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 يع ١ يره ىع
 ىسسيئورد» نيد» سنو

 ييايحي _زدح ندودمي هع حا . تفاح

 .وَم هلوسرو هدبع اًدمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هلل دمحلا

 وهو كرابملا لمعلا اذه انل رسيو أيه نأ انيلع همعنو ىلاعت هللا لضف نم نإف :لعب امأ

 هيلع هللا لصْدْوتَي هلوسر ةنسو لجو زع هللا باتك ملع - اهلجأو مولعلا فرشأ رشن
 .مهيلع ىلاعت هللا ناوضر حلاصلا فلسلا مهف ىلع -ملسو

 وجرن يذلا بيطلا باتكلا اذه اًمومع نيملسمللو اصوصخ ملعلا بالطل مدقن نحن اهو

 انخيشل ؟ماكحألا ةدمع حرش ماتخلا كسم» :باتك وهو ءهلصأب عفن |ى هب هللا عفني نأ

 ةعلق ىمردم دحأ وهو «ىلاعت هللا هظفح يباصولا حلاص نب نسح نب دياز هللا دبع يبأ لضافلا

 . هوركمو ءوس لك نم اهيلع نيمئاقلاو هللا اهسرح - جامدب ةيفلسلا ثيدحلا راد - ةنسلا

 ام الإ رشنن الأ ىلع صرحن هللا لضفب اننأ ىلع ء«باوثلاو رجألا ىلاعت هللا نم نيجار

 لوقي امك سيلو انريغلو انسفنأل هيضترن اًئيد نيملسملل هرشنن ام دقتعنو ىلاعت هللا ىلإ انبرقي

 للز وأ ءاطخ نم ناك ام امأو .!!«اهباحصأ ءارآ نع ربعت بتكلا هذه» :نيرشانلا ضعب

 هللا ىلإ برقتت اننأل ؛ةيفلسلا ىلع ناك نمل الإ رشنن الو . ردان لب اًدج ليلق وهو «هيلع هبني

 (هلِعاَف ِرْجَأ ُلِْم ُهَلك ِريَح لع ل نم : يي ٌةيكي لاق اكو ءبتكلا هذه عبطب ىلاعتو هناحبس

 .٠ كل يراصنألا دوعسم يبأ نع )١1897( ملسم هاور

 .مهريغو ملعلا بالطو ماركلا انخياشم نم انعجشو انعم نواعت نم لكل نيركاش

 .هاقلن ىتح هنيد ىلع انتبثي نأو «هنيد نع حفاني نمم انلعجي نأ ىلاعت هللا نم لأسنو

 حالنلاوبأ : هبتك

 ه١ لأوش ١



 حق
 ١ سر ىجح

 سيئ ور» خيد» سكقو
 يَحلا كس كاحب حر جأ . تون

 اج

 ةمالعلا خيشلا ةليضف ميدقت

 يروجحلا يلع نب ىيحي

 6 هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هلل دمحلا 1

 :لعب امأ

 دياز خيشلا انيخأل "ماكحألا ةدمع حرش ماتخلا كسم” :باتك يف تعلاط دقف

 لمتشا اًديفم اًحرش هتيأرف هللا هظفح يباصولا لوبقم نب حلاص نب نسح نب

 «لخم رصتخم الو لمت لوطم ريغ لهس بولسأب ةيملع تاحيجرتو «ةريزغ مولع ىلع

 .هملعبو هب عفنو ءاّريخ اًدياز لضافلا خيشلا هللا ىزجف

 : هبتك

 يروج ىلع نب ىبخت

 ها لا“ سجس



 يلج يجينا ىح
 ىسموز» خم» سس»

 ديياويامب 1 0 مدح تا حال تصاح

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «نيرخآلاو نيلوألا هلإ «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هيحصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص «هلوسرو هذبع اًدمحم نأ دهشأو هل كيرش ال

 :دعب امأ .نيعمجأ

 نب دحاولادبع نب ينغلادبع مامإلا هفلؤمل «"ماكحألا ةدمع” باتك نإف

 اظفح ءاريبك ءانتعا ملعلا ةبلطو «ءاملعلا هب ىنتعا دق هللا هير يمسدقملا رو رس

 «هبيسح هللاو هبسحن .هصالخإو .هبحاص دصقم قدص نع عوبني ام اذهو ءاّسيردتو

 لوطم نيب ام «ملعلا لهأ نم ريبك ددع هحرش دقف ءاًحورش هب اونتعا :اًضيأو

 .ريثكلا دنع فورعم وه (ى ءرصتختو

 رادب «كرابملا باتكلا اذه سيردتب موقأ نأ دمحلا هللو يل هللا رشي دقلو

 هتانج حيسف هنكسأو ءاهسسؤم هللا محرو «هللا اهسرح «ةدعص جامدب «ثيدحلا

 نب ىبحي انخيش :وه «هدعب نم هتفيلخ اذكو «يعداولا يداه نب لبقم انخيش :وهو

 .هددسو هقفوو هللا هظفح يروجحلا ىلع

 نم ةوخإلا ضعب ينلأس «باتكلا لئاوأ يف تلز امو ءسيردتلا ءانثأ يفو

 ول :اولاقف .ال :تلق ؟حرشلا اذه عيطيس له :باتكلا اذه يف يعم سردلا نورضحي

 ىلع تمزع مث ؛كلذ يف تركفو ءرمألا اذه تنسحتساف .هنم سانلا عفتنيو ؛عبطي

 ىلإ جاتحت اهنأو «حرطت يتلا لئاسملا ةرثكل كلذو ؛هعبط نم بيبتأ لبق تنكو «هعبط

 .ةريثك باتكلا اذه تاحورش اًضيأو «قيقدتو ةريبك ةيانع



 لع ضرع :اًضيأو ءهجارخإ ىلع تمزعو «ىلاعتو هناحبس هللاب تنعتساف

 ىلع تيرمتساو «رثكأ اًمزع اذه يندازف «باتكلا اذه عبطب موقيس هنأ رودلا ُضعب

 ةنس يف سيردتلا نم تيهتنا ىتح «لوأف اّلوأ بتكت لئاسملاو هللا دمحب سيردتلا

 ام ةفاضإو ءاًحيقنت هلوأ نم باتكلل تعجر سيردتلا نم تيهتنا |لف ءرهشأ ةعضبو
 .عيطتسأ ام ردقب كلذ يف تدهتجاو ,فذح ىلإ جاتحي ام فذحو «ةفاضإ ىلإ جاتحي

 هناحبس هللا نم قيفوت وهف اًباوص ناك امف ءبيصأو أطخأ رشب انأف ؛كلذ عمو

 بلطأ انأو ءناطيشلا نمو ينمف أطخ نم ناك امو «ةنملاو لضفلا هدحو هلو «ىلاعتو

 نم هنأ :مهقفوو هللا مهظفح «ءالجألا انئاملع نم اذكو ءملعلا بالط يناوخإ نم

 تكردتسا ٍيتايح يف كلذ ناك نإف ءاّريخ هللا هازجو «هب ينافاو ًاللز وأ أطخ دجو

 .بنتجي أطخلاف يتوم دعب كلذ لصح نإو «هتحلصأو أطخلا كلذ

 نأ نم ملسي داك ام «ةرم ةثام باتكلا ضرع ول» :ه# دشار نب رمعم لاق

 باتك تأرق» :هللا اهمحر يعفاشلا ذيملت ينزملا لاقو .«أطخ :لاق وأ ءطقس هيف نوكي

 لاقف ءأطخ ىلع فقي ناكو الإ ةرم نم امف «ةرم نيناث يعفاشلا ىلع ةلاسرلا

 .(هياتك ريغ اًحيحص باتك نوكي نأ هللا ىبأ ءففكاو كبسح يأ «هيه :يعفاشلا

 ولو < 52 5 ٠ وعفبهتر وقم 4 0 7 ل 8. . ًّّ
 هتححاصصأ يسفن يف تلقَو هتحفصصت لق ٍباتك نممك -. -. هَ 4#. .٠

 3 ٠ 2000-6 2 8 ٠ م مهارب 2 وكل هس

 نايب عماج” :هللا مهمحر رمعمو يعفاشلا نع اهلبق ركذ امو «تايبألا هذهل رظنا

 .لابشألا يبأ قيقحت ةيشاحلا عم )8/١*7”( "هلضفو ملعلا

 اًعفان ءميركلا ههجول اًصلاخ يلمع لعمجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسأو اذه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيملاعلا بر تاضرم ىلإ يل الصوم «نيملسملا هدابعل



 باتكلا اذه ذي يلمع

 )١( (ةاكزلا باتك) (ةالصلا باتك) (ةراهطلا باتك)ك باتك لك ناونع عبُبَأ ..

 .باتكلا كلذب قلعنت يتلا لئاسملا ضعبب اًضيأ كلذ عبتأ دقو ,فيرعتلاب خلإ

 ضعبي بابلا عبتأ دقو ءاّضيأ فيرعتلاب فلؤملا اهركذي يتلا باوبألا عِببأ (9)
 .بابلا كلذب قلعتت يتلا لئاسملا

 عم ؛هردصم ىلإ ثيدح لك وزعو «فلؤملا اهركذي يتلا ثيداحألا جيرخت (6)

 «هعضاوم يف هارتس (ىك .ءءاطخأ وأ ءماهوأ نم هللا همحر فلؤملل لصح ام ىلع هيبنتلا

 .هظفح نم اهبتكي ثيداحألا ضعب نأ :ملعأ هللاو كلذ يف ببسلاو .هللا ءاش نإ

 .نايب ىلإ جاتحي هارأ امم ؛هريغو بيرغ نم ثيدحلا ظافلأ نايب 2

 ةقلعتم لئاسملا تناك اذإ ؛ثيداحألاب وأ ,ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا ركذأ (©)

 .ثيداحأ ةعومجمب

 «فالخلا ركذأ فالخ اهيف ناك اذإو .هركذأ عامجإ اهيف ناك اذإف «ةلأسملا ركذأ (5)

 :وأ «(رذنملا نبا لاق) :لثم «ملعلا لهأ نم اهم لاق نم ركذأ وأ «بلاغلا يف حجرأ مث

 .اذكهو (يوونلا لاق) :وأ ««ةمادق نبا لاق)

 «ًاليلد هل ركذأو «لوقلا ركذأ ؛عيطتسأ ام ردقب لئاسملا يف راصتخالا تلواح «0)

 ببسو «لئاسملا ضعب يف عسوتأ دقو «رثكأ اًنايحأ ركذأ دقو ءدجو نإ نيليلد وأ

 دارأ نمل ؛اهعجارمب ةلأسم لك عبتأ مث ءباتكلا مجح لوطي ال نأ :وه راصتخالا

 .ةلأسملا يف عسوتلا



 كلذ يف ببسلاو «ةريثك لئاسم هل ركذأو «ثيداحألا ضعب يف درطتسأ دق (60)

 اذإف ءاهثحب ىلإ اهضعب يف جاتحأف «لئاسملا ضعب نع سردلا يف لأسأ دق ينأ :وه

 .ةدئافلا لجأل ؛بسانملا ناكملا يف اهعضأ ٍينإف كلذ لصح

 هبتك

 يرممعلا باصولاحلاص نب نسح نب دياز هللادبعوبأ
 ةمدقملا هذه ةباتك تناكو

 هتعجارمو باتكلا نم ءاهتنالا دعب

 ه١ 417 نابعش يف
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 يلج ىجدا لج
 ىس سئ وز نيد>» سكس
 دير ايرامي _ رند ن تارا ن1 تأ 07

 دلو .يسدقملا دمحم وبأ ءرورس نب يلع نب دحاولا دبع نب ينغلا دبع :وه

 .(051) ةنس «سلبان ضرأ نم «ليعاّجب

 نبا وهو ءاهنم ليعامج برقل اهيلإ بسن ؛سدقملا تيب ىلإ ةبسن :يبسدقملاو

 عيبر /5) نينثإلا موي يفوت «*ينغملا” بحاص ىسدقملا ةمادق نبا ةلاخ

 .ةنس نوسمحخو ٌعست هرمعو 25٠١(« /لوألا

 ماكحألا ةدمع» :همسا رخآ باتك هلو ."ماكحألا ةدمع” :وه اذه هباتكو

 .اهريغو «ةديقعلاو .ثيدحلا يف ةريثك تافلؤم هلو . "ىربكلا



 َخقَ
 َيرج ١ جيا لج

 نخحلا تك ديار احم بيوور» »د سمج
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 ماكحألا ةدمع فلؤم ةمدقم ماكحألا ةدمع فلؤم ةمدقم (1)ج اكل

 ماكحألا ةدمع فلؤم ةمدقم

 هللا همحر

 نب دحاولادبع نب ينغلادبع دمحموبأ نيدلا يقت ةمالعلا ملاعلا مامإلا لاق

 :هللا همحر يمدقملا رورس نب يلع

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .راهقلا دحاولا «رابجلا كلملا هلل دمحلا

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو .رافغلا زيزعلا امهنيب امو .ضرألاو تاومسلا بر هل

 .راهطألا رايخألا هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص .راتخملا ىفطصملا هلوسرو

 :دعب امأ

 هيلع قفتا ام ماكحألا ثيداحأ يف ةلمج راصتخا ينلأس يناوخإ ضعب نإف

 جاجحلا نب ملسمو «يراخبلا ميهاربإ نب ليعاسإ نب دمحم هللادبع وبأ :نامامإلا

 .يروباسيتلا ٌيِريَّتَفلا

 .هب ةعفنملا ءاجر هلاؤس ىلإ هتبجأف

 هيف رظن وأ .هظفح وأ .هأرق وأ هعمس وأ هبتك نمو هب انعفني نأ هللا لأسأو

 انبسح هنإف .ميعنلا تانج يف هيدل زوفلل ًابجوم «ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي نأو

 .ليكولا معنو



 مق
 َئيَرَج> يت ىج

 سمور ند»> سان
 ييايي , روح نعنع تم مأ تصاب

 يمسف ءاهعامتجاو اهعباتتل ؛ليخلا ةبيتك :هنمو ءعمجلاو مضلا :ٌةغل باتكلا

 .ضعب ىلإ اهضعب هلئاسمو هفورح مضل ؛اًباتك
 .اًبلاغ لوصفو «باوبأ ىلع ةلمتشم ؛ملعلا نم ةصتخم ةلمجل مسا :اًحالطصاو

 :ةراهطلا ىنعم

 .ةيونعملاو «ةيسحلا راذقألا نع ةهازنلاو «ةفاظنلا :ّدغل ةراهطلا

 لاسْغَألاو ءمميتلاك ؛امهانعم يف ام وأ «سجن ةلازإ وأ ءثدح عفر :اًحالطصاو

 .رامجتسالاو «ةنونسملا

 :نيمسف ىلإ مسقنت ةراهطلا

 َدَص َمِومَأ ْنِم حل: ىلاعت هلوق لثم :ةيونعم ١-

 .[07:لمنلا]# َنوُرَهْطَتي سان اتأَهَتِإل: ىلاعت هلوقو

 .سجنلا نم ةراهطو «ءثدحلا نم ةراهط :نيمسق ىلإ مسقنتو :ةيسح -؟

 .ءوضّولاو ءءوضُولاك ؛هب رهطتي يذلا ءاملا :حتفلابو ,رهطتلا :مضلاب روهّطلاو

 .روحّسلاو ءروحّسلاو

 نيتداهشلا دعب نيدلا ناكرأ فرشأ نأل ؛ةراهطلا باتكب :هغلله فنصملا أدبو

 ءاهطورش دكآ اهنألو «ميدقتلا بحتساف ؛ةراهطلا نم اهل دبالو «ةالصلا :يه

 .(17) ؟ةراهطلا هقف” و .(941/) ريثألا نبال ؟ةياهنلا” و .(177/1) "مالعإلا”و «(177 )١/ 5عومجملا :رظنا

 «[7١٠:ةبوتلا]# ٌمهرهْطت كَ آش َكَدَص



 ها بكس هاري سيو ا ا ا 0 هجرس .٠ 3و ل

 تناك ْنَمْف ,ىّون ام ئِرْما لكل اَنِإَو - ٍتاّينلاب :ٍةَياَوِر فو - ةّينلاب لامغألا
 1( وجبر م ب هَ ه مس 0 «( وجتلم <: 1 وق رم و آت

 ىلإ ةتَرْجِه تناك ْنَمَو ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ ةترْجهف ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ هتّرحه

 .'هَْلإ َرَجاَه ام لإ ةُثَرْجِم اَهجَوَرَتَيَِأَرْما وأ هبي اين

 )/١901(. ملسمو ,(5749) :اهنم ,عضاوم يف يراخبلا هجرخأ

 .ملسم اهجرخي ملو )١(« يراخبلا اهجرخأ :«تاّينلاب» :ةياورو

 نباو ءصاقو يبأ نب دعسو «بلاط يبأ نب يلع :مهنم «ةباحصلا نم عمج نع ثيدحلا يور دقو

 .ههقح مهريغو «رباجو ةريره وبأو ؛ةيواعمو ,سابع نباو ءسنأو ءورمع نب هللادبعو دوعسم

 .كفلخ رمع ةياور نم الإ اًدنسم حصي ال هنأ :ثيدحلا لهأ نيب اًفالخ ملعأ ال :ياطخلا لاق

 .رمع ثيدح نم الإ اًدنسم حصي ال :ءالؤه ضعب ددع «يربطلا لاقو

 :ثيدحلا ظافلأ

 ام وهو «لمع عمج :لامعألاو ءرصح ةادأ ((نإ) «تاينلاب لامعألا (نإ» :هلوق

 ءءوضولاو «نآرقلا ةءارق :لثم .دوصقم كرت وأ ءلعف وأ ٍلوق نم ناسنإلا هب موقي

 .اًدصق ةقرسلا كرتو

 ؛ةين ىلإ رقتفي ال ام امأف «ةين ىلإ ةرقتفملا ةيعرشلا لامعألا :لامعألاب دوصقملاو

 تانامألا در لثم وأ ءاهريغو «ءسبللاو ءبرشلاو «لكألا نم تاداعلاك

 .ةين ىلإ كلذ نم ءيش جاتحي الف ؛بوصغلاو «عئادولاك :تانومضملاو

 .ءيش اهنم صخب ال اهمومع ىلع لامعألا :لاق مهضعبو ؛حيحصلا وه اذه



 اهب دارملا نأل ؛عمجلا :ىنعمب يهو «ةينلاب» :ةياور ينو ««تاينلاب» :هلوق

 . سنجل

 لك نأ :ىنعملاو «ةبحاصملل ءابلاو «ةدارإلاو دصقلا :يهو «ةين عمج :تاينلاو

 .هل لقاع نم عقو اذإ «ةينب اًبوحصم نوكي نأ دبال لمع

 .هللا ىلإ اًبرقت ؛ةدابعلا لعف ىلع مزعلا :اًعرشو .دصقلا :ٌةغل ةينلاو

 اًئيش ىون نم نأ :هاضتقم :نّقلملا نبا لاق (ىون ام يرما لكل (نإو» :هلوف

 .هل لصحي مل هوني ملامو .هل لصحي

 لامعألا يف صالخإلاو ةينلا طارتشال قيقحت هيف :يبطرقلا لاق :ظفاحلا لاقو

 تهبن ىلوألا نأل ؛ىلوألا هتدافأ ام ريغ ديفت لب :هريغ لاقو ؛ةدكؤم اهنأ ىلإ حنجف

 نأ تدافأ :ةيناثلاو .كلذ ىلع مكحلا بترتيف ؛اهبحاصيو ةينلا عبتي لمعلا نأ ىلع

 .هاون ام الإ هل لصحي ال لماعلا

 اهب دارملاو ءكرتلا :ةغللا يف ةرجه لا (هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف» :هلوق

 .هريغ ىلإ لاقتنالاو نطولا كرت :انه

 :نيهجو ىلع مالسإلا يف تعقو دقو ؛هنع هللا ىهن ام كرت :عرشلا يفو

 ءادتباو «ةشبحلا يرجه يف امك ؛نمألا راد ىلإ فوخلا راد نم لاقتنالا :لوألا

 .ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجهلا

 2و يبنلا رقتسا نأ دعب كلذو «ناهيإلا راد ىلإ رفكلا راد نم ةرجحلا :يناثلا
 .نيملسملا نم كلذ هنكمأ نم هيلإ رجاهو «ةنيدملاب

 :ةبيتق نبا ىكحو «لادلا مضب ايند ىلإ :هلوق :ظفاحلا لاق «ايند» :هلوف

 :ليقو «ءىرخألل اهقبسل ؛كلذب تيمس .برقلا :يأ ءوندلا نم ؛لغَف يهو ءاهرسك

 .لاوزلا ىلإ اهوندل ؛ايند تيمس



 يلا

0 : 
 (١)ثيدحلا :١ دل

 لك :لبقو .وجلاو ءاوهملا نم ضرألا ىلع ام :ليقف اهتقيقح يف فلتخاو

 .ةعاسلا مايق لبق ام هيف دازي نكل «ىلوأ لوألاو .ضارعألاو رهاوجلا نم تاقولخملا

 ضرغلا ةباصإك اهليصحت نأل ؛اهلّصحِي :يأ :ظفاحلا لاق «اهبيصي» :هلوق

 .سيق مأ رجاهم هببس نأ رهتشا :ثيدحلا اذه «اهجوزتي ٍةأرما» :هلوق

 .ةليق :اهمسا نأ ةيحد نبا لقنو .هتيمست ىلع فقن مل :ظفاحلا لاق

 ةراهطلا باتك

 لوق ببس تناك يه ؛سيق مأ رجاهم ةصق نأ رهتشا دقو :بجر نبا لاقو

 نم ٌديثك كلذ ركذو ءهاَهُحِكْنَي ِةأَرْما وأ اَهبيِصُي ايْنُد َلِإ ةُئَرْجِه ْثَناَك ْنَم» :ُديَي يبنلا

 ريسيت” و ((١؟) ؟ماهقألا هيبنت”و )١58/1(« ؟مالعإلا”و ((8) ؟مكحلاو مولعلا عماج” و :(17/1) "حتفلا” :رظنا

 .(9) ؟مالعلا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ثيدحلا اذهب مهبتك ءادتبا ملعلا لهأ نم ريثك بحتسا
 تفئص ول :لاقو .ثيدحلا اذه أدبيلف اًباتك فلؤي نأ دارأ نم :يدهم نبا لاق

 .ثيدحلا اذهب هنم باب لك يف تأدبل اًباتك

 ؛ثيدحلا اذهب ئدتبي نأ اًياتك فنص نمل يغبني هنأ :ةمئألا نع يباطخلا لقنو

 .ةينلا حيحصت ىلع بلاطلل اًهيبنت

 لاق .هقفلا نم اياب نيعبس يف لخديو .ملعلا ثلث ثيدحلا اذه :يعفاشلا لاقو

 «ةاكزلاو ءاهماسقأب ةالصلاو ءاهعاونأب ةراهطلاك ؛ةيلكلا باوبألا هدارم :نقلملا نبا

 ...مايصلاو
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 ةراهطلا باتك (١)ثيدحلا (١)ج

 5 : هلي رمع ثيدح :ثيداحأ ةثالث ىلع مالسإلا لوصأ :دمحأ مامإلا لاقو

 َوُهَ ُهْنِم َسْيَل اَم اذه اَنرْمَأ يف َتَدْحَأ ْنَم» : اضع ةشئاع ثيدحو ««تاّييلاب ُلاَْعَأْلا

 . ني ُماَرَكاَو نعي ُلاَكَحا» : دهضتم» ريشب نب نامعنلا ثيدحو هاّذَر

 :ةدحاو ةملك يف ةرخآلا رمأ عيمج كم يبنلا عمج :ديبع وبأ لاقو

 :ةدحاو ةملك يف هلك نيدلا رمأ عمجو ءاّذَر وهف ُهَنِم َسْيَل اَم اذه اَنِْمَ يف

 .باب لك يف نالخدي ؛(ِتاّييلاِب

 ثيداحألا دحأ ثيدحلا اذهو :رمع ثيدح ىلع همالك يف بجر نبا لاقو

 .اهيلع نيدلا رودي يتلا

 «ناهيإلا :يف هرركو «ثيدحلا اذهب "هحيحص” يراخبلا أدبو :تلق

 هب أدب اذكو «روذنلاو نايآلاو «ليحلا كرتو «حاكنلاو «ةرجهلاو «قتعلاو

 .اذه هباتك يسدقملا

 .(16 ىنلم/) "مالعإلا”و يمل "؟مكحلاو مولعلا عماج# :رظنا

( 1١ 

1 3 

  9تلا
 هل  3ان

 4 _ى 20 6
 تحس

 اهيف ةينلاراضحتسا يغبني لاصخ
 يتلا ةيئزحلا لئاسملا نمو )١/ 2237١: "مالعإلا» يف هنلله نقلملا نبا لاق

 «ىضرملا ةدايعو .ءسانلا جئاوح ءاضقو «تاقدصلا :اهيف ةينلا راضحتسا يغبني

 فورعملاب رمألاو «هباوجو سطاعلا تيمشتو «هدرو مالسلا ءادتباو «زئانجلا عابتاو

 ةرايزو «راكذألاو ءملعلا سلجم روضحو «ةوعدلا ةباجإو ءركنملا نع يهنلاو

 يوذو لضفلاو دولا لهأ ماركإو «نافيضلاو لهألا ىلع ةقفنلاو «روبقلاو «رايخألا

 هتعلاطمو هملعتو هميلعتو هسيردت راركتو «هيف ةرظانملاو ملعلا ةركاذمو «ماحرألا

 «ةحيصنلاو «قيرطلا نم ىذألا ةطامإو .ءءاضقلاو «ىوتفلاو «هفينصتو هتباتكو

 يغبني ىتح كلذ هبشأ امو ءاهؤادأو تانامألا لوبقو «ىوقتلاو ربلا ىلع ةناعإلاو



 ةعاطلا ىلع يوقتلا اهب دصقيو .مونلاو برشلاو لكآلا ةدارإ دنع اهراضحتسا

 .امل طشنيل ؛ندبلا ةحارإو

 ركذلاو تاينلا نيب قرفلا
 ةين نود هناسلب ةالصلا ركذول اذهو «ناسللا هلحم ركذلاو «بلقلا اهلحم تاينلا

 .حصت مل .هناسل نود هبلقب ةحتافلا ارق ولو ,حصت مل «هبلق يف

 .(157/1) ؟مالعإلا :رظنا



 ًنِحلا ككي ١
 1١< 1م

 ةراهطلا باتك (؟)ثيدحلا (نج ٠50

 ةالَص هللا لبقَي ال» :َِِي هللا لوُسَر لاق : هي "نإ "مكر كاع ف4 1 هس 5

 :ثيدحلا جيرخت

 .(555) ملسمو .هظفل اذهو «(2594 5) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نمضتي هنأل ؛يهنلا نم غلبأ وهو «يفنلا ةغيصب «ةالص هللا لبقي ال» :هلوق

 .ةدايزو يهنلا

 مأ اًيرايتخا هجورخ ناك ٌءاوس ءثدحلاب ةالصلا نالطب ىلع ثيدحلاب لدتساو

 .عامجإ وهو «ةالصلل اهطارتشاو «ةراهطلا بوجو يف صن وهو .اًيرارطضا

 .نيليبسلا دحأ نم جراخلا :هب دارملاو .ثدحلا هنم دجو :يأ «ثدحأ» :هئوق

 ام :تومرضح نم لجر لاق )١70(: ؟يراخبلا” يف ثيدحلا رخآ يف ءاجو

 .طارض وأ ٌءاسف :لاق ؟ةريره ابأ اي .ثدحلا

 ىلع فخألاب اًهيبنت ؛كلذ نم صخأب كغ ةريرهوبأ هرسف :ظفاحلا لاق

 .ظلغألا

 )١١/1(. ؟مالعلا ريسيت”و «(7177/1) ؟مالعإلا” و (718 )١/ ؟حيتفلا” :رظنا



 ةراهطلا باتك

 :ثيدحلاب ةقلحعتملا لئاسملا

 ةالصلا ةحص يف طرش ءوضولا

 تعمجأ :هنللظ يوونلا لاق .فلؤملا هركذ يذلا كعفيخ ةريره يبأ ثيدح :هليلد

 اهتداعإ بجتو «ةلطاب هتالصف ءءوضولا ناكمإ عم اًندحم ىلص نم هنأ ىلع ةمألا

 .هلهج مأ .هيسن مأ ؛كلذ دمعت ءاوس «عامجإلاب

 ةالص حصت الو هيلع ٌعمجم اذه .ةالصلا ةحص يف ٌطرش يه :اًضيأ ههلله لاقو

 .هطرشب مميتلاب امإو «ءاملاب امإ روهط ريغب
 .(19294/5) 00179 /7) 2 "عومجملا” :رظنا

 ءوضولا ضقاون

 :نيبرض ىلع وهو :نيليبسلا نم جراخلا :لوألا

 .حيرلاو «يدولاو «يذملاو .ينملاو .طئاغلاو «ءلوبلا :وهو .داتعم وهام ١-

 .يوونلاو «ةمادق نباو «رذنملا نبا هلقن .عامجإلاب ءوضولا ضقني اذهو

 اذهو ءرعشلاو ءىصحلاو «دودلاو «مدلا :لثم «ردان وهو .داتعم ريغ - ؟

 :ةمادق نبا لاق ءباوصلا وهو ءءوضولا ضقتني هنأ ملعلا لهأ روهمجف «هيف فلتخم

 .اهب ءوضولا ضقتنيف ؛هب قلعتت ةلب نم ولخي ال هنأل
 .(5- 0 /5) ؟عومجملا”و )178/1-١179(.: "ينغملا”و )١737/1(« "طسوألا” :رظنا

 ال :لاقو ةعيبر فلاخو ءروهمجلا دنع ةضقان يهو :ةضاحتسالا :يناثلا

 انضم شحج تنب ةبيبح مأ ةصق يف اغش» ةشئاع ثيدح :روهمجلا ةجح .ضقني

 ناك نإو اذهو .ىرخأ ةلدأ تيقب نكل «دقتنا دقو .(ِةالَص حل يِيضَوَتَوا :اهيفو

 .هيف فالخلل هاندرفأ نكل «نيليبسلا نم جراخملا نم
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 ةراهطلا باتك (؟)ثيدحلا (نج دل

 لكل أضوتي هنأو :ةضاحتسالا مكح همكح ؛لوبلا سلس بحاص اذكهو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ (ضيحلا باب) يف ةضاحتسملل مالك ديزم تأيسو .ةالص

 .ةريثك الاوقأ

 ديك ىبنلا ناك :لاق كيل لاسع نب ناوفص ثيدحل ؛هءوضو ضقتتني اذهف «رعشي

 ةبانج نم الإ .نهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزتن ال نأ نيرفاسم وأ اَرُهَس انك اذإ انرمأي

 .نسح هدانسإو «هريغو (7070) يذمرتلا هجرخأ .مونو «ٍلوبو «طئاغ نم نكل

 نم تاوصأب رعشيو «مونلا تامدقم وه امنإو ءقرغتسم ريغ مونلا ناك نإ امأو

 .كلذب ةيقاب هتراهط نإف ,ساعنلا نم اهزيمي الو .هلوح

 دنع ةليل تب :لاق (519) ؟ملسم» يف هعتنهع سابع نبا ثيدح هيلع لدي

 ماقف .ينيظقيأف ديب هللا لوسر ماق اذإ :اه تلقف ؛ثراحلا تنب ةنوميم يتلاخ

 «نميألا هقش نم ىنلعجف يديب ذخأف «رسيألا هبنج ىلإ تمقف هدي هللا لوسر

 .ثيدحلا ... ينذأ ةمحشب ذخأي تيفغأ اذإ تلعجف

 :لاق (7377) "ملسم”و «((557) ؟يراخبلا” يف كعفنغ سنأ ثيدحو

 ءاج مث ؛هباحصأ مان ىتح هيجاني لزي ملف ءالجر ىجاني ديب يبنلاو ةالصلا تميقأ

 مث َنوُماََي ديب هللا ٍلوُسَر ٌباَحْصُأ َناَك :هل ظفل يفو .ملسم ظفل اذه .مهب ىلصف

 هللا ٍلوُسَر ُباَحْصَأ َناَك :ظفلب )3٠١( دوادوبأ هجرخأو .َنوُنَصَوَتَيَالَو َنوُلَصُي
 00 7 2 راو 2 هوو رورو 2.5 اس يا صل سر ين و ا وويممر - مس  هلبالكع

 اَلَو َنوْلَصُي َّمث ْمُهَسوُعُر َقِفْخَت ىتَح َةَرِحآلا َءاَنِعْلا َنوُرِظَتنَي هِدِهَع ىلع يي
 ما م العر
 .حيحص هلئسو .لوئضوتي



 عتمتا كب
 « فخ

 ضقان مونلا نأ ىلع لد كتف لاسع نب ناوفص ثيدحف ؛ةلدألا عمتجت اذهبو

 نأ ىلع لمحتف ؛ضقانب سيل مونلا نأ ىلع لدت ىرخألا ثيداحألاو ء.ءوضولل

 .ثدحلا ُهّنِظَم وه (نإو «هسفن يف اًئدح سيل مونلا نأل ؛اًدوقفم سيل ساسحإلا

 ماني ناك ْدْكََي يبنلا نأ ؟نيحيحصلا” يف ام اذه ىلع لديو :ههللو ةيميت نبا لاق

 ناكف .هبلق ماني الو هانيع مانت تناك هنأل ؛ًاضوتي الو يلصيف موقي مث .خفني ىتح

 ول ذإ ؛هسفن يف اًثدح سيل مونلا نأ نيبي اذهو ءهب رعشل ءيش هنم جرخ ولف «ناظقي

 امهريغو «طئاغلاو ءلوبلا يف امك «هريغ نيبو ْدْييَب يبنلا نيب قرف هيف نكي مل اًندح ناك
 .ها .ثادحألا نم

 ضقان ليقثلا مونلا :اولاق ثيح ؛ةيكلاملا بهذم وه ءهانلق يذلا لوقلا اذهو

 لاط اذإ نكل ءلاط مأ رصق اًقلطم ضقني ال فيفخلا مونلاو ءلاط مأ رصق اًقلطم

 طوقس وأ «تاوصألاب هبحاص رعشي ال ام :ليقثلا طباضو .ءوضولا هنم بحتسا

 ةراهطلا باتك (؟)ثيدحلا (

 .فيفخ مون وهف كلذب رعش نإف ءكلذ وحنو ؛هقير ناليس وأ ؛هدي نم ءيش

 لاق :لاق ثيح .هنلله ينابلأالا خيشلا هركذ ام رهاظ وه :اًضيأ لوقلا اذهو

 ىلع مجبمت يتلا ةليقثلا ةيشغلا :وه مونلا ةقيقحو : "ثيدحلا بيرغ” يف يباطخلا

 هعطقف ؛لقث هقهر يذلا وه ساعنلاو .ةرهاظلا رومألا ةفرعم نع هعطقتف ؛بلقلا

 .ةنطابلا لاوحألا ةفرعم نع

 «ةريثك تالاكشإ لوزت ؛ساعنلاو مونلا نيب قرفلا نم ةقيقحلا هذه ةفرعمبو

 .اًملطم ضقان مونلا نأب لوقلا دكأتيو
 5(2؟١9/5) ؟ىرواتفلا عومج”7 و 6 ر "؟ينغملا”و ١ /؟ ”عومجملا”و ؟(8١1/١551) "ديهمتلا7 :رظنا

 ,(519/8 /؟) ؟نايبدلل ءوضولا ماكحأ”و ء(١١٠) ؟ةنملا مامت”و



 ىلوأ هنأل :هوحن وأ رك وأ «ضرم وأ «ءامغإ وأ .نونجب لقعلا لاوز :عبارلا

 و «لستغاف ؛قافأ مث هيلع يمغأ ْةْييَي يبنلا نأ اع ةشئاع ثيدحلو «مونلا نم

 . "نيحيحصلا” ىف

 ءوضولا ضاقتنا ىلع :ةمألا تعمجأ :(736 /7) "عومجملا” يف هكلله يوونلا لاق

 ثيدح :هللَع هنللو ركذ مث - نورخآو «رذنملا نبا .هيف عاجلا لقن دقو «ءامخزلابو «تونحلاب

 وأ «ٍءامغإ وأ .نونجب هلقع لاز نم نأ ىلع :انباحصأ قفتاو :-لاق مث .اذه ا ةشئاع

 .هلقع لازف اهريغ وأ «ةجاحلل ءاود برش وأ ءامهريغ وأ «ذيبن وأ رمخب ركس وأ « ض رم

 ءوضو ضقتني ال هنأ ءنييناسارخلل اًهجو الإ اذه نم ءيش يف فالخ الو .هّءوضو ضقتنا

 .هلاعفأو هلاوقأ يف يحاصلا مكح هل انلق اذإ .ناركسلا

 .هلكأب ءوضولا ضاقتنا يف ملعلا لهأ فلتخا دقو :لبإلا محل لكأ :سماخلا

 "؟ملسم حيحص" ف .دنعهلوج ةرمس نب رباج ثيدحل ؛ ضقني هنأ :حبحصلاو

 َتْنِش ْنِإ) :لاق ؟منغلا موحل نم أضوتأأ :هيَي هللا لوسر لأس الجر نأ :()

 ْنِمأَضَوَتَق ْمَحَنا :لاق ؟لبإلا موحل نم أضوتأ :لاق .أضَوَت الف َتْدِش ْنَِو ءأَّضَوَت
 03 و

 )١57(. "دنسملا حيحصلا” يف وهو تنفخ ءاربلا ثيدح اذكو .«لبإلا موحل

 كلذوحنو لاحطلاو دبكلاك محللا ادع اهم لبإلا ءازجأ لكأ نم ءوضولا مكح

 .هلاحطو ءهدبك نم ريعبلا ءازجأ نم محللا ىوس ام لك :لوألا لوقلا

 «ةلباتحلا بهذم يف ةجو وهو .ءوضولا ضقني .هتارصمو هشركو ء«هنهدو «همانسو

 يف محللا قالطإو ءروزجلا ةلمج نم هنأ :مهتجح ؛نيميثع نباو «ةمادق نبا هراتخاو

 .انهاه اذك ؛هتلمجل ًيرحت



 ءايشألا هذه نأ :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ضقني ال :يناثلا لوقلا

 ىرتشاو ءاّل كل يرتشي نأ اًدحأ ترمأ ول كنأ ليلدب ؛محللا مسا تحت لخدت ال

 .محللاب اًصاخ ضقنلا نوكيف ؛هيلع تركنأل ٍءاَّشرك

 ال نيقيلاو «يلامتحا لوخد ِرْبَملا ريغ لوخدو «ةراهطلا ءاقب لصألا ّنألو :اولاق

 .اهيف مظع ال محللا نم ةعطقلا رباب دوصقملاو ؛لاهتحالاب لوزي

 .لوألا لوقلا وه :حجارلا
 .(599/1) ؟عتمملا حرشلا”و :.(59 /5) "عومجملا”و ؛(931/1١) "ينغملا” :رظنا

 لبإلا نبل نم ءوضولا مكح

 ثيدح :مهتجح ؛ةلبانحلا بهذم يف ٌهجو وهو :ءوضولا بجي :لوألا لوقلا

 ْنِم اوُنصَوَت» :لاق «لبإلا نابلأ نع لكس هنأ هدي يبنلا نع .كعفيخ ريضح نب ديسأ

 هنأل ؛فيعض هدنسو «(4947) هجام نباو «(707 /5) دمحأ هجرخأ ثيدحلا .«ايناَبْلأ

 .ًةَأَطْرَأ نب جاجح قيرط نم

 امك «لبإلا موحل نم ءوضولا يف يي يبنلا نع .كتفيخ ءاربلا نع هنأ :حيحصلاو
 دقت رمع نبا ثيدح نم هوحن ءاجو .(70 )١/ متاح يبأ نبال "للعلا” يف

 .هفقو :حيحصلاو ءفيعض هدنسو

 0 ام :مهتجح ؟نيميثع نباو (ةيميت نبا هراتخا : بحتسم :يناثلا لوقلا

 نم نأ :مهتجح - ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :هيلع ءوضو ال :ثلاثلا لوقلا

 يف ةدراولا ثيداحألاو .اهضقن ىلع حيحص ليلد يتأي ىتح «هتراهط ىلع وهف أضوت

 .حصت ال «لبإلا نابلأ نم ءوضولا
 .باوصلا وه لوقلا اذهو

 .(8510/؟) نايبدلل "ءوضولا ماكحأ”و :(9:7/1) "عتمملا حرشلا” و :(54/7) ؟عومجملا”و )١41/1(« "ينغملا” :رظنا



 لبإلا محل قرم نم ءوضولا مكح

 نم روهشملا وهو :قرملا يف همعط رهظ ولو .ءوضولا بجي ال :لوألا لوقلا
 يف مدقت .لبإلا نابلآ نم ءوضولا بجي ال لاق نم ليلد وه مهليلد ؛ةلبانحلا بهذم
 .(هذه لبق ةلأسملا)

 اذإ هنأ :مهتجح ؛ةلبانحلا بهذم يف ٌهجو وهو :هنم ءوضولا بجي :يناثلا لوقلا

 نإف ؛ريزنخلا محل انخبط ول !ىكو :اولاق .هلوانت دق هنإف «قرملا يف محللا معط رهظ

 .انه كلذكو «مارح هقرم

 دجوي دق :اًضيأ و ,محللا نم ٌصلختسم قرملا نأل ؛يناثلا لوقلا وه :برقآلا

 .ملعأ هللاو «بلاغلا يف قرملا يف محللا نم عطق
 .(811/؟9) "ءوضولا ماكحأ”و «(707/1) عتمملا حرشلا”و )١937/1(« "ينغملا” :رظنا

 .فالخ هيفو :لئاح نودب ركذلا سم :سداسلا

 ناوفص تنب ةرس ثيدحل ؛هءوضو ضقتنا «هركذ سم نم نأ :حيحصلاو ٠

 يذمرتلا هجرخأ .اًأّضَوَتَي ىَّبَح َّلَصُي الق ُهَركَذ سم ْنَم :َلاَق يب ىلا

 عمج نع ءاجو )١1١5(( «دنسملا حيحصلا# يفوهو ؛حيحص هدنسو ؛هربغو ()

 .هريغو يذمرتلا مهركذ هنن ةباحصلا نم

 ؟ةميبم ركذ وأ هركذ سمتف اهدلو لسغت ةأرملاك هربغ ركذ سم اذإ ضقتني لهو

 نم ىلإ دوعي ريمضلاو ««هركذ» :هيف ثيدحلا نأل ؛ضقتني ال هنأ :حيحصلا

 .ملعأ هللاو .هسفن ركذ سم

 سم ْنَم» :ثيدحلا قرط ضعب يف ءاج ؟هربد سم اذإ هّءوضو ضقتني لهو
 سم نمف :اذه ىلعف ؛ربدلاو لبقلا ىلع قلطي جرفلاو .نيسحتلل لباق وهو .«ُهَجْرَف

 .طئاغلا جورخ عضوم يه يتلا ةقلح لا :وه ربدلاو .هءوضو ضقتنا هسفن ربد

 أ اضط



 سم ضقني ال :انباحصأ لاق :(54 )١// "عومجملا” يف هكلل» يوونلا لاق

 «ربدلاو لبقلا نيب ام الو ءرعشلا عضوم الو «ةأرملاو لجرلا نم ةناعلا رعشو «نييثنألا

 نإف ؛ةأرملا يرفش ىقتلمو «ربدلا ةقلحو ءركذلا سفن ضقني انإو «نييلألا نيب ام الو

 .نورخآو «يوغبلاو «نيمرحلا مامإ هب حرص «فالخ الب ضقني مل ؛رفشلا ءارو ام تسم

 قيرط نم هنإف .َكْنِم ٌةَعْضَي َوُه اَّمِإ» : تفاخ يلع نب قلط ثيدح امأو :تلق

 ضرف ىلعو .برقأ فعضلا ىلإ هنأ رهظي يذلاو ءهيف فلتخم وهو ءقلط نب سيق

 سملا ىلع لومحم هنأ :اهنمو «خوسنم هنأ :اهنم «لماحم ىلع لمح دقف «هثيدح نيسحت

 .ةدابعلل اًطايتحا هيف نآلو ؛نيلقانلا ةرثكل ةرسب ثيدح مدقي :اهنمو «لئاح قوف

 ؟ءوضولا ضقني فكلا رهاظب جرفلا سم له
 لوق وهو .ضقني امهالكف .هرهظو فكلا نطب نيب قرف ال :لوآلا لوقلا

 هللا لوسر لاق :لاق تع ةريره يبأ ثيدح :مهتجح ؛ةلبانحلاو ,يعازوألاو .ءاطع

 ْيَلَع بَجَو ْدَقَف ٌباَجِح اتوُد َسْيَل ِهِجْرَف َلِإ هديب ْمُكُدَعَأ ىَمْقَأ اذِإ» :دكي
 يف يناربطلاو )١١١48(« نابح نباو 0(” /75) دمحأ هجرخأ .(ٌءوُضْوْلا

 .نسح هدئسو )١806١((« "طسوألا»

 نم ٌءزج هنآلو «لئاح ريغ نم سمللا :ءاضفإلاو هدي نم هفك رهاظو :اولاق

 | .فكلا نطاب هبشأف ؛ديلا قلطم ىلع ةقلعملا ماكحألا هب قلعتت هدي

 «كلام لوق وهو .هفك نطابب هسم اذإ الإ ءوضولا ضقني ال :يناثلا لوقلا

 .قاحسإو «يعفاشلاو «ثيللاو

 .هذخفب هسم ول ام هبشأف ؛؟سمللا ةلآب سيل فكلا رهاظ نأل :اولاق

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا
 04 فمفف "ءوضولا ماكحأ”و )4١/5«( "عومجملا”و «(11/4/1) "ينغملا”و «(7517/1) "طسوأل ا” :رظنا



 نِحلا

 - ل
 ةراهطلا باتك (؟)ثيدحلا (١ذج دن

 ه٠ هوما

 ؛ هعارذب هركذ سم اذإ ءوضولا ضقتني له

 .دمحأ نع ةياورو .دعس نب ثيللاو ءكلام لوق وهو .ضقتتي ال :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو ءيعازوألاو ءءاطع لوق وهو .ضقتتي :يناثلا لوقلا

 مكحلا نأل :لاق «ةمادق نبا هراتخا يذلا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ديلا لسغو «قراسلا عطق ليلدب ؛عوكلا زواجتي ال عرشلا يف ديلا قلطم ىلع قلعملا

 .قفرملاب هديق هنأل ؛ءوضولا يف هلسغ بجو اهنإو «مميتلا يف حسملاو «ليللا مون نم
 .(08 1 "ينغملا”وء(03/1) ؟"طسوألا” :رظنا

 ؟ءوضولا ضقنت ةدرلا له

 ؛روث يبأو .دمحأو ,يعازوألا لوق وهو .ءوضولا ضقتنت ةدرلا :لوألا لوقلا

 .لمع ةراهطلاو «[70:رمزلا]# َكلمَع َّنطْبَحَسِل َتكَرْشَاَنِل' :ىلاعت هلوقل

 «كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو .كلذب ءوضولا لطبي ال :يناثلا لوقلا

 وهو ٌتَميَق ءونيد نَع َمُكَنِمْد ِدَتْرَي نمو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح ؛يعفاشلاو

 الف ؛ةراهط اهنألو «توملا طرف ؛[؟1١:ةرقبلال# رُهُلَمْعَأ تطبخ َكيَكْوَف اك

 .ةبانحلا نم لسغلاك ةدرلاب لطبت
 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .(5 /7) "عومجملا”و )177/١(, "ينغملا” :رظنا

 ؟ءوضولا ضقني ءيقلا له

 .كلذ يف ليلد توبث مدعل ؛ءوضولا ضقني ال هنأ :حيحصلاو «فالخ هيف

 لوسر نأ هئدح تن ءادردلا اب نأ ةححلط يبأ نب نادعم قيرط نم ءاجج امامأو

 لي هللا لوسر نأ :ينثدح ءادردلا ابأ نإ :تلقف نابوث تيقلف ءرطفأف «ءاق ديجي هللا
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 ةراهطلا باتك (؟)ثيدحلا (١)ج نس

 دوادوبأ هجرخأ «ثيدحلا ... هءوضو هل تببص انأو .ءقدص :لاق !؟رطفأف .ءاق

 )١١79(. :هفللك انخيشل ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو .حيحص هدنسو «2)

 ىلع ذوب يبنلا نوكي دقف ؛ءوضولل ضقان ءيقلا نأ هيف سيل ثيدحلا اذهف

 .ًاضوتف ثدح

 .(185/1) «طسوألا” :رظنا

 ؟ءوضولا ضقني فاعرلا له

 آت َُباَصَأ ْنَم» :ديك هللا ُلَوُسَر َلاَق :ُتَلاَق ,اضني» ةشئاع ثيدح نم ءاج

 )١77١1(, هجام نبا هجرخأ .(أَضَوَتيلَ ْفرَصْنيل يْذَم وَ َسْلَق أ ٌفاَعُر

 رظناو ,مهريغو ينطقرادلاو متاحوبأو ٍلهذلا هلاسرإ حجر .هلاسرإ حجارلاو

 .(776 )١/ ؟"صيخلتلا”

 .ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ فلتخا اذهلو

 ؛ءوضولا ضقنت ال ءيقلاو «ةماجحلاو ,دصفلا اذكو فاعرلا نأ :حجارلاو

 .ملعأ هللاو ءليلدلا توبث مدعل
 .(1017/1) ؟طسوألا” و (77 /5) ؟عومجملا”و ء(185 /1) "؟ينغملا” :رظنا



 :ثيداحألا جيرخت

 يبأ ثيدحو «(751) ملسمو )١77((, يراخبلا هجرخأ ؛دخت## ورمع نب هللادبع ثيدح

 ملسم هجرخأ انكن» ةشئاع ثيدحو «(757) ملسمو )١50((« يراخبلا هجرخأ كفلخ ةريره

 .يراخبلا هجرخي ملو ©(0)

 :ثيدحلا ظافلأ

 ىكحو .كالهو نزحو باذع ةملك (ليو» :نقلملا نبا لاق «ليو» :هلوق

 نمل :اهيناث .كالحلا يف عقو نمل لاقت اهنأ :اهدحأ :لاوقأ ةتس اهيف ضايع يضاقلا

 :اهسداس .نزحلا :اهسماخ .باذعلا ةقشم :اهعبار .هسفن كالحلا اهنأ :اهثلاث .هقحتسا

 ديدص اهنإ :دوعسم نبا لاقو .هرح نم تعامل لابجلا هيف تلسرأ ول «منهج يف ٍداو
 نوكتو اًمجفت نوكت يوغبلا لاق .«راّثلا َنِم» :هلوقل ؛انه دارملا هلعلو «رانلا لهأ

 .(!ٍبْرَح َرَعْسِم ُهَلْيَو' :مالسلا هيلع هلوق هنمو ءاًبجعت

 يف نابح نبا هاور ام :اهرهظأ «لاوقأ ىلع اهانعم يف فلتخا :ظفاحلا لاقو

 :تلق . منهج يف ٍداَو ٌلْبَو» :اعوفرم كش ديعس يبأ ثيدح نم « ؟هحيحص"”

 ؛فيعض هدنسو ءامهريغو (/5571/) نابح نباو «(1/6 /") دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 .مثيطلا بأ نع ٍجاّرد ةياور نم هنأل



 :هانعم :يوغبلا لاق مدقلا رخؤم بقعلاو :ظفاحلا لاق «باقعألا» :هلوق

 صتخم بقعلا نأ دارأ :ليقو .اهلسغ يف نيرصقملا باقعألا باحصأل ليو

 .هلسغ يف رّصق اذإ ءباقعلاب

 .(557/1) "حتفلا” و ,(7766 )١/ ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلا دئاوف

 نأو «رّهطملاب ءاضعألا ميمعت بوجو ىلع ليلد ثيدحلا يف :نقلملا نبا لاق

 .ئزجم ريغ اهنم ضعبلا كرت

 ةلأسملا هذه يتأتسو «ءوضولا يف نيلجرلا لسغ بوجو ىلع ليلد :هيفو :تلق

 .هللا ءاش نإ

 010 "ملسم حرش” و« )446/١( "مهفملا”و (0076/1) "ةنسلا حرش” :رظنا



 ةراهطلا باتحك

2 2 
 ١ ْ؛كٌدَحَأ ًاَّضَوَت اَذإ» :لاق لي هللا َلوُسَر َّنَأ .ثفض َةَرْيَرْه يبَأ ْنَع -5 ورع ع

 ب

 مه 26م

 :ٌُُرَحَأ طَفْيَتَس َظَقْيَتْسا اَذِإَو لِيوُيََف َرَمْجَتْس 0

 يردي ال ْمُكَدَحَأَنَ نالت ءاَنإلا ين مُهحْدُي نأ لب هيدي لِمَ هَْ ن
 ل

 . «ءاملا َنِم هْيَرْحنِوب قشنتسيلف» :مِلَسمِل ظفل فو م هديك ف يثيدسأكر. 101 نيب( م 2 6. و 5
2 

 0 همم رث 22 ه6 لص ها 37 با رم

 .(ٌقِشنَتسَيِلَف أضَوَت ْنَم١ :ظفل ىفَو

 :ثيدحلا جيرخت

 ,(710/8 2.5719) يمقر نيب اقرفم ملسمو ء«امالث» :هدنع سيلو )١77(: يراخبلا هجرخأ

 هدي لسغيلف» :يراخبلا دنع انإو .«(مهلخدي» :هلوقو ««هيدي» :هلوق نم ةينثتلا ظفل امهدنع سيلو

 ظفللاو ««اًنالث اهلسغي ىتح ءانإلا يف هدي لخدي الف» :ملسم ظفلو .«هئوضو يف اهلخدي نأ لبق

 :ظفلي (5717) "ملسم”و )١51(« ؟يراخبلا” يف ثلاثلا ظفللاو 271379 ملسم دنع ناثلا

 .«رثتتسيلف ًاضوت نما

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ءوضولا يف عرش اذإ :يأ «أضوت اذإ» :هلوق

 |ى ءقاشنتسالا عضولاب دارملاو ءرمألل ماللاو ءعضيلف :يأ 'لعجيلف» :هلوق

 . "ملسم” يف يناثلا ظفللا هرسفي

 نم ذوخأم .فنألا نم جورخلل ءاملا عفد :وه راثتنالا «رثتنيل مث» :هلوق

 .فنألا فرط يهو رتل



 نخلا
2 

 ةراهطلا باتك (4)ثيدحلا (١)ج الذل

 يهو «راهجلاب طئاغلاو .لوبلا لحم عيمج حسم :راجتسالا ارمجتسا» :هلوق

 .اهب ىمري يتلا راجلا :هنمو «راغصلا راجحألا

 ابسح ءاّعبس وأ ءاّسمح وأ ءانالث :اًرتو هراجتسا لعجي :يأ ؛رتويلف» :هلوق

 .رمآلل ماللاو .ءاقنإلا هب لصحي

 .اًفافتا اهيلع داز ام نود فكلا :انه ديلاب دارملا هيدي لسغيلف» :هلوق

 .عارذلا نم اهلصفم ىلإ عباصألا فارطأ نم :اهّدحو

 ءاملا ءانإ :انه دارملاو «ءاعولا :ءانإلاب دارملا «ءانإلا يف امهلخدي نأ لبق» :هلوق

 .هب ًاضوتي يذلا

 اهيف ديلا سمغب دسفت ال يتلا ضايحلاو كربلا ءانإلا ركذب جرخو :ظفاحلا لاق

 .ملعأ هللاو «يهنلا اهوانتي الف ؛اهتساجن ريدقت ىلع

 ؛كلذب رمألا ىلع ثعابلا نأ ىلإ ٌءاميإ :هيف يردي ال مكدحأ نإف» :هلوق

 مكحلا توبث نأ ىلع لد ؛ةلعب هبقعو اًمكح ركذ اذإ عراشلا نآل ؛ةساجنلا لامتحا

 .اهلجأل

 .هدسج نم :يأ (هدي تناب نيأ» :هلوق

 حيرب ءاملا بذج :وهو قّشّتلا نم ذوخأم :قاشنتسالا «قشنتسيلف» :هلوق

 .هلخاد ىلإ فنألا

 وهو .اعيمج امهرسكيو «ةمجعملا ءاخلا رسكو ميملا حتفب وه اهيرخنمب :هلوق

 .فنألا بقث

 .015/1) ؟ماكحألا حيضوت” و )1١/ 25١ "ماهفألا هيبنت” و 0777“ /1) "حتفلا” و (757/1) "مالعإلا” :رظنا



 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ئزجي لهف راجحأ ةثالث نم لقأب رمجتسا اذإ

 لقأب ءاقنإلا لصح نإف ءراجحألا ةثالثلا هلاكو .ءاقنإلا بجي :لوألا لوقلا

 .روث يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلا بهذم وهو .فكي مل راجحأ ةثالث نم

 هس هع
6 

 ِنيَِيلاِب يِحْنَْسَت ْنآ يي هللا لوسر انام : لاق تق ناماس ثيدح : .مهتجح

 :هل ظفل يفو «(777) ملسم هاور .ثيدحلا ...راجخأ ِةَناَكَت ْنِم ّلَكأب يجْنتْسَت ْنَأ وأ

 .«راجخأ ٍةَناَلَث نوُدب ُْكُدَحَأ يِحْنَتْسَي ال١

 نأ ءامهريغو )4٠( دواد يبأو :(177/7) دمحأ دنع , اعط ةشئاع ثيدحو
 م

 ٍراَجخَأ اكتب ُهَعَم ْبَمْذَيْلَك ٍِطِئاَعْلا َلِإ ْمُكّدَحَأ َبَمَذ اَدإ» :لاق 2 هللا لوسر

 هلله ينابلألا عيشلا هححصي ثيدحلاو .(هْنَع رت نإ 6 نب ٌبيِطَنْسَي

 ىرخأ ةلدأ مهو .هلهاوشب (55) "ءاورإلا»

 «ةفينح يبأ لوق وهو «هأزجأ رجحب لصح نإف ؛ءاقنإلا بجاولا :يناثلا لوقلا

 . إذ رمع نع يكحم وهو «ةيعفاشلا بهذم يف ةجوو «يرهاظلا دوادو كلامو
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 ٌرَمجَتْسا ن نَمَو» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كني ةريره يبأ ثيدح : :مهتجح

 .ةدحاو رتولا لقأو :اولاق ءارِتوُيْلَ

 دنع مدقت يذلا ل ناملس ثيدح هنّيب لمجم ظفللا اذه نأ :اذه نع بيجأو

 ْنَم ِوُيلَف ٌرَمْجَتْسا نَم :اًعوفرم ,تنفخ ةريره يبأ ثيدحب اوجتحاو «لوأآلا لوقلا
 هدنسو «هريغو «(70) دواد وبأ هجرخأ .«َجَّرح اَلَف ال ْنَمَو «َنَسْحَأ ْدَقَق َلَعَف

 .لوهجم امهالكو «يناربحلا ديعس يبأ نع «يناربح لا نيصح قيرط نم هنأل ؛فيعض

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(1139) ؟ءالخلا بادآ”و )١//751(. "حنقلا7 و ١١١(. /؟) "عومجملا”و ١97(. /1) ؟ينغملا” :رظنا



 نِحلا كس
 03 ٠

 (4)ثيدحلا (١)ج هع

 راجحالا ةثالثلا ىلع داز امبراتيإلا مكح

 ةراهطلا باتك

 وهو «بجاو ال بحتسم راجحألا ةثالثلا ىلع داز اب راتيإلا :لوآلا لوقلا

 نإف ءاهيلع ةدايز الف راجحأ ةثالثب ءاقنإلا لصح اذإ اًلثمف ؛ملعلا لهأ روهمج لوق

 بحتسي نكلو «ةدايزلا بجت مل هب ءاقنإلا لصح نإف عبار بجو ةثالثب لصحي مل

 .اذكهو سماخب راتيإلا
 ٍنَْم١ :لاق ديب يبنلا نأ هريغو .دواد يبأ دنع هتنإخ ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 هنأ مدقت ثيدحلاو .؛َّجَرَح اَلَف اَل ْنَمَو «َنَسْحَأ ْدَقَف َلَعَف ْنَم يوُيلَف ٌرَمْجَتْسا

 .نالوهجم هيف ؛فيعض

 ؛مزح نبا لوق وهو ءاّقلطم ةراجحلاب راجتسالا يف رتولا بجي :يناثلا لوقلا

 َرَمْجَتْسا ِنَمَو» :لاق ديكو يبنلا نأ "نيحيحصلا” يف كنخ ةريره يبأ ثيدح :هتجح

 "ملسم” يف امهالكو ,دغن» ديعس يبأو «رباج نع ءاج :اًضيأ اذكهو ءارِتوُيْلَ

 ثيدح الإ مهللا ءفراص دجوي الو ءبوجولا يضتقي رمألاو ءّرمأ دي يبنلا لوقف
 اذه لمح نكل «تبثي مل هنكل «لوألا لوقلا دنع هركذ مدقت يذلا كعفلغ ةريره يبأ

 دم يلا انأَبَم :لاق ؟ملسم» يف فخ ناملس ثيدحل تاحسملا ثالثلا ىلع رمألا

 .راَجخأ ةماَكت ْنِم ّلَكَأب يجنتسَت نأ

 ؛رظن هيف اذهو .بحتسم وهف «كلذ ىلع داز ايف ؛ةثالثلاب ءافتكالا هموهفمف

 هللاو «ءاقنإلا نبي لصحي مل اذإ ؛ةثالثلا ىلع ةدايزلا نوبجوي تيأر ايف روهمجلا نأل

 .ملعا

 .(700) ؟ءالخلا بادآ”و ء(17١ /7) "عومجملا” و ((157/1) ؟ينغملا”و )٠١8/1(« "ىلحملا” :رظنا



 تخل كدي
 ةراهطلا باتك (؛)ثيدحلا ”٠ ١

 ؟فناتسي لهف لوب ةرطق هنم تجرخ مث ًاثالثرمجتسا ذإ
 هركذ حسم ول :انباحصأ لاق )١77/7(: ؟عومجملا” يف هكللذ يوونلا لاق

 .ثالثلا فانئتسا بجو «ةرطق هنم تجرخ مث ءانالث وأ نيترم

 رجحلاب ءاقنإلا ةفص

 رجحلا جرخي ثيحب ؛اهتلبو ةساجنلا نيع ةلازإ :ءاقنإلا ىنعم :لوألا لوقلا
 .ةيميت نبا هراتخا «ةلبانحلا بهذم يف ٌلوق وهو ءاّريسي اًئيش الإ رثأ هيلع سيلو اًيقن

 هليزي ال ّقصال رثأ الإ ىقبي ال ىتح «نيعلا ليزي نأ :ءاقنإلا ىنعم :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم يف يناثلا لوقلاو ءيعفاشلا لوق وهو «ءاملا الإ

 .ملعأ هللاو ,ةقشمو ٌحرح هيف يناثلا نأل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(؟81397) ؟ءالخلا بادآ”وء(19١١1 /؟) "عومجملا”وء(167١/) "ينغملا” :رظنا

 ؟ئرحي له هماقم موقي امم رجحلا ريغب رامجتسالا

 «باشخألاك :هماقم موقي امم ؛رجحلا ريغب راججتسالا زوجي :لوألا لوقلا

 ملعلا لعأ د دوهمج لوق وهو كلذ هبشأ امو ؛ليداملا ٌيجآلاو «فزحلاو «قرخلاو

 ْنِم لأب يِجْنَتسَ ْنَأ يَ هللا ُلوُسَر اَنأبَت :لاق كن ناملس ثيدح :مهتجح
 يأ ثيدلحو ((535) ملسم هجرخأ .مظع وَ عيِجَرب يجنتست ْنَأ وأ ءر راجخأ ِةَماَكَ

 ؛هنم توندف «تفتلي ال ناكف ,هتجاحل ج رخو دوبي يبنلا تعبتا :لاق كين كعاؤخ ةريره

 هجرخأ .(ْتْوَر اَلَو مظَعِب ينَئأ اَلَو ُهَوْحَت ْوَأ 3 ضِفْئَتْسَأ اًراَجبْحَأ ينِغْبا» :لاقف

 ّ )١66(. يراخبلا

 رجحلا ريغ نأ ىلع ٌليلد ,مظعلاو عيجرلا نع ديب هيبه نأ :مدقت امم دهاشلا

 .ىرخأ ةلدأ مهو .ىنعم يهنلاب هصيصختل نكي ملالإو ءهماقم موقي



 ؛دمحأ نع ةياورو «ةيرهاظلا لوق وهو ؛راجحألا الإ ئزجي ال :يناثلا لوقلا

 راججتسالا اهيف يتلا ةدراولا ثيداحألا :مهتجح ؛هباحصأ ضعب اهراتخا

 بلاغ اهنوكل ؛راجحألا ىلع هَنْيل هصيصنت نأب :اذه نع بيجأو ءراجحألاب

 .اهليصحت يف ةفلك الو اهيف ةقشم ال هنأ عم ءءاضفلاب يجنتسملل دوجوملا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(057/1) *حتفلا”و 2١17١ /1) ؟عومجملا”و )١67/1(, "ينغملا”و )1١8/١(« ؟ىلحملا» :رظنا

 رامجتسالا يف طرتشت لاصخ

 نأ :قرفلاو .اًسجنتم الو ءاّسجن ال اًرهاط هب ٌرّمجتسملا نوكي نأ :ىلوألا

 .هريغب سجن سجنتملاو ؛هنيعب سجن سجنلا
 هنأل ؛جاجزلاب رمجتسي الف هيلعو ءءاقنإلا هب لصحي :يأ اًيقنم نوكي نأ :ةيناثلا

 .هب ءاقنإلا لصحي ال سلمأ

 "ملسم” يف ثنخخ دوعسم نبا ثيدحل ؛ائور الو ًيظع نوكي الأ :ةثلاثلا

 ُثأَرَقَ ُهَعَم ُتْبَهَّدَف ؛ٌنجلا ِْعاَد ناَأ» يي يبنلا لاق :هيفو ,ثيدحلا ركذ (150)

 :لاقف ؛دازلا هولأسو «مهخارين راثآو مهراثآ نارا ؛انب قلطناف :لاق .«َنآْرَمْل ُمِهْيَلَع

 َففَلَع ةَر ةَرْعَب ُلُكَو .(جَ ٌُنوُكَي ام َرَكْوأ مكب يف َقَيِيلَع للا مشا رد مْظَع لك ْمُكلا

 .(ْمُكِناَوْخِ ُماَعَط امم اهب اوُجُنَتْسَت الق» :ِْيَيَي هللا لوسر لاقف .«مُكُباَوَدَل

 ؛مهمئاهب ماعطو ءمدآ ينب ماعط نم نوكي ال :يأ اًموعطم نوكي الأ :ةعبارلا

 هنأل ؛ثورلاو نجلا ماعط هنأل ؛مظعلاب ىجنتسي نأ ىمب ديب لوسرلا نأ :ليلدلاو

 ماعطو مهماعطب راججتسالا نع يهنلا نوكيف ءلضفأ سنإلاو .مهباود ماعط

 .ىلوأ باب نم مهمئاهب



 ذل ا كر

 ا ل
 (4)تيدحلا (١)ج #٠١

 :لثم «عرشلا يف ميظعت :يأ «ةمرح هلام :مرتحملاو .اًمرتخ نوكيا :ةمساخ

 دنع رس َوُهَف هللا تنم رح معي نمو ك َكِلَذ # :ىلاعت هلوقل ؛يعرشلا ملعلا بتك

 .[ :١ جحلا]# هجر

 نذأ وأ ءقرقب ليذب رمجتسي نأ :لثم «ناويحب اًلصتم نوكي اّلأ :ةسداسلا

 هللاو «ىلوأ باب نم اهسفن اهب رامجتسالاف ءهب راجتتسالا نع ىهني اهفلع نأل ؛ةلخس
 .ملعأ

 ثيدح دنع هللا ءاش نإ اهركذ يقأيس ؛ثيدحلاب قلعتت لئاسم تيقبو اذه

 ةراهطلا باتك

 سنأ ثيدح دنع ةباطتسالاو ءالخلا لوخد :باب يفو «(8) مقرب يتآلا كن نارئع

 .(13) مقر تن
 .0630) ؟ءالخلا بادآ” و :(177 /1) "عقمملا حرشلا”و «(187 /1) "عومجمملا” و (9//191) "ينغملا :رظنا



 ورو ف مم و

 .(ٌبْنج َّوْهَو مِئاَّذلا ءاملا يف ْمُكَّدَحَأ لِسَتْغَي ال١ :مِلْسِلَو
0 

 يف اثرو مع

 :ثيدحلا جيرخت

 طظفللاو .هظفل اذهو 2ك8؟) ملسمو 1 هيفا ءاهئمال لدب :هدنعو ”6 فوت يراخبلا هجرخأ

 .(585) ملسم لنع يناثلا

 لئاس :هنأب ءابطألا هفرع لوبلا :هلله ماسبلا خيشلا لاق «نلوبي ال١ :هلوق

 :مسجلا ةجاح ىلع ديزي ام يوحيو ءمسجلا نم هجرختل ؛مدلا نع ناتيلكلا هلصفت

 نأ ىلإ عمجتي ثيح «ةناثملا ىلإ نيبلاحلا يف نيتيلكلا نم رميو «حالمألاو ءاملا نم

 لوبلا جارخخإ ةفيظوو .لوبتلا ةيلمع يف لوبلا ىرجم قيرط نع مسجلا نم جرخي

 .ةايحلل ةيساسأ

 هحانج فص اذإ ؛اًيودت رئاطلا مود :لاقي «نكاسلا :يأ «مئادلا ءاملا» :هلوق

 .اهكرحي ملف ءاوهلا يف

 .هانعمل حاضيإو «مئادلل ريسفت «يرجي ال يذلا» :كتوق

 لخدي لهو .لزني مل مأ لزنأ ءاوس «عماجملا وه :بنجلا بنج وهوا :هلوق

 .ملعأ هللاو ,يهنلا يف لخدي هنأ رهظي يذلا ؟ءاسفنلاو ضتاحلا لاستغا يهنلا يف
 .(5157/1) "حتفلا”و )58١(( ؟ملسم حرش” :رظنا



 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 مئادلا ءاملا يف لوبلا مكح

 :مهتجح ؟؛يبطرقلاو «ةيرهاظلاو «ةلبانحلا لوق وهو ءمرحي :لوألا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كتف ةريره يبأ ثيدح

 قاب ءاملا نأ ىلع مهنم ًءانب ةيعفاشلاو «ةيكلاملا لوق وهو «هركي :يناثلا لوقلا

 .هتيروهط ىلع
 .مرحي الو .هركي اًدكار اًريثك ءاملا ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 اًدس نكلو ءاّسجن ريصي ءاملا نأل ال ؛مرحي هنأو ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 سجني هنأ ىلع لدي ال «مئادلا ءاملا يف لوبلا نع هيب: :هنللَذ ةيمين نبا لاق .ةعيرذلل

 ؛ةعيرذلل اًّدس هيبن نوكي دق لب ؛كلذ ىلع لدي ام ظفللا يف سيل ذإ ؛لوبلا درجمب

 ناكف ؛لوبلاب ءاملا ريغت ؛اذه لاب مث ءاذه لاب اذإ هنإف .هسيجنت ىلإ ٌةعيرذ لوبلا نأل

 :اًضيأ و هسجني هنأ لجأل ال ؛عبطلا درجمب هوركم هنإ :لاقي وأ «ةعيرذلل اًدس هيبن

 .ريثكلاو ليلقلا معي هنأ «مكادلا ءاملا يف لوبلا نع هيهن لديف
 "حيضوتلا” و «(748/1) "حتفلا” و «(7 5 /؟١5) "ىواتفلا عومجم” و )٠3١8/7(« "عومجملا”و )١16١( "ىلحملا” :رظنا

 .(19/7"7/) "لسغلا ماكحأ”و.(179/1)

 مئادلا ءاملا يف بذجلا لاستغا مكح

 ؛مزح نبا رايتخا وهو «ةفينح يبأ بهذم يف لوق وهو «مرحي :لوألا لوقلا
 .فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 بنجلا ندب نأ :مهتجح ؛ةيعفاشلاو «ةيكلاملا بهذم وهو .هركي :يناثلا لوقلا

 .رهاطلا ندبلا ةاقالمب روهطلا ءالا سجني نأ نكمي الو «رهاط



 ,دنعلاو ةريره يبأ ثيدح يف اى ؛كلذ نع يهنلا دوجول ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ,ملعأ ايف ٌفراص دجوي الو ءفراصل الإ ؛ميرحتلا :يهنلا يف لصألاو
 7/١ "لسغلا ماكحأ”و )1١191/1(( "حيضوتلا” و (2547) ؟"ملسم حرش” و )١5٠(( "ىلحملا” :رظنا

 ؟ هثدح عفتري لهف مئادلا ءاملا يف لستغا اذإ

 ريغ ناك نإف ؛ئزجي ال دكارلا ءاملا يف ةبانجلا نم لسغلا نأ ىلإ مزح نبا بهذ

 هركذ يذلا فخ ةريره يبأ ثيدح :هتجح ؛دكارلا ءاملا يف لاستغالا هأزجأ بنج

 .داسفلا يضتقي يهنلا نآل ؛فلؤملا

 عفر يوني «نيتلقلا نود امهيف ثدحملا وأ بنجلا سمغنا اذإ :ةمادق نبا لاقو

 هركذ يذلا كتف ةريره يبأ ثيدحب جتحا ؛هثدح عفتري الو ءالمعتسم راص .ثدحلا

 نم ٍءزج لوأ لاصفناب هنألو ؛هنع يهنملا داسف يضتقي يهنلاو :- لاق مث - فلؤملا

 ءاملا ناك نإف ...ندبلا رئاس نع ثدحلا عفتري ملف ؛اًلمعتسم ءاملا راص هندب نع ءاملا

 .ثبخلا لمحي ال هنأل ؟ءاملا هب رثأتي ملو «هثدح عفترا اًدعاصف نيتلق

 عافتراب اًلمعتسم ريصي انإ هنأل ؛هثدح عفتريو اًلمعتسم ريصي :يعفاشلا لاقو

 .هيف هتدح

 نع ىمبن دي يبنلا نأل ؛مئادلا ءاملا يف بنجلل لاستغالا مرحي هنأ :حجارلا

 زوجي هنأ :حيحصلاف ءالمعتسم ريصي ءاملا نوك امأو «عفتري هنإف ؛هثدح امأو ءكلذ

 نباو «مزح نبا :رايتخا وهو .دمحأ نع ةياور يهو «ةهارك الب لمعتسملا ءاملاب رهطتلا

 ْ .يناكوشلاو «يداهلا دبع نباو «ةيميت

 ءاملا ةلأسمب قلعتي ؛حص نإ مئادلا ءاملا يف لاستغالا نع هيهن :هللَو ةيميت نبا لاق

 الو .هتساجن لجأل ال «هريغ ىلع ءاملا ريذقت نم هيف ال نوكي دق اذهو «ءلمعتسملا

 .«ُبَتْحي اَل ما َّنإ) :لاق هنأ ذيب هنع "حيحصلا” يف تبث دق هنإف ؛اًلمعتسم هتروريصل

 .("807) ؟لسغلا ماكحأ” و (13/9؟1) "ىواتفلا عومجم و «(77 /1) "ينغملا”و )١16١(( ؟ىلحملا” :رظنا



 ؟مئادلا ءاملا يف طوغتلا مكح ام

 لوبلاك ءاملا يف طوغتلاو :ءالعلا نم مهريغو انباحصأ لاق :هفللذ يوونلا لاق

 ثيحب ؛رهنلا برقب لاب اذإ اذكو «ءاملا يف هبص مث «ءانإ يف لاب اذإ كلذكو «حبقأو هيف

 يف فلاخي ملو ءروكذملا ليصفتلا ىلع هنع يهنم حيبق مومذم هلكف «لوبلا هيلإ ىرجي

 لوبب صتخم يهنلا نأ :يرهاظلا يلع نب دواد نع يكح ام الإ «ءاملعلا نم دحأ اذه

 وأ «ءاملا يف هبص مث «ءانإ يف لاب اذإ اذكو ءلوبلاك سيل طئاغلا نأو .هسفنب ناسنإلا

 يف هنع لقن ام حبقأ وهو «ءاملعلا عامجإ فالخ هيلإ بهذ يذلا اذهو «ءاملا برقب لاب

 .ملعأ هللاو .رهاظلا ىلع دومجلا

 .اًضيأ مزح نبا هب لاق دواد هب لاق امو :تلق

 .(381) "ملسم حرش” و )047/١(( "مهفملا” :رظنا

 دكارلا ءاملا يف ءاجنتسالا مكح

 ناك نإف هيف يجنتسيل ؛ءاملا يف جنتسي مل نم سامغنا امأو :هلله يوونلا لاق

 ةساجنلاب هخطلت نم هيف امل ؛مارح وهف ؛هيف ةساجنلا عوقوب سجني ثيحب اليلق
 سأب الف اًيراج ناك نإف ؛هيف ةساجنلا عوقوب سجني ال اًريثك ناك نإو «ءاملا سيجنتو

 الو لوبلا ىنعم يف سيل هنأل ؛هتهارك رهظت الو .مارحب سيلف ءاّدكار ناك نإو هب

 .ملعأ هللاو .نسحأ ناك اذه ناسنإلا بنتجا ولو .هبراقي

 روهط وهف هريغت ملف ةساجن هيف تعقو اذإ ريثكلا ءاملا

 كلذ وحنو ءرحبلاو ليلا نم ريثكلا ءاملا نأ ىلع اوعمجأو :هكللَج رذنملا نبا لاق

 .هنم رهطتيو هلاحب هنأ ءاّحير الو اًعط الو اًنول هل ريغي ملف «ةساجن هيف تعقو اذإ



 :فلؤملا هركذ يذلا كني ةريره يبأ ثيدحل هحرش يف ديعلا قيقد نبا لاقو

 نأل ؛دييقتلا وأ .صيصختلاب هرهاظ نع هجارخإ نم دب ال ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 .ةساجنلا هيف رثؤت ال ءاَّدج ريثكلا رحبتسملا ءاملا نأ ىلع ٌعقاو قافتالا

 .مارحب سيل ريثكلا ءاملا يف لاستغالا نأ ىلع انعامجإل :ههذلح مْيَجن نبا لاقو

 .ملعلا لهأ نم ريثك اذه ىلع عامجإلا لقن اذكهو
 )١1١5/1(. ؟ربلا دبع نبا تاعامجإ”و «(77 )1١/ "ماكحإلا” و ,(78) "عامجإلا” :رظنا

 سجن وهف ةساجنب ريغت اذإ ءاملا

 ةساجن هيف تعقو اذإ ؛ريثكلاو ليلقلا ءاملا نأ ىلع اوعمجأو :هكثل رذنملا نبا لاق

 .كلذك ماد ام سجن هنأ ءاّحير وأ ءاّنول وأ ءاّعط ءاملا تريغف

 كلذك عامجإلا لقنو :اذه رذنملا نبا عامجإل هلقن دعب هئدلَه يوونلا لاقو

 ءاّريثك وأ اًليلق ءاًدكار وأ ءاّيراج ءاملا ناك ءاوسو ءمهريغو انباحصأ نم تاعامج

 .عامجإلاب سجن هلكف ؛هحير وأ هنول وأ .همعط اًريسي وأ ءاَّشحاف اًريغت ريغت

 .ملعلا لهأ نم ٍدحاو ريغ اذه ىلع عامجإلا لقن اذكهو
 "عومجملا”و )51١/١( "راكذتسالا”و (؟8١/78) ؟ديهمتلا”و )518/١( "طسوألا”و (””9 «عاجإلا” :رظنا

 هر لل "ىواتفلا عومجم” و( 1١١/

 هريغت ملف ةساجن هتقال اذإ دكارلا ءاملا

 م ولو سجن ؛نيتلق نود ناك نإو «ءسجني مل ؛رثكأف نيتلق ناك نإ :لوألا لوقلا

 «ديبع يبأو «دمحأو «يعفاشلاو .دهاجمو «ريبج نب ديعسو ءرمع نبا لوق وهو ؛ريغتي

 نبا ثيدح اذكو .فلؤملا هركذ يذلا كتنإ# ةريره يبأ ثيدح :مهتجح ؛قاحسإو

 دوادوبأ هجرخأ .(تَبلا ٍلوْحي 1 هني لق ُءاَا َناَك اَذِإ» :لاق +



 تت
 ةراهطلا باتك (ه)ثيدحلا ()ج ٠نن

 يف هلك ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو ءامهريغو (517) يذمرتلاو «(5)

 )١/ 5١0(. ؟ءاورإلا”

 هنأ :هموهفم (َتَيلا لمي نيت ُءاَملا َناَك اَذإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف

 ردق يف اوفلتخا دقو .ىرخأ ةلدأ مهو «ثبنخلا لمحي هنإف «نيتلقلا نود ناك اذإ

 دخن ورمع نب هللادبع نع يورف ؛نيتلقلا ريغب ريثكلا ددح مهضعبو «نيتلقلا

 سابع نبا نع يورو «ءيش هسجني مل ؛ةلق نيعبرأ غلب اذإ هنأ :ردكنملا نب دمحمو

 يبأ نع يورو .نيبونذ وأ اًيونذ :ةمركع لاقو .سجني مل نيبونذ غلب اذإ : دش

 هبناج كَّرح ول ثيحب ناك اذإ : :ةفينح يبأ بهذمو .اًولد نيعبرأ ناك اذإ : كي ةريره

 .الف الإو ءسجن رخآلا بناجلا كرحت

 ولو سجني هنإف «ةعئاملا هترذع وأ يمدآ لوب ةساجنلا تناك اذإ :يناثلا لوقلا

 نود ناك اذإ سجني هنإف ؛اهريغ ةساجنلا تناك نإو .هحزن قشي نأ الإ ؛اًريثك ناك

 .ةلبانحلا بهذم يف ٌلوق اذهو «ريغتلاب الإ سجني مل ؛رثكأف نيتلق ناك نإف «نيتلقلا

 وأ ؛همعط وأ «هنول ريغت اذإ الإ ؛هليلق الو ءاملا ريثك سجني ال :ثلاثلا لوقلا

 نبا لوق وهو تن ةريره يبأو ,ءسابع نبا نع اذه يكح .ةساجنلاب هحير

 يبأ نب نمحرلادبعو ؛ءاطعو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «يرصبلا نسحلاو ؛بيسملا

 نب نمحرلادبعو «ناطقلا ىيحيو ,يروثلاو ءيعازوألاو «كلامو «ديز نب رباجو ءليل

 نباو «ةيميت نباو ءرذنملا نبا رايتخا وهو دمحأ نع ةياورو ءيعفاشلل لوقو .يدهم

 هللا ىمس دقف [48:ناقرفلا] اًيوُهظ ُهآَمكَمَسلآَنِواَنَرْأَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .ريغتلاب ةفصلا هذه هنع ىفنت ىتح ةيروهطلا ةفص هنع عزنت الف ؛اًروهط ءاملا

 ال َءاَللا نا :لاق ديجي يبنلا نع .تعننخ يردخلا ديعس يبأ ثيدحب :اًضيأ اوجتحاو



 خيشلا هححصي ثيدحلاو ((255) يذمرتلاو «(51) دوادوبأ هجرخأ .(ٌعْىَش ُهَسْحَسُي

 اوباجأو ,ىرخأ ةلدأ مهلو «204) دواد بأ ننس حيحص يف هقرطو هدهاوشب ٍنابلآلا

 -  :نيباوجب لوألا لوقلا دنع هركذ مدقت يذلا نيتلقلا يف رمع نبا ثيدح نع

 :ثيدحف ؛موهفملا ىلع مدقم قوطنملاو ,موهفمو قوطنم اندنع :اولاق :لوألا

 الا َعَلَب اَذِإ) :ثيدحو «ريثكلاو ليلقلا لمشي هقوطنم «ُءْيّن ُهُسْحَتُي ال ٌروُهَط ُءالا»

 نأل ؛(ُءْيَّش ُهْسْحَتُي ال ٌروُهَط ءاملا َّنإ) :ثيدحل قفاوم هقوطنم (َتَبَحلا ٍلوُحي 1 ِنيَيلُ

 «نيتلقلا نود ناك اذإ ءاملا نأ هموهفمو «ءيش هسجني مل نيتلق غلب اذإ ءاملا نأ :هقوطنم

 قوطنملا مدقيف ؛كتن> ديعس بأ ثيدح قوطنمل ضراعم موهفملا اذهو ءسجني هنإف

 هنأل ؛هموهفم ذخأن الو ءطقف هقوطنم نيتلقلا ثيدح نم ذخأنف ,موهفملا ىلع

 . علخ ديعس بأ ثيدح قوطنم ضراعي

 نكح سيلو اًيبلغأ نكح يطعي نأ دارأ ديبي لوسرلا نإ :لاقي نأ :يناثلا

 كلذكو «عامجإلاب سجن وهف «ةساجنلاب ريغتو «نيتلق ناك اذإ ءاملا نآل ؛اًدرطم

 .ملعأ هللاو ءاَضيأ بلاغلا يف ثبخلا لمحي هنإف ؛نيتلقلا نود ناك اذإ :ثيدحلا موهفم

 ام رئاس اذكو .فلؤملا هركذ يذلا كتيخ ةريره بأ ثيدح ىلع اوباجأ كلذكو

 هذه ىلع مالكلا ملعلا لهأ لاطأ دقو .هركذن مل امم لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا

 «جاومألا مطالتو «لازنلا كرتعم انه :ةلأسملا هذه نع هلك ميقلا نبا لاق ىتح «ةلأسملا

 .ةتبلا ْرثَأ هيف اط رهظي مو .تكلهتساف «ةساجنلا هتطلاخ اذإ عئاملاو ءاملا ةلأسم يهو

 باوصلا وه ام ىلإ يدتهي ال يتلا قياضملا نم ماقملا اذهو :هئللك ٍيناكوشلا لاقو

 .دارفألا الإ اهيف

 .ملعأ هللاو ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 (060/051) ؟ىواتفلا عومجم”و )١7/١(: ؟عومجملا”و «(57/1) ؟ينغملا”و )7551١/1١(« "طسوألا” :رظنا

 .0809) ؟هايملا ماكحأ” و © 8/1) "عتمملا حرشلا”و )١11١/1(: "لينلا”و



 ةراهطلا باتك (5)ثيدحلا (١)ج

 ه2 1 ب
 ري نأ هلع نكن هر

 ِِء اَنإ يف ٌبْلَكْلا برّ اًذإ» :ّلاَق كك هللا ٌلوُسَر َن

2 1 00 
 .«باّرتلاب ّنَهالوأ» :مِلْسِلَو

 .مدقتملا مقرلاب ملسمل ةيناثلا ةياورلاو «27174) ملسمو «(177) يراخبلا هج رخأ

 َعَلَو اَذِإ» :َلاَق ِِكي هللا َلوُسَر نأ لع نْب ِهْللاِدْبَع ِثيِدَح يف ُهَلَو -7
2 

1 

 .«ِبارّثلاب ةماعلا م ُهوُرَفَعَو اَعْبَس ُهوُلِسْغاَق ءانإلا ُّق ُثْلَكْلا

 .(585) ملسم هجرخأ

 :نيثيدحلا ظافلأ

 وأ نهال :ةياور يفو ,«بارّثلاب َنُماَلوُأ تام َعْبَس» :ظفلب ثيدحلا ءاج
 و

 ِتاَّرَم ّعِبَساا :ةياور فو (بارّيلاب ٌةَعباَّسلا ِتاَرَم ٌعِبَسلا :ةياور فو (نهارْخأ

 .«باَرثلاب َةَئِماَتلا هودْفَعَو

 نمو .ةيظفحألاو ةيرثكألا ثيح نم حجرأ «نهالوأ» :ةياورو :ظناحلا لاق

 «هفيظنتل ؛ىرخأ ةلسغ ىلإ جايتحالا يضتقي ةريخألا بيرتت نأل :اًضيأ ىنعملا ثيح



5 
 ةراهطلا باتك («)ثيدحلا دج دن

 يفو (ْمُكِدَحَأ ِءاَنِإ ُدوُهْط» :ظفل يفو (ُبْلَكْلا َمَلَو اد :ظفلب ثيدحلا ءاجو

 اهم لش ؛ةذاش ةدايزلا هذهو ةقرْلَم» :ةدايزب ءاجو ىُبْلَكْلا َبرَش اذ :ظفل

 .امهريغو «ةبعشو «ةيواعم وبأ :مهنم ء.شمعألا باحصأ رئاس نيب نم رهْسُم نب يلع

 .هدنم نباو «ربلا دبع نباو «ينانكلا ةزمحو «يئاسنلا ةدايزلا هذه ركنأ دقو

 يف بلكلا غلو :لاقي :ةغللا لهأ لاق :هفله يوونلا لاق "غلو اذإ» :هلوق

 .هناسل فرطب برش اذإ :اًعولو ءامهيف ماللا حتفب «غلي ءانإلا

 نبا داز :اًضيأ لاقو .هكرحف هيف هناسل لخدأ وأ :دازو .ظفاحلا لاق اذه وحنيو

 .برشي مل وأ برش :هُيَوَتْسَرَد
 .بارتلا وهو رّمَعلاب هوكلدا :يأ «(هورّفع» :هلوق

 .(70/4/1) ؟حتفلا”و :(؟19/9) "ملسم حرش” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟سجن بلكلا باعل له

 ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا روهمجلا لوق وهو :سجن بلكلا رؤس :لوألا لوقلا

 . اهطني» لفغم نب هللادبعو «ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهليلد ؛مهريغو

 يبأ ثيدح اذكو «ةظلغم ةساجن اهنأ ىلع ليلد اذهو .اًعبس ءانإلا لسغ :امهيفف

 «..ُبْلَكْلا َعَلَو اذ ْمُكِدَحَأ ِءاَنِإ ٌروُهْط» :ملسم دنع هظافلأ ضعب يف ءاج كعذيخ ةريره

 .ثيدحلا

 ؛ءانإلا ىلع ثدح الو ءثبخ وأ ءثدح نع امإ لمعتست ةراهطلا نأل :اولاق



 عنخ بي
 ةراهطلا باتك («)شيدحلا رج دن

 ؛دوادو ؛يعازوألاو «يرهزلاو «ةيكلالا بهذم وهو :رهاط هرؤس :يناثلا لوقلا

 هادعتي الف صنلا ىلع رصقي يدبعتلاو ؛ةساجنلل ال يدبعت لسغلاب مهدنع رمألا نأل

 .[؛:ةدئاملا]4 ْمكَبَعَنْكَسمَأ آم اوُطَك# :ىلاعت هلوق :مهليلد ؛ةلعلا ةفرعم مدعل

 بيجأو ؛لسغلاب رمؤن ملو «بالكلا قيرب ثولتلا نم ديصلا ولخي الو :اولاق

 ءديصلا نم سجنت ام ريهطت بوجو يفانت ال نكسمأ ام لكألا ةحابإ نأب اذه نع

 .مومعلا نم سجنلا ريهطت ةلدأ يف اهب ءافتكالل رمألا مدعو

 تناك )١75(: "يراخبلا» يف دضني» رمع نبا ثيدحب :اًضيأ اولدتساو

 نوشري اونوكي ملف وي هللا لوسر نامز يف ءدجسملا يف ربدتو لبقتو لوبت بالكلا
 .كلذ نم ائيش

 :ظفاحلا لاق :يناكوشلاو .ظفاحلا اهركذ ةبوجأب ثيدحلا اذه نع بيجأو

 رمألا درو مث «ةحابإلا لصأ ىلع لاحلا ءادتبا يف ناك كلذ نإ :لاقي نأ برقألاو

 .اهيلع باوبألا لعجو ءاهريهطتو دجاسملا ميركتب

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 او )1١/ ؟"لينلا”و 5684 تاك "؟متفلا”و هوا 5١/ "عومجملا”و ةةتلوا ؟"طسوأللا” :رظنا

 .(777) نايبدلل "ةساجنلا ماكحأ” و 307/1 "حيضوتلا” و

 ؟ةسجن هؤاَرجأو بلكلا له

 دوادو ءيرهزلاو «كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو :رهاط هنأ :لوألا لوقلا

 ةلأسملا يف امدقت ديغني» رمع نبا ثيدحو «ةيآلا :مهليلد .دمحأ نع ةياورو ءيرهاظلا

 .امهيلع مالكلاو هذه لبق

 لوق وهو :ريبكلاو ريغصلا هملعم ريغو هملعم «نيعلا سجن هنأ :يناثلا لوقلا

 نب هللادبعو «ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج



 مزلتسيو ءسجن همفف ؛همف قرع وهو اًسجن هباعل ناك اذإ هنأل :اولاق . دشت» لفغم

 هندب ةيقبف هيف ام فرشأ همفو ءهمف نم ءزج هباعل نأل كلذو ؛هندب رئاس ةساجن

 .ىلوأ

 سيفن مالك هلو هلل ةيميت نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 اذه ناك ؛قيرلا نم مظعأ لوبلا نإ ليق نإف :- لاق هنإف لوبلا الإ تئش نإ هعجارف

 بلكلا نطاب نم للحتم قيرلا نآل ؛نكمي الف قيرلاب رعشلا قاحلإ امأو ءاّهجوتم

 .هرهظ ىلع تبان هنإف ؛رعشلا فالخب

 )1١3/١(. ؟تاساجنلا ماكحأ”و «1//11) "حيضوتلا” و 2177 /1) ؟لينلا” و «(586 /7) "عومجملا” :رظنا

 ؟بيرتتلاو عيبستلا بوجو يف هباعلب بلكلا ءاضعأ يقاب قحتلت له

 وأ .همد وأ قير وأ .هقرع وأ ىفثور وأ «بلكلا لوب باصأ اذإ :لوألا لوقلا

 اًعبس هلسغ بجو ؛امهدحأ ةبوطر لاح يف اًرهاط اًئيش ؛هئاضعأ نم وضع وأ .هرعش

 بهذم نم روهشملاو «ةيعفاشلا بهذم يف نيهجولا حصأ وهو «بارتلاب نهادحإ

 بلكلا قير ناك اذإ هنأ :مهتجح .ماسبلاو «نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو «ةلبانحلا

 .ىلوأ نتنأو هنم ثبخأ وه يذلا هلوبف ؛اًعبس ءانإلا هنم لسغيو ءاّسجن

 رئاسك لسغتف ءركذ ام رئاس امأو «طقف غولولاب صاخ عيبستلا :يناثلا لوقلا

 ال مهف :ةيكلاملاو «ةيفنحلا بهذم امأ «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو «تاساجنلا

 صاخ عيبستلا :لاق نم ةجحو .هريغ يف الو .غولولا يف ال اًلصأ بيرتتلاب نولوقي

 .تاساجنلا رئاسك وهف غولولا ريغ امأو «ليلدلا رهاظ وه «غولولاب

 لسغلاب رمألا نآل ؛ليلدلا ثيح نم يوقو .هجتم هجولا اذهو :يوونلا لاق

 .غولولا ريغ يف دوقفم اذهو ءبلكلا ةلكاؤم نع مهرفنيل ناك امنإ غولولا نم اًعبس
 .هركذ مدقت ام ةساجنب لوقلا ىلع اذه نكل .يناثلا لوقلا وه :برقألا



 نكل ؛هلوب ةساجن ىلع عامجإلا يناكوشلا مث «رينملا نبا لقنف :بلكلا لوب امأ

 مظعأ لوبلا نإ :ليق نإف :لاق ثيح ةيميت نبا لوق مدقتو «فالخ ىلإ ظفاحلا راشأ

 .هثور يف اًضيأ اذه لاقيو :تلق .اًهجوتم اذه ناك .قيرلا نم

 ؛هراتخاو .روهمجلا ىلإ لوقلا اذه ةيميت نبا بسن .رهاطف :بلكلا رعش امأ

 ءيب الف ؛ناسنإلا بوث باصأو ءاًبطر بلكلا رعش ناك اذإف :اذه ىلعو :لاق ثيح

 نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «كلامو «ةفينح يبأك ؛ءاهقفلا روهمج بهذم وه ام هيلع

 .ليلدب الإ ءىش سيجنت زوجي الف «ةراهطلا نايعألا ىف لصألا نأل كلذو .هنع

 "لينلا” و2 1) "ىواتفلا عومجم” و (0178/5) "حتفلا”و ليك ١) ؟عومجملا”و ((0ا//١1) "ىنغملا” :رظنا

 .(31/1) "ةساجنلا ماكحأ”و )١717/١(: "حيضوتلا” و )4١7/1(: "عتمملا حرشلا”و ء(07١ /1)

 ؟بالك وأ بلك نم غولولا ددعت اذإ

 .امل رثأ ال اهسنج نم ةساجنلا

 هيف غلو هنأ هيلع قدصي هنأل ؟بارتلاب نهادحإ ,عبس ٍةغلو لكل بجي :يناثلا

 تددعت نإو «هتاغلو عيمجل عبس ىفك بلك نم غولولا ددعت اذإ :ثلاثلا

 .اًضيأ ةيكلاملا لوق وهو «لوألا هجولا وه :باوصلا

 ١7١(. /78) ؟«ةيهقفلا ةعوسوملا”و 607/0 "عومجملا” :رظنا



 ؟بلكلا هيف غلو اذإ ءانإلا لسفي مك
 «بارتلاب نهادحإ تارم عبس بلكلا هيف غلو اذإ ءانإلا لسغ بجي :لوآلا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كني ةريره يبأ ثيدح :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 ةياورو «دمحأ نع ةياور يهو «بارتلاب نهادحإ اًيناث هلسغ بجي :يناثلا لوقلا

 يذلا كعالوج لفغم نب هللادبع ثيدح :مهتجح ؛؟نسحلا نع يورم وهو «دوأد نع

 .«بارّتلاب ةماعلا ُةوُوَفَعَو ءاعبَس ٌةوُلِسْعاَف» :هيفو «فلؤملا هركذ

 دجو نإو هنأل ؛ةنماث بارتلا دع هنأ ىلع لمحي هنأو ,ثيدحلا اذه نع بيجأو

 يبأ ثيدح نيبو «ثيدحلا اذه نيب عمجيل ؛رخآ سنج وهف «تالسغلا ىدحإ عم

 2 2 0 2 "< ةهرك< 4 2 3 .٠ . ا
 .«باررّتلاب ٌنهالوأ ءاَعْبَس هلِسْغَيلَف» ءاًضيأ فلؤملا هركذ يذلا كعلل ةريره

 بجي :ةفينح وبأ لاقو ءتارم ثالث هلسغ هيفكي :يرهزلا لاق :ثلاثلا لوقلا

 رئاس هدنع اذكو .هأزجأ ةرمب كلذ لصح ولف ؛هتراهط نظلا ىلع بلغي ىتح هلسغ

 :ةفينح يبأ ةجح ؛اًنالث ةيمكحلا ةساجنلا لسغ بجيو :لاق .ةينيعلا تاساجنلا

 وأ ءاناَكَتُهَلِسْغَي' :ءانإلا يف غلي بلكلا يف لاق ديني يبنلا نأ .كعنخ ةريره يبأ ثيدح

 .تاساجنلا رئاس ىلع سايقلابو «اَعْبَس ْوَأ ءاَسْمَع

 نب باهولا دبع قيرط نم هنأل اًدج فيعض ثيدحلا نأ :اذه نع بيجأو

 .هيلإ تفتلي الف ؛صنلل ٌمداصم سايقف سايقلا امأو «كورتم وهو «كاحضلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(1//091) "عومجملا” و 201 /1) "ينغملا”و "05 /1) "طسوألا” :رظنا

 ؟بارتلاب غولولا نم ءانإلا ريهطت ةيفيك

 هلصوي عئامب هجزم نم دب ال لب «لحملا ىلع بارتلا ٌرذ يفكي ال :لوآلا لوقلا

 :ة5 هلوق :مهتجح .ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم يف حصألا وهو .هئازجأ عيمج ىلإ



 اتج
 (7)ثيدحلا (١)ج اذكر

 هنوكف .بارتلاب اًبوحصم :يأ «قاصلإلل وأ «ةبحاصملل ءابلاف «بارثلاب َُهاَلوُأ»

 .السغ ىمسي ال هدحو بارتلا رذف .تالسغلا ىمسم يف الخاد بارتلا لعج

 .ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم يف يناثلا هجولا وهو «هرذ يفكي :يناثلا لوقلا
 ةَماَدلا هوُرَفَعَو' :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا هتنخ لفغم نب هللادبع ثيدح :مهتجح

 اًيوحصم نوكي نأ نود بارتلاب ريفعتلا يفكي هنأ ىلع ليلد اذهف :اولاق «ِبارّلا

 .ءاملا نع ًالقتسم بارتلا لعج ثيح ؛ءاملاب

 ظافلأ يف اهركذ مدقت ظافلأب ءاج ثيدحلا نأل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةراهطلا باتك

 ثيح نم حجرأ مالو :ةياورو :لاق ثيح ظفاحلا لوق اًضيأ مدقتو «ثيدحلا

 جايتحالا يضتقي ةريخألا بيرتت نأل ٍءاضيأ ىنعملا ثيح نمو «ةيظفحألاو ةيرثكألا

 .هفيظنتل ىرخأ ةلسغ ىلإ
 .(51//) "ةساجنلا ماكحأو” ,(؟؟5 )1١/ ؟فاصنإلا”و )59/١(« "ماكحإلا :رظنا

 ؟ هيف غلو يذلا ءاملاب ءانإلا لسغي له

 يذلا ءاملاب ءانإلا لسغي له )٠0/1"7(: ؟"مالعإلا” يف هلل نقلملا نبا لاق

 الف «ةساجنلاب ليلعتلا امهأشنم ؛ريشب نبا امهاكح ,كلام بهذم يف نالوق ؟هيف غلو

 .هب لسغيف دبعتلا وأ ءلسغي

 .هب لسغي ال هنأ :باوصلا :تلق

 ؟بارتلا نم اًندب نوباصلاو نانشألا موقي له

 رغصأ وأ هركسلا تابيبحك تابيبح نوكيو قدي رجش وه :نانشألا :اًلوأ

 .ليزمو فظنمو «بارتلا ةنوشختك نشخ وهو ءاّقباس بايثلا هب لسغت



 :ةلأسملا مكح امأ

 وهو «تافظنملا نم امهريغو «نوباصلاو نانشألا هماقم موقي :لوآلا لوقلاف

 ءنوباصلاو نانشآلا نأ :مهتجح ؛ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «ةلبانحلا بهذم

 دماج لكب راجتسالا زوجي ناك اذإو :اولاق «ةلازإلا يف بارتلا نم ىوقأ امهوحنو

 .انه كلذكف «ةراجحلا يف درو انإ صنلا نأ عم ءليزم

 يناثلا لوقلا وهو .هريغ هماقم موقي الو «بارتلا نم دبال :يناثلا لوقلا

 :رومأب كلذ ىلع اوجتحا ؛ةلبانحلا بهذم يف ٌةجوو «ةيعفاشلل

 .هب دّيقتلا بجيف ؛بارتلا يف درو صنلا نأ - ١

 .اهيلإ ْرْشَي مو دي يبنلا دهع يف ةدوجوم تناك نانشألاو ردسلا نأ ١-

 .بلكلا باعل نم جرخت يتلا ميئارجلا لتقت ةدام بارتلا يف لعل -"*

 .مدع اذإ مميتلا باب يف ءاملا ماقم موقي هنأل ؛نيروهطلا دحأ بارتلا نأ -

 ول امك ؛لحملا دسفي بارتلا ناك وأ «بارتلا دقف دنع ئزجي :ثلاثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف ثلاثلا لوقلا وهو ءاهوحنو «بايثلا يف بلكلا ةساجن تناك

 مدع ضرف ول هنأل كلذو ؛يناثلا لوقلا عم فلتخي الو .برقألا وه :لوقلا اذهو

 بارتلا لامعتسا نأ وأ .همدع نم ىلوأ تافظنملا نم هريغ لامعتساف بارتلا دوجو

 1255 يبنلا لاق .هريغو بايث نم ءانإلا ريغ يف ناك ول امك ءررض هئارو نم لصحي

 .ملعأ هللاو .اَراَرِضاَلَو َنَرَضاَل»
 ماكحأ” و :(518/1) "عتمملا حرشلا” و .(776/1) ؟فاصنإلا” و «(301/7) «عومجملا”و «(08 )١/ ؟ينغملا” :رظنا

 .(557) "ةساجنلا



 ؟مكحلا امف ءانإ يف سيل ءام يف بلكلا غلواذإ

 مل «نيتلق نع هغولو صقني مل ثيحب «ريثك ءام يف بلكلا غلو ولو :يوونلا لاق

 .هسحنب
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 جرخي هموهفمو «ةينآلا يف مومعلا هرهاظ (هُكِدَحأ ِءاَنِإ يف» :هلوق :ظفاحلا لاقو

 سيجنتلل لسغلا نأب انلق اذإ نكل ءاّقلطم يعازوألا لاق هبو .اًلثم عقنتسملا ءاملا

 .ريثكلا نود ءاملا نم ليلقلا يف مكحلا يرجي

 ؛ةساجنب ةثالثلا هفاصوأ دحأ تريغت اذإ رثك وأ ّلَق ءاملا نأ :ةصالخلا :تلق

 .(5) مقر ثيدح دنع لئاسملا نم مدقت ام رظناو ءالف الإو ءسجن وهف

 .(70706/1) "حتفلا”و «(500/9) ؟عومجملا”و :(71/9) "ملسم حرش و «(4ا1١/7) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟دماج ماعط نم بلكلا لكأ اذإ

 عفتناو ؛هلوح امو هباصأ ام ىقلأ «دماج ماعط هيف ءانإ يف غلو ولو :يوونلا لاق

 .ملعأ هللاو ,دماجلا نمسلا يف توق ةرأفلا يف (ى ؛ةقباسلا هتراهط ىلع يقابلاب

 :ْتَلاَق انس َةَنوُمْيَم ْنَع )0014٠( يراخبلا هجرخأ هركذ يذلا ثيدحلا :تلق

 .(هوُلُكَو اَطْوَح اَمَو اَهوُقْلَأ» :َلاَقَف ءِنْمَس يف ْتَطَقَس ٍةَرََك ْنَع يي بلا لِي
 هدنسو «(دماج نمس يف) :ادازو (5759) يئاسنلاو 07720 /7) دمحأ هجرخأو

 . حيححص

 .(505 /9) "عومجملا”و :(7179) "ملسم حرش” و «(477/1) ؟نايبلا” :رظنا

 ءانإلا يف يذلا ءاملا ةقارإ مكح

 دنع حصألا ىلع «هتقارإ تنس «ءانإلا لامعتسا ٍدِرُي مل ول :هلللخ نقلملا نبا لاق

 يضتقي قلطملا رمألا نأل ؛اهانفلسأ يتلا ةياورلا رهاظل ؛بجي :ليقو «ةيعفاشلا



 ؛«تاساجنلا رئاس ىلع هساق لوألاو «ءاهقفلا رثكأ لوق وهو «راتخملا ىلع بوجولا

 .فالحخ الب اهتقارإ بجي ال هنإف

 تاياور ضعب يف ءاج «فلؤملا هركذ يذلا كني ةريره يبأ ثيدح :تلق

 .ةاورلا نم اًعمج فلاخو ءرهسم نب ىلع اهب ذش :ةذاش يهو ؛(ُهفْريْلَت» :ةدايز ملسم

 .ثيدحلا ظافلأ يف كلذ ركذ مدقت
 .(ا 1 "؟حتفلا” و .(5109) "؟ملسم حرش” و( ) ؟مالعإلا» :رظنا

 ؟رهاط مأ سجن ريزنخلا نيع له

 هراتخاو «ةفينح يبأ نع ةياورو ءكلام بهذم وهو ءرهاط هنأ :لوألا لوقلا

 الإ ٍنيع ةساجنب مكحن الو «ةراهطلا ءايشألا يف لصألا نأ :مهتجح ؛يناكوشلا

 .انه ليلد الو ؛ةساجنلا يضتقي حيرص حيحص ليلدب

 «لغبلاو «رامحلاف «ةايحلا لاح هتساجن يضتقي الف ؛ريزتخلا محل لكأ ميرحت امأو

 .حيحصلا ىلع ةرهاط يه كلذ عمو «لكألا ةمرحم رهلاو

 ءاملعلا عامجإ رذنملا نبا لقن لب ءروهمجلا لوق وهو ءسجن هنأ :يناثلا لوقلا

 .يوونلا هنع هركذ .ريزنخلا ةساجن ىلع

 ّوَأ# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ليلد

 لكأتفأ ءباتك لهأ ضرأب انإ هللا لوسراي لاق كن» ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح اذكو

 .«اهيف اوُلُكَو اَهوُلِسْعاَ ءاَهَريَغ اودع ال ْنأ لإ ءاهيف اوُلُكَأَت الر :لاق ؟ مهتينآ ف

 :نيحيحصلا جراخ ءاجو )١970((: ملسمو :(5517/8) يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو

 جارخإ مدع نكل .ارمخلا نوبرشيو «ريزنخلا محل نولكأي باتك لهأ ضرأبا

 ةديرب ثيدحب :اًضيأ اوجتحاو .اهتوبث يف ةبير سفنلا يف لعجت ةدايزلا هذهل نيخيشلا

 عم عمدهج اس حاس

 «[40١1:ماعنألا]# سجر هَّنِإَو رز
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 ةراهطلا باتك (7)ثيدحلا (١)ج امهر

 .اهِمَدَو ريزْنِخ مح يف ُهَدَي َعَبَص اَنأَكَ ؛ريش ٍدّوَلاِب بِعَل ْنَم» :لاق ديب ىبنلا نأ كعّدهَج
 7 ص 3 3 ا 00 7

 .(5770) ملسم هجرخأ

 ْهَّنِإَف # :ةيآلا يف ريمضلا امأو يف فالخ ال اذهو ءميرحتلا قاسم تقيس

 ءٍناعم ىلع تأت سجر ةملك نأ ىلع ؟ريزنخلا ىلإ مأ لكلا ىلإ دئاع وه له « سَجر
 مثإلاو ءرشلاو ءرفكلاو «ةنعللاو .باذعلاو «حيبقلاو «مرحملاو ءرذقلا :اهنم

 نوكي دقف .ااَهِف اوُلُكَو ءاَهوُلِسْغاَق» :هيفو كيخ ةبلعث يبأ ثيدح امأو .سجنلاو

 كلذ ريغو «ريزنخ محلو رمخ نم مارحلا نع نوعروتي ال رافكلا نأ لجأ نم لسغلا

 .اهلسغب اورمأ كلذلف ؛؟تامرحملا نم

 اذهو .همدو ريزنخ محل يف هدي سمغ (نأكف :هيفو كفإخ ةديرب ثيدح امأو

 ةساجن ىلع حضاو ليلد انل سيلو :يوونلا لاق .ةسجن :ةتيملاو «هتوم دعب لصحي

 «(سجر :ةدام) ريثألا نبال ؟ةياهنلا”و ,؟برعلا ناسل”و 73 /0 "عومجملا”و )١/ 507١ "ديهمتلا” :رظنا

 .(87/1) "ةئسلا هقف حيحص”و )١١15(, "ةساجنلا ماكحأ” و 2١57 /1) "رارخلا ليسلا”و

 ؟سجن ريزنخلارؤس له

 لهف لوقلا اذه ىلعو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءسجن هنأ :لوألا لوقلا

 ؟تاساجنلا رئاسك مأ «بلكلاك اًعبس هرؤس لسغي

 ءانبهذم اذه ؛هلك اذه يف بلكلا مكح همكحف ؛ريزنخلا امأو :يوونلا لاق

 وهو «يعفاشلا لوق وهو ِ؛اًعبس هلسغ ىلإ رقتفي ال ريزنخلا نأ ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذو

 .ليلدلا يف ّيوق
 .ةيكلاملا بهذم وهو «رهاط :يناثلا لوقلا



 نحل

 (/)ثيدحلا (1٠ج حسن
 :ريزتخلا تاذ يف فالخلا ىلإ عجار فالخلا اذهو .يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ؟سجن مأ رهاط وه له

 ةلأسملا يف ءاهتشقانمو ةلدألا ركذو ةلأسملا تمدقت دقو ءرهاط هنأ :حيحصلا

 .هذه لبق

 ,(7”؟١) ؟ةساجنلا ماكحأ” و :(71/9) "ملسم حرش” :رظنا

 ةراهطلا باتك

 ةرهاط اهموحل لكؤت يتلا باودلا رآسأ
 باودلا راوسأ نأ ىري ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لكو :هثلله رذنملا نبا لاق

 .دمحأو ءيعفاشلاو «يروثلا :هنع كلذ انظفح نمم ءٌرهاط اهموحل لكؤت يتلا

 .ةفوكلا لهأ نم يأرلا باحصأو «ةنيدملا لهأ :لوق وهو «قاحسإو

 )60/1١(. "ينغملا”و ,(737/1) "طسوألا” :رظنا

 ريرنخلاو بلكلا ريغ ناويحلا رئاسو عابسلا رئاسرؤس مكح

 دانزلا يبأو ءديعس نب ىيحيو «ةعيبر لوق وهو ءرهاط هنأ :لوألا لوقلا

 3 قف يحس الخل ردع نع يدرس وهو قيد ةيكاا
 0 ويزن محلوأ ونسمع َةَئَدَمَكْوَكَي نأ لإ هُعَمَيِر ِعاَط َلَعاَمَّرَح لإ سوأآم يف ا ياس
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 :ةرحلا يف لاق ٌدَْبَب يبنلا نأ كسضيخ ةداتق يبأ ثيدحو 0 د

 .(00176) دوادوبأ هج رخأ .(ْوَكْيَلَع َنيِفاّوَطلا نم يه نإ ؛سجتب ْتَسْيَل اهَمإ»

 "ءاورإلا” يف هفثلج ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو ءامهربغو (97) يذمرتلاو

 )1/١19١(.

 رامجلا رؤسب ءوضولا هركو .ةلبانحلا لوق وهو ءسجن هنأ :يناثلا لوقلا

 «يعازوألاو «نيريس نباو ءنسحلاو .يبعشلاو .ءيعخنلاو .دضتيم رمع نبا :لغبلاو

 نع لئس ديبي يبنلا نأ دضت# رمع نبا ثيدح مهتجح ؛يأرلا باحصأو «يروثلاو



 ُعاَلا َعَلَب اَذِإ) :لاق ؟باودلاو عابسلا نم هبوني امو ضرألا نم ةالفلا يف نوكي ءاملا

 «نئسلا باحصأ هجرخأ .اءْيَ ُهَسحَتي 7 :ةياور يفو .1تَبَلا لمي 1 «ِنيَيَلُق

 ثيدحلا اذه نع باجأو )50/١(. ؟ءاورإلا» يف ينابلألا خيشلا هححصو

 اهئاقلإل ةنظم ءاملا ىلع اهدورو نأل ؛كلذك ناك انإ هنأ ىلع لمحي :لاقف يناكوشلا

 .هيلع لابزآلاو لاوبألا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 "عومجملا”و 56د ديبع يبأل ؟روهطلا”و 5( يزورملل ؟ءاملعلا فاللتحنا”و هةر "طسوألا” :رظنا

 609 "ةساجنلا ماكحأ” و («(5 )١١/ ؟لينلا”و «(؟ 155 )١/ ؟فاصنإلا”و ء(27/1)



 ف
 (2)ثيدحلا (١)ج

 , ٍءوضَوَب اَعَد ناّتع ىأَر هنأ : هن ان نب ناش لوم ارث نع ١- هل هس عر وع 2 - 0.0 ٠
 ه- هس سو 7 س ةهس

 يف هَنيِمَي لخذأ م تام ث َتالَث اََهَلَسَعَف « ِهْئاَنِإ ْنِم هدي لع غَرفأف

 همس 4 هذ 9 2 مي ماس

 هِي لاهو ل تو قتال«.

 00 28 1 ه6 00 22 لا 0

 نيش خت وت زم: :َلاَقَو ءاَذَه ورشا خت يا أَ

 .(وْنَذ ْنِم دقت اَم ُهَل َرْفُع َرفْغ هَسْفَن ُهَسْفَن هيف ْتِّدحمال ؛ ِنَبَعْكَر ٌلَص هَ

 :ثيدحلا جيرخت

 «(اًنالث لجر لك) هدنعف (هيلجر اتلك) :هلوق الإ هظفل اذهو )١14( يراخبلا هجرخأ

 ّ .(551) ملسمو

 :ثيدحلا ظاضفلأ

 .ءوضولا بلط :يأ (اعد) :هلوق

 «ةفاظنلاو ءنسحلا يهو «ةءاضولا نم ذوخأم :ءوضولا (ءوضوب) :هلوق

 واولا مضب :ءوضولاو .اًئيضو ريصيف هب فظنتي يلصملا نأل كلذب يمسو ؛ةجهبلاو

 :وه اًعرش ءوضولاو .ءوضولل دعملا ءاملا :وه حتفلابو ءءوضولا لعفل مسا :وه

 .ةينب اًحتتفم .ةصوصخم ءاضعأ يف ءاملا لاعتسا

 .همف يف هريدي نأ املاكو .همف يف ءاملا لعجي نأ :ةضمضملا (ضمضف:) :هلوق

 .هعلبي نأ هلو ؛هجمي مث

 .فنألا نطاب ىلإ سّمّتلاب ءاملا باذتجا :وه قاشنتسالا (قشنتسا) :هلوق



 نحنا كج
 (م)ثيدحلا (نج ٠س

 .فنألا نم ءاملا جارخإ :راثنتسالا (رثنتسا) :هلوق

 ةهجاوملا هب لصحت ام وهو .هوجو هعمج :هجولا (ههجو لسغ مث) :هلوق

 نمو ءاَلوط نييحللا ىهتنم ىلإ داتعملا سأرلا رعش تبانم نم :هدحو «ةلباقملا يهو

 .اًضرع نذألا ىلإ نذآلا

 لصفم :وهو «قفرم ةينثت :ناقفرملاو ءعم ىنعمب ىلإ (نيقفرملا ىلإ) :هلوف

 .عارذلا نم دضعلا

 وحن) 7-3 يبنلا لاق انإ :يوونلا لاق «اذه يئوضو وحن ًاضوت نم» :هلوق

 .هريغ اهيلع ردقي ال دي هتلئام ةقيقح نأل ؛(لثم) :لقي ملو «يئوضو

 «هجو لك نم ةاواسملا يضتقي ظفللا اذهو «لثم» ظفلب ثيدحلا ءاج دق :تلق

 .ملعأ هللاو

 رثكأف ؛نيتعكر ةالص بابحتسا :هيف :يوونلا لاق «نيتعكر ىلص مث» :هلوق

 .ةدكؤم ةنس وهو ,.ءوضو لك بقع

 سفنلا لسرتست ام هب دارملا :هكللَج ظفاحلا لاق «هسفن امهيف ثدحي ال» :هلوق

 نم مجيب ام امأف .هنم اًبسكت يضتقي (ثّدحي» :هلوق نآل ؛هعطق ءرملا نكميو .هعم

 ةراهطلا باتك

 .هنع وفعم كلذف ؛هعفد رذعتيو سواسولاو تارطخلا

 رئابكلا معي هرهاظ :هكللك ظفاحلا لاق (هبنذ نم مدقت ام هل رفغ» :هلوق

 هذه ريغ يف رئابكلا ءانثتساب اًديقم هدورول ؛رئاغصلاب هوصخ ءاملعلا نكل «رئاغصلاو

 نمو «هنع ترفك رئاغص الإ هل سيل نمف .رئاغصو رئابك هل نم قح يف وهو «ةياورلا

 رئاغص هل سيل نمو «رئاغصلا بحاصل ام ردقب اهنم هنع تففخ «رئابك الإ هل سيل

 .كلذ ريظنب هتانسح يف دازي «رئابك الو

 (831/1) ؟ماهفألا هيبنت” و ء(٠15 575 /1) ؟حتفلا”و :(5؟7) ؟ملسم حرش”و 02١5١ /1) ؟"ينغملا” :رظنا

 .(198/1) "حيضوتملا”و



 لا كحر

 ١ هذ
 ةراهطلا باتك (ه)ثيدحلا ()ج ٠0

0 0 0 

 ٍنَسَح يب َنْب وَرْمَع َتدِهَش :َلاَق هيبأ ْنَع يِزاَلا ىَيْحي ِنْب وِرْمَع ْنَع -4
 « ِءاَم ْنِم رْوَتي اَعَدَق ؟هلك تلا ِءوُصُو ْنَع تف ِدْيَر َّنْب هَاَدْبَع َلَأَس

 هْيَدَي َلَسَكَف «ِر وتلا َّنِم ِهْيَدَي َلَع اَمكَأَف كيلي هللا ٍلوُسَر َءوُضُو ْمَك أَّضَوَت
 ثا نالت َرَْساَو اَو َقَشْنَتْساَو ضَمْضَمَف « ِرْوَّتلا يف ُهَدَي َلَحْدَأ َّمُن « نالت

 « ِرْوَتلا يف ُهَدَي َلَحْدَأ مث « نالت هو لسع هدي لأ مث « ٍتاَمْرع

 َلَبقَأَف « ُهَسَأَر َحَسَمَف « ِرْوَتلا يف ُهَدَي َلَْدَأ م ٠ قفل لإ نت السم
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 يراخبلا دنع ةيناثلا ةياورلاو «(2570) ملسمو :(975١)و )١185(« يراخبلا هج رخأ

 )/١91(. "يراخبلا» يف ةثلاثلا ةياورلاو ءقباسلا مقرلاب ملسمو ((28)



 ةراهطلا باتك

 :ثيدحلا ظافلأ

 :يدوادلا لاق ءةحوتفم ةانثمب :روتلاو :هكللط ظفاحلا لاق (روت يف) :هلوق

 .تسطلا هبشي :ليقو .تسطلا وه :ليقو .هنم برشي ءانإ :يرهوجلا لاقو .حدق

 .ةراجح وأ رفص نم نوكي ءردقلا لثم وه :ليقو

 نم فنص ءافلا ناكسإو رسكت دقو ةلمهملا مضب :رفّصلا (رفص نم) :هلوق

 ثيدحلا ظافلأ يقابو .بهذلا هبشي هنوكل ؛كلذب يمس :ليق ءساحنلا ديدح

 .071/1) ؟مالعإلا”و )775/١1-191(, "حتفلا”و « "برعلا ناسلا” و « "ةياهنلا” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ءوضولا دنع ةيمستلا مكح

 ثيداحألا الو ءهدعب يذلا يف الو .كن#خ ناثع ثيدح يف ركذت مل ةيمستلا

 نم رثكأ نع ةريثك ثيداحأ تءاج دقو ذوب يبنلا ءوضو فصت يتلا ةحيحصلا

 اهاندجو ءاهيف رظنلا لالخ نمو .ءوضولا دنع ةيمستلا اهيفو ؛ةباحصلا نم ةرشع

 .ملعأ هللاو ءاهعومجمب يقترت ال فعضلا ةديدش

 :ملعلا لهآ لاوقأ امأو

 حص اًدمع اهكرت ولف ؛ةبجاوب تسيلو «ةبحتسم ةيمستلا نأ :لوألا لوقلاف

 .ءاملعلا روهمج لوق وهو ءهءوضو

 لوق وهو ءدمحأ نع ةياورو ءقاحسإ لوق وهو «ةبجاو ةيمستلا :يناثلا لوقلا

 .رهاظلا لهأ
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 (9)ثيدحلا (١)ج اكل

 نع ةياور يفو «ةفينح يبأ نع ةياور يهو «ةبحتسمب تسيل :ثلاثلا لوقلا

 .اهكرت الو اهلعف يف ةليضف ال «ةحابم اهنأ هنع ةياورو «ةعدب :لاق هنأ كلام

 ىلع ةيمستلا :باب :يراخبلا بوبو «ةبحتسم اهنأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ل١ :لاق ديب يبنلا نأ ضني سابع نبا ثيدح هدعب ركذو «عاقولا دنعو ءلاح لك

 ىلا * .ثيدحلا «...َناَطْبّشلا اَنْبَمَج مهّللا ءىللا مشاب :َلاَق ُهَلْهَأ يي نأ داَرأ اذ ْمُمَدَحَأ نأ

 ةراهطلا باتك

 .(*117) مقر فلؤملا هركذ دقف «يتأيسو

 ؟لاقت ىتمو ؛!ةيمستلا ظفل وهام

 موقي ال هللا مساب لوق :يه ةيمستلا نإف ؛اذه تبث اذإ :هنللَج ةمادق نبا لاق

 .بارشلا برشو ماعطلا لكأ دنعو «ةحيبذلا ىلع ةعورشملا ةيمستلاك ءاهماقم اهريغ

 «ةراهطلا يف ٌبجاو ٌلوق ةيمستلا نأل ؛اهلك ةراهطلا لاعفأ لبق ةينلا دعب اهعضومو

 اًيُّمسم نوكيل ؛ةراهطلا لاعفأ لبقو ءاهتابجاو عيمج ةينلا لمشتل ؛ةينلا دعب نوكيف

 .اهحبذ تقو ةحيبذلا ىلع ىمسي [ى ءاهعيمج ىلع

 نأ يسن نإ سأب الف ؛بوجولا مدع ىلع امأ :بوجولاب لوقلا ىلع اذه :تلق

 .هئانثأ يف اهوقي نأ ءوضولا لوأ يف اهلوقي

 دق هنأل ؛لاح لك ىلع :ينعي .هأزجأ ءوضولا ءانثأ يف ىمس اذإ :جرفلا وبأ لاق

 .هئوضو ىلع هللا مسا ركذ

 .(511/1) ؟ليسلا” و (("86 /1) ؟عومجملا”و )١/ 5 ٠١(: "ينغملا”و «(*510/1) ؟طسوألا” :رظنا

 مونلا نم مايقلا ريغ يف ءوضولا ءادتبا دنع نيفكلا لسغ بحتسي

 لسغ نأ ىلع ؛ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأف :هثلله رذنملا نبا لاق

 (ةرم اهلسغ ءاش نإ رايخلاب وهو ءالاعتسا بحتسي ةنس ءوضولا ءادتبا يف نيديلا



 ةراهطلا باتك (9)ثيدحلا (١١)ج

 لإ بحأ اًنالث اهلسغو «لعف ءاش كلذ ّيأ ءاّنالث ءاش نإو «نيترم اهلسغ ءاش نإو

 كلذ كرت اّيهاس هيلع ءيش الف ؛(هلسغي نأ لبق ءانإلا هدي لخدأف كلذ لعفي مل نإو

 .نيتفيظن اتناك اذإ ءاّدماع مأ

 ريغب «مونلا نم مايقلا ريغ دنع بجاوب كلذ سيلو :هثلله ةمادق نبا لاقو

 .هملعن فالخ

 .(98/1) "ينغملا”و )373176/١(« "طسوألا” :رظنا

 ؟مونلا نم ظاقيتسالا دعب نيفكلا لسغ مكحام

 يف املاخدإ لبق هيفك لسغ بجيف ليللا مون نم ظقيتسا اذإ :لوألا لوقلا

 «يرصبلا نسحلا لوق وهو .دضتنع ةريره يبأو ءرمع نبا نع يورم وهو «ءانإلا

 يبأ ثيدح نم (5) مقرب مدقت ام :اذه ليلد .دمحأ نع ةياورو «ةيرهاظلاو ءقاحسإو

 يف اهّهلِخْدُي نأ لبق ِْيَدَي ْلِسْغِل هموت ْنِم ْمُكُدَحَأ طقسا ادا :هيفو .كعنخ ةريره
 . هلي ْتَناَبَنْيَأ ير ٍردَيال ْمُكَدَحَأ نق ءانالَك ءانإلا

 لوق وهو «بحتسم مونلا نم ظاقيتسالا دعب نيفكلا لسغ :يناثلا لوقلا

 هلوق :لوقلا اذه ليلد ,دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا نم :روهمجلا

 لإ ْكَيِرْبَأَو كَهوُجُو اوُنِسْعَأم ةركصلا ىلإ مشن اك ارث تيل ابيأتي# :ىلاعت
 نأ :ةلالدلا هجو «[7:ةدئاملا]# ِنيبَعَكْل ِنبعَكْلا ىلإ َمُكحَلْجْرَأَو م كيمو عرب أو حسم سمو َقِفاَرمْلَ

 دييقتلا اولاق :اّضيأ و ءامخركذل اًبجاو اهلسغ ناك ولو ؛نيديلا لسغ ركذي م لاعت هللا

 .ةيبدنلا ىلع لدي ةينيعلا ةساجنلا ريغ يف ددعلاب

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 "متفلا”و :(559/1) ؟مالعإلا”و )١/ 24٠0 "عومجملا”و )484/1١(4: ؟ينغملا”و ء(”١/9/7) "طسوألا” :رظنا

 )١791/1(. "عتمملا حرشلا”وء(0575/1)



 ؟راهنلا مون هيف لخدي مكحلا اذه له

 روهمج لوق وهو «راهنلا مونو ليللا مون نيب قرف ال هنأو «معي هنأ :لوألا لوقلا

 :الك5 هلوق مومع :مهتجح .مدقت | «بابحتسالا ىلع روهمجلا نكل «ملعلا لهأ
 .(ِهِمْوَت نم ْمُكُدَحَأ َماَق اَذِ»

 .دوادو ءدمحأ لوق وهو «راهنلا نود ليللا مونب صتخي يهنلا :يناثلا لوقلا

 .اهُدَي َتَناَب َنْيَأ يِرْذَي ال ُهَّنَ» :كتللظ ةريره يبأ ثيدح رخآ يف اني هلوق مهتجح

 :اهدانسإ ملسم قاس دواد يبأل ةياور ينو :ظفاحلا لاق .ليللا يف نوكي تيبملا ةقيقحو

 يف ةناوع يبألو ,حيحص رخآ هجو نم يذمرتلل اذكو «اٍليَّلل ّنِم ْمُكَُّدَحَأ َماَق اَدِإ»

 .«ٌحبْضُي َنيِح ءءوُضولا َلِإ ْمُكَّدَحَأ َماَق اَدإ) :اًضيأ اهدانسإ ملسم قاس ةياور

 :254 هلوق وهو ,ثيدحلا يف روكذملا ليلعتلا نأل ؛لوألا لوقلا وه :برقألا

 مون صيصخت امأو «ليللا مونب راهنلا مون قاحلإ يضتقي هدي ْتَناَب نبأ يِرْذَي ال١

 .يوونلا هلبقو .ظفاحلا لاق اذه وحنبو .ةبلغلل اذهف «ركذلاب ليللا
 .(5* ا ؟متفلا” و ,© /1 "عومجملا” ح10 «ينغملا7 و(” )١/ "طسوألا” :رظنا

 لا 1

 ؟هيف هدي سمغ اذإ ءاملا مكح ام

 ابكترم ناك ؛اهلسغ لبق اهتساجن يف كاش وهو هدي سمغ اذإ :يوونلا لاق

 اذه .هب رهطتي نأ زوجيو «هتراهط ىلع قاب وه لب «ءاملا سجني الو «هيزنتلا ةهارك

 :لاق هنأ هلله يرصبلا نسحلا نع انباحصأ هاكح امَّآلإ ؛ةفاك ءاملعلا بهذمو ءانبهذم

 نب دمحمو «هيوهار نب قاحسإ نع اذه يكحو .ليللا مون نم ماق ناك نإ سجني

 «كشلاب سجني الف ديلاو ءاملا ةراهط لصألا نأل ؛اَدج فيعض وهو «دوادو «ريرج

 .ةساجنلا ديلا نم رهاظلا لاقي نأ نكمي الو ءاذه ىلع ةرهاظتم عرشلا دعاوقو

 .(9777/1) "حتفلا» و )١/ 06٠0 ؟عومجملا» :رظنا



 نيذللا ديز نب هللادبع ثيدح الو ,ناثع ثيدح يف عباصألا ليلخت ركذ تأي مل

 :لاق ديكو هللا لوسر نأ كعنخ َةَربَص نب طْيِقَل ثيدح نم ءاج |نإو «فلؤملا امهركذ

 هجرخأ .((ئئاَص َنوُكَت نأ اَّلِإ قاَشَْيْسالإ يف ْمِلاَبَو ؛عباَصْا َنْيلَلَحَو ءءوُصْولا غي
 حيحصلا” يف وهو ,حيحص هدنسو ءامهريغو (788) يذمرتلاو )2١157(« دوادوبأ

 نيب للختلا نم :هلصأ ليلختلاو .26947) هكلله يعداولا لبقم انخيشل "دنسملا

 :ةلأسملا مكح امأ .اهنيب ءاملا ةلاسإو «عباصألا نيب جيرفتلا :وه انه دوصقملاو «نيئيشلا

 وهو ءءوضولا يف نيلجرلاو نيديلا عباصأ ليلخت بحتسي :لوألا لوقلاف

 .ةليانحلاو «ةيعفاشلاو« ةيفنحلا بهذم

 .ةيكلاملا بهذم وهو «نيلجرلا يف ةنس «نيديلا يف بجي :يناثلا لوقلا

 .ةيكلاملا بهذم يف ٌلوق وهو «نيلجرلاو نيديلا يف ٌبجاو :ثلاثلا لوقلاو

 خيشلا لاق ؟ثيدحلا يف رمألل فراصلا وه ام يقب .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ليلخت نودب اهنيب ام ىلإ هلوصوو ء«ءاملا ةقد بوجولا نع فراصلا :هكللَم ماسبلا

 .كلذ يف طايتحالا ىلع بابحتسالا ىقبيف ؛بجاولا ردقلا لصحي اذبمو

 )7100/١(. "ءوضولا ماكحأ”و «(518/1) "حيضوتلا”و «(405 )1١/ "عومجملا”و )١١8/1(« "ينغملا” :رظنا

 عباصألا ليلخت ةيفيك
 للخ ؛ًأضوت اذإ ديوي هللا لوسر تيأر :لاق كفخ دادش نب دروتسملا نع ءاج

 ءامهريغو )١548( دوادوبأو )75١94/5(.: دمحأ هجرخأ .هرصنخب هيلجر عباصأ

 نأ هلف ؛ىضوتملا ىلع رجح الف اذه ىلعو .ةعيهل نبا قيرط نم هنأل ؛فيعض هدنسو

 ليلخت امأ .ليلدلا توبث مدعل ؛ هدي عباصأ نم رسيت اب وأ راسيلا وأ نيميلاب للخي

 «ٌليلد كلذب درو هنأل ال ءضعب يف اهضعب نيديلا عباصأ لخديف نيديلا عباصأ
 .ملعأ هللاو ءلهسأ اذه نكلو

 .(779/1) "ءوضولا ماكحأ”و ((17/8/1) ©عتمملا حرشلا”و )1١/ ١98(.: ؟دازلا” و «(450 )١/ "عومجملا” :رظنا



 تلات
 (ه)ثيدحلا زج دلل

 ؟قاشنتسالاو ةضمضملا مكح ام

 نبا لوق وهو «ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولا يف نابجاو امه :لوألا لوقلا

 .ءاطع نع ةياورو .دمحأ نع روهشملاو ءقاحسإو ءدامحو «ليل يبأ نباو «كرابملا

 .ةضمضملا نود لسغلاو ءوضولا يف ٌبجاو قاشنتسالا :يناثلا لوقلا

 .لسغلاو ءوضولا يف ٌةنس قاشنتسالاو ةضمضملا :ثلاثلا لوقلا

 .ءوضولا نود لسغلا ين نابجاو :عبارلا لوقلا

 .ملعلا لهأ نم عمج هب لاق لاوقألا هذه نم لوق لكو

 .نيتراهطلا يف نابجاو اهنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ركذ ءايصقتسم دي 6 هللا لوسر ءوضو فصو نم لك نأل : هنللَم ةمادق نبا لاق

 نأ حلصي هلعف نأل ؛(بوجو ىلع لدت امههيلع هتموادمو ءقشنتساو ضمضهت هنأ

 .هللا باتك يف هب رومأملا ءوضولل اًليصفتو اًنايب نوكي

 :ةدئاملا]4 ةوَلَصلَأ َلِإ َمّتَمُك اد اَونَماَح حََلَأ اهبأتيل :ىلاعت هلوق ينعي :تلق

 ةضمضملا هيف لخدي [7:ةدئاملا]4 جُكَهوجو# :ىلاعت هلوقف اًضيأو «ةيآلا ١[

 يناثلا لوقلا نأ ىلع ؛ةهجاوملا هب تلصح ام برعلا دنع هجولا نأل ؛قاشنتسالاو

 اهيف يتلا ةلدألا دوجول ؛ةضمضملا نود قاشنتسالا بوجوب لوقلا وهو ٍءاًضيأ ّيوق

 نإف ؛ةضمضملا فالخب اريل من هت ٌءاَم ِهفْنَأ يف ُلَعْجَيْلَم» :اهنم «قاشنتسالاب رمألا

 .ملعأ هللاو مالك اهيف اهم رمألا ثيداحأ

 هيبنت”و «(4 0 /1) ؟عومجملا”و .(118/1) ينغملا”و :(779/) ديبع يبأل ؟روهطلا” و ؛(71/7//١) "طسوألا” :رظنا

 .07/5) "ماهفألا

 ةراهطلا باتك



 نحلا تيد
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 (9)ثيدحلا (١)ج هلع

 قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةفلابملا مكح

 ةراهطلا باتح

 يف ْغِلاَبَو» :ْديييَب هللا لوسر لاق :لاق ضخ َةَرْيَص نب طْيِقَل ثيدح نم ءاج
01 

7 

 .نيتلأسم لبق هجيرخت مدقت دقو «حيحص هدنسو .ااًياَص َنوُكَت ْنأ الإ ءٍقاَشْنيْسالا

 :قاشنتسالا يفو «ةضمضملا يف قلحلا يصاقأ يف ءاملا ةرادإ وهف :ةغلابملا ىنعم امأو

 .قلحلا ىصقأل هبذج

 ةنس قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملا :هشللج يوونلا لاقف :ةلأسملا مكح امأو

 ءاملا لاصيإ الو «مفلا عيمج يف ءاملا ةرادإ بجي الو :هثلله ةمادق نبا لاقو .فالخ الب

 يف هانركذ دقو .مئاصلا ريغ قح يف ةبحتسم ةغلابم كلذ امنإو .فنألا نطاب عيمج ىلإ
 لصح دق دوصقملا نأل ؛هعلبو هن نيب ريخم وهف هيف يف ءاملا رادأ اذإو .ةراهطلا ننس

 .كل

 )١199/١(. "ءوضولا ماكحأ”و )١/ 3١(( "ينغملا” و )357/١(( "عومجملا” :رظنا

 قاشنتسالا ىلع ةطمضملا ميدقت مكح

 لهأ روهمج لوق وهو «قاشنتسالا ىلع ةضمضملا ميدقت بحتسي :لوألا لوقلا

 يف لاهشلا ىلع نيميلا ميدقت ىلع سايقلا مهتجح ؛عامجإلا لقن مهضعبو «ملعلا

 .انه كلذكف «ةنس نيميلا ميدقت ناك اذإف .ءوضولا

 يف نيهجولا حصأ وهو «طرش قاشنتسالا ىلع ةضمضملا ميدقت :يناثلا لوقلا

 بسحي الف ؛طرش هنأ اهحصأ :نيهجولل هركذ دعب يوونلا لاق «ةيعفاشلا بهذم

 هجولاك بيترتلا اههيف طرتشاف ؛نافلتخم ناوضع اهنأل ؛ةضمضملا دعي الإ قاشنتسالا

 .ديلاو

 وضعلا مكح يف امهف ؛هجولا نم فنألاو مفلا نأل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نأ ءاج ام امأو ءكلذ ىلع ليلد الو «ليلد ىلإ جاتحيف ةيطرشلاب لوقلا امأو .دحاولا



 نحلا كح
 1 1 ل
 ةراهطلا باتك (ه)ثيدحلا (١)ج ٠نت/

 هللاو .بوجولا ىلع لدي ال درجم لعف وهف ؛قاشنتسالا ىلع ةضمضملا مدق :يجَب يبنلا

 .ملعأ
 .(9١ا//١1 ؟"ءوضولا ماكحأ” و ٠ 5٠( /1) "عومجملا” :رظنا

 ؟قاشنتسالاو ةضمضملا نبب لصفي له

 بهذم وهو «قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفلا بحتسي :لوألا لوقلا

 اهيفو «ثيداحأب اولدتساو ؛ةيعفاشلا رثكأ هيلعو «ةيكلاملا بهذم يف لوقو «ةيفنحلا

 .تبثت مل يهو «قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفلا

 وهو «ةدحاو ةفرغب قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عمجي نأ بحتسي :يناثلا لوقلا

 ؛يقارعلاو ءيوونلا هحجرو «ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو ,يعفاشلا نع صوصنملا

 ضمضمف :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كني ديز نب هللادبع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 «ثيدحلا ركذ طغني» سابع نبا ثيدحو «تافرغ ثالثب اًنالث رثثتساو قشنتساو

 )١50(. يراخبلا هجرخأ .قشنتساو اهب ضمضمف ؛ءام نم ًةفرغ ذخأ :هيفو

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 2( ؟"ءوضولا ماكحأ” ري 0 "عومجملا> (١/ ٠ "ينغملا” :رظنا

 قاشنتسالا دعب ءام اراثنتسا مكح

 يذلا ءاملا حرط وهو ءةثلثملاو نونلاب رثنلا نم لاعفتسا وه راثنتسالا :الوأ

 «هفنأ حيرب جرخيف ؛هلخاد يف ام فيظنتل ؛هفنأ حيرب هبذجي :يأ «ئضوتملا هقشنتسي

 لعف هبشي هنوكل ؛ديلا ريغب هلعف ةيهارك كلام نع يكحو .ال مأ هدي ةناعإب ناك ٌءاوس

 :ةلأسملا مكح امأ .ةهاركلا مدع روهشملاو «ةبادلا

 نقلملا نبا لقن لب ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ,ءبحتسم هنأ :لوألا لوقلاف

 دوادوبأ هجرخأ ب ؛بدنلل هيف رمألا نأ ىلع روهمجلا لدتسا .هبابحتسا ىلع قافتالا



 يي ال اي :لاق 157 هلا لوسر انأ ءاق عفار نب ةعافر ثيدح نم ءريغو (0)

 .حيحص هدنسو .ثيدحلا «..َلاَعَت هلا ُهَرَمَأ امك «ئوُضولا َعِبْسُي ىَتَح ْمُكِدَحَأ ٌهاَلَص

 ام رمألاب داري نأ لمتحي هنأب :بيجأو «قاشتتسالا ركذ اهيف سلو :ةيآلا لع هلاحأف

 هللا نع نيبملا وهو نيب هيبن عابتاب هناحبس هللا رمأ دقف ؛ءوضولا ةيآ نم معأ وه

 هنأ ؛ءاصقتسالا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ههوضو فصو نم دحأ كحي ملو .هرمأ

 .ةضمضملا الو لب «قاشنتسالا كرت

 ؛؟بوجولل هنأ رمألا رهاظ :ظفاحلا لاق «مزح نبا لوق وهو .«بجي :يناثلا لوقلا

 ديبع يبأو ءقاحسإو ءدمحأك «هب رمألا دورول قاشنتسالا بوجوب لاق نم مزليف

 يضتقي ينغملا بحاص مالك رهاظو «راثنتسالا يف هب اولوقي نأ «رذنملا نباو روث يبأو

 :هيفو ((5) مقرب مدقتملا تضخ ةريره يبأ ثيدحل ؛يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .اًِيمْنيل م١

 «هبيطرتو فنآلا يف ىذألا ليلبت قاشنتسالا :هللا هظفح ىيحي خيشلا لاق

 نكي مل راثتتسالاب جارخإ ريغب ىذألا للب ولف «ىذألا جارخإب هتدئاف وه راثنتسالاو

 .بولطملا فيظنتلا هنم

 .(177/1) ؟مالعإلا” و ى(177 )1١/ "حتفلا”و )١9(« "ىحملا” :رظنا

 هجولاو قاشنتسالاو ةضمضملا نيب بيترتلا مكح

 نيبو امهنيب بيترتلا بجي الو )١7١١/١(: "ينغملا” يف هفلله ةمادق نبا لاق

 نأل ؛هجولا لبق اهم أدبي نأ :بحتسملا نكلو «هئازجأ نم اههنأل ؛هجولا ةيقب لسغ

 .اردان اًئيش الإ ءامهب أدب هنأ ركذ كي, هللا لوسر ءوضو فصو نم لك



 ءوضولا ناكرأ نم نكر هجولا لسغ
 :عامجإلاو .ةنسلاو «ساتكلا :كلذ ىلع لد

 مرو سرلا

 أوُنِسْعَأَم لص َلِإ َمّمَمُف اًدإَوْنَماَ سلا اهيآتَيإ# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .[1:ةدئاملال# هوجو

 .امهريغ نع ءاجو .دعضتتع ديز نب هللادبعو .نامثع نع فلؤملا هركذ اف :ةنسلا امأو

 .ىوونلاو «ةمادق نباو ءدشر نباو «يدرواملاو .يواحطلا هلقنف :عامجإلا امأو

 "عومجملا”و )20١١4/1((: "ينغملا”و ,(589/1) ؟"ةيادبلا”و )٠١07/1(( "يواحلا” و ,(77 )1١/ "يناعملا حرش” :رظنا

 .(١4هر/لك)

 اًضرعو ًالوط هجولا دح
 تبانم نم :وهو .هجولا لسغو :لاق :ةلأسم :هرصتخم يف هكل يقرخلا لاق

 دهاعتيو «نينذألا لوصأ ىلإو «نقذلاو نييحللا نم ردحنا ام ىلإ سأرلا رعش
 .نذألاو ةيحللا نيب ام :وهو ءلصفملا

 ىهتنمو نقذلا ىلإ سأرلا رعش تبانم نيب ام :هجولاو :هثلل» يوونلا لاقو

 مَّلصت نمب ال ةداتعملا تبانملاب رابتعالاو ءاّضرع نذألا ىلإ نذألا نمو ءاّلوط نييحللا

 .هتهبج ىلإ لزن نمب الو .هتيصان نع رعشلا
 )5:8/1١(. "عومجملا”و )١١4/1(. "ينغملا” :رظنا

 هجولا باعيتسا ئضوتملا ىلع بجي

 ةمتتلا بحاص انباحصأ لاق )517/١(: "عومجملا» يف هغلله يوونلا لاق

 ؛هجولا عم هنقذ تحت امو «هتبقرو هسأر نم ٍءزج لسغ ئضوتملا ىلع بجي :نورخآو

 ؛مايصلا يف ليللا نم ٍءزج كاسمإ بجي اى ؛كلذب الإ هجولا باعيتسا نكمي ال هنأل

 .راهنلا بعوتسيل



 تحتاج
 (9)ثيدحلا (١)ج ادن

 نذألا نيبوراذعلا نيب عقاولا ضايبلا مكح

 مظعلا ىلع يذلا رعشلا وه راذعلا :هكلله ةمادق نبا لاق ؛راذعلا فيرعت :اّلوأ

 .نذألا دتو ىلإ هنع طحنا امو ,نذألا خامص تمس وه يذلا ئتانلا

 ةراهطلا باتك

 نأ اذه نم نيبتف : ةغللا لهأ لاوقأ ركذ نأ دعب هللا هباثأ نايبدلا رمع وبأ لاقو

 غدصلا نيب نينذآألل يذاحملا تبانلا رعشلا وه :هقفلاو ةغللا لهأ دنع راذعلا

 .ها .اًبلاغ درمألل تبني ام لوأ وهو ءضراعلاو

 :ةلأسملا مكح امأ

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هلسغ بجيف هيلعو ؛هجولا نم ضايبلا :لوألا لوقلاف

 ضايبلا لسغ بجي ال :هيلع ًءانبو .راذعلا ىلإ راذعلا نم هجولا :يناثلا لوقلا

 .راذعلاو نذألا نيب يذلا

 نود درمألا نم امههلسغ بجيف ؛يحتلملاو درمألا نيب قرفلا :ثلاثلا لوقلا

 .كلام نع ليصفتلا اذه يكحو «ةيفنحلا نم فسوي يبأ لوق وهو «يحتتلملا

 ةهجاوملا هب لصحت هنأل ؛هجولا نم ضايبلا نأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ةيحل هل نم كلذكف .درمألا لجرلا قح يفو «ةأرملا قح يف هجولا نم هنألو .دخلاك
 )451/١(. "ءوضولا ماكحأ”و «(4 )١//١1 عومجملا”و ١١5(« /1) "ينغملا” :رظنا

 ؟ هجولا نم مأ سأرلا نم غدصلا له

 ام وهو «راذعلا ءاهتنا دعب يذلا رعشلا وهو «غدصلا امأف :هثللم ةمادق نبا لاق

 نم رعشلا هنع رسحنا ام امهو «ناتعزنلاو ءاليلق اهسأر نع لزنيو «نذألا سأر يذاحي

 غدصلا يف انباحصأ ضعب ركذو «سأرلا نم امهف ؛سأرلا يبناج يف اًدعاصتم سأرلا

 .حيحصب سيلو «ضراعلا هبشأ «راذعلاب لصتم هنأل ؛هجولا نم هنأ :رخآ اًهجو

 .هجوأ ةثالث ةيعفاشلا نع :هفثلك يوونلا ركذو

 .(417/1) "عومجملا”و )١١180/1(. " ينغملا” :رظنا



 ا
 ةراهطلا باتك (9)ثيدحلا (١)ج اننل

 ىرغصلا ةراهطلا يف ةرشبلا ىلإ ءاملا لاصيإو ةيحللا ليلخت مكح

 ؟اهنطاب لسغ بجي لهو ؛فالخ الب اهرهاظ لسغ بجي ةفيثكلا ةيحللا :اًلوأ
 ريهامج بهذم وهو ءاهتحت ةرشبلا الو اهنطاب لسغ بجي ال :لوألا لوقلا

 دطنوع سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلد .مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم ؛ءاملعلا

 هللا لوسر نأ :مولعملا نمو «ةرم ةرم أضوت ديب يبنلا نأ :21517) "يراخبلا” يف

 .ةرشبلا ىلإ ءاملا لصي ال ةدحاو ةفرغبو «ةيحللا تك ناك ديك

 اذه ليلد ؛روث يبأو «ينزملا بهذم وهو «ةرشبلا لسغ بجي :يناثلا لوقلا

 لسغ ةبانجلا نم لستغا اذإ ِدْيكََي هللا لوسر ناك :تلاق اك ةشئاع ثيدح :لوقلا

 دق هنأ نظ اذإ ىتح ؛هرعش هديب للخي مث ءلستغا مث «ةالصلل هءوضو ًاضوتو «هيدي
 يراخبلا هجرخأ .هدسج رئاس لسغ مث «تارم ثالث ءاملا هيلع ضافأ ؛هترشب ىورأ

 ظ .0015) ملسمو ((715)

 اهيفو ديو يبنلا نع ةريثك ثيداحأ تءاج دقو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 الف «ةفيثك تناك اذإ ةيحللا نأ الإ ,نسحلا ىلإ يقترت اهعومجمبو «ةيحللا ليلخت

 ؛ اه ةشئاع ثيدحب مهلالدتساو «يناثلا لوقلا امأو «ةرشبلا ىلإ ءاملا لاصيإ بجي

 ةينبم اهنإف فلتخت يهو ءىرغصلا ةراهطلا ىلع انمالكو «ىربكلا ةراهطلا يف اذهف

 .ةرم ًةرم ءوضولاو نيفخلاو .سأرلا ىلع حسملا كلذ نمف فيفختلا ىلع

 .(10977/1) "عتمملا حرشلا”و )١1//1117( "ينغملا”و(١/408) "عومجملا”و (787 )١/ ؟طسوألا” :رظنا

 ةفيفخلاو ةفيثكلا ةيحللا طباض

 هدع ام :اهدحأ .هجوأ ةفيفخلاو ةفيثكلا ةيحللا طبض يف كلل يوونلا لاق

 هتحت ام ىلإ ءاملا لصو ام :يناثلاو .فيثك وهف اًقيثك هودع امو ,فيفخف اًقيفخخ سانلا

 ؛نويقارعلا عطق هبو .حيحصلا وهو ثلاثلاو .فيثكف ال امو .فيفخ وهف «ةقشم الب



 ْ 4 ٠١+
 ةراهطلا باتكك (9)ثيدحلا 0

 ةرشبلا رتس ام نأ :يعفاشلا صن رهاظ وهو «نوقابلا هححصو «نورخآو «يوغبلاو

 .فرصتب ها.فيفخف ال امو «فيثك وهف ؛بطاختلا سلجم يف رظانلا نع

 يه ةفيفخلاف ؛ةفيثك امإو «ةفيفخ امإ :ةيحللاو :هنللَم نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ناك ايداب ناك امل اهتحت ام نأل ؛اهتحت امو اهلسغ بجي هذهو «ةرشبلا رتست ال يتلا

 بجي هذهو ؛ةرشبلا رتست ام :ةفيثكلاو «ةهجاوملا هب نوكت يذلا هجولا يف الخاد

 .طقف اهرهاظ لسغ

 .(10/7 /1) "عتمملا حرشلا”و «(5 04/١ ) "عومجملا” :رظنا

 ةيحللا ادع اميف هجولا ىلع تيانلا رعشلا

 .هجولا يف تبني امم اهريغ نيبو ةيحللا رعش نيب قرف ال :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءامهوحنو نيبجاحلا رعشو ٍةَقَقْتَعلاو براشلاك

 ؛ةيحللا رعش نيب قيرفتلا ىلإ :ةلبانحلا ضعبو «ةيعفاشلا بهذ :يناثلا لوقلا
 رعش امأو «ةفيفخلاو ةفيثكلا نيب اًفرف ؛روهمجلا لوقك ةيحللا يف :اولاقف ؛اهريغ نيبو

 .اًميفخ وأ ناك اًقيثك ءاقلطم ةرشبلا تحت ىلإ ءاملا لوصو اوبجوأف ؛ةيحللا ريغ

 ةرشبلا لسغو اهلسغ بجي هجولا رعش نم ةيناث :انباحصأ لاق :يوونلا لاق

 ةيحلو «راذعلاو «ةقفنعلاو ءبراشلاو «نابجاحلا :يهو .تفثك وأ تفخ ءاوس اهتحت

 ام رتست ال اهنأ :مهتجح :تلق .دخلا رعشو «نينيعلا بادهأو «ىثنخلا ةيحلو «ةأرملا

 .مكح هب قلعتي الف اًردان ناك كلذ دجو نإو «ةداع اهتحت

 ٌرعش هنأ انلو :لاق ثيح ةمادق نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةقفنعلاو ءبراشلاو «نيبجاحلا يف ةردنلا ىوعدو .لجرلا ةيحل هبشأ .هتحت امل رتاس

 .كلذ ةداعلا لب ءملسم ريغ

 )401/١(. "ءوضولا ماكحأ” و )51١/1(. "عومجملا”و )01١7/1(« ؟ينغملا” :رظنا



 عطنا دج
 (ه)ثيدحلا (ذج ٠'ن/

 نينيعلا لخاد لسغ مكح

 هبابحتسا يفو «قافتالاب نينيعلا لخاد لسغ بجي ال :هكللذ يوونلا لاق

 دنع |مههحصأ :[ ؟بذهملا” يف يزاريشلا :ينعي] فنصملا امهركذ ناذللا ناهجولا

 .بحتسي ال :روهمجلا

 هلعفي ملو «نيعلا ىلع اًررض هيف نأل ؛هركي لب ءبحتسي ال هنأ :حيحصلا :تلق

 .ملعأ هللاو «ةبانجلا نم هلسغ الو هءوضو يف ال ديو هللا لوسر

 نينيعلا ْيِقآَم امأ ,نيعلا لخاد لسغ يف وه امنإ هانركذ يذلا اذه :هغللج لاقو

 .فالخ الب نالسغيف

 وأ اهمدقم وأ ؛عمدلا ىرجم وهو «فنألا يلي امم اهفرط نيعلا ُقْأَمَو :تلق

 . "سوماقلا” يف | ءاهرخؤم
 .(105/1) "عومجملا”و )١١19/1«( ؟ينغملا” :رظنا

 ءوضولا ناكرأ نم نكر نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ

 :عامجإلاو «ةنسلاو .باتكلا :كلذ ىلع لد

 اولِسْعَأم لص َلِإ َمّمْمُق اًدِإاَوْنَماَح حبل ابمتَي# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .[1:ةدئاملال# قِفِاَرَمْلا َلِ مكي ِرْيأَو وح

 ام كلذ نمو هدي هللا لوسر ءوضو تفصو نمم ةريثك ثيداحأف :ةنسلا امأو

 . دهن ليز نب هللادبعو «نامثع نع :انه فلؤملا هركذ

 يف نيديلا لسغ ةيضرف ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم ٌعمج لقنف :عامجإلا امأو
 «ةمادق نباو ءدشر نباو مزح نباو «ربلا دبع نباو ءيواحطلا :مهنم ؛ءوضولا

 .يوونلاو
 "ةيادبلا”و )١8(« ؟بتارملا”و )١/ ١10(( ؟"راكذتسالا”و )7١/1(2 "ديهمتلا”و 00737 )١/ "يناعملا حرش” :رظنا

 .(ةاال ا "عومجملا” و )١١7/1(( "ينغملا” وء(/1)

 ةراهطلا باتك



 ةراهطلا باتكك (9)ثيدحلا (١1١)ج

 ءوضولا دنع لسغلا يف نيقفرملا لاخدإ مكح

 روهمج لوق وهو ءءوضولا دنع لسغلا يف نيقفرملا لاخدإ بجي :لوآلا لوقلا
 .ملعلا لهأ

 «دواد يبأ نب ب ركب يبأ لوق وهو «نيبعكلاو نيقفرملا لسغ بجي ال :يناثلا لوقلا

 لإ :ىلاعت هلوق يف وه انه روكذملا فالخلاو ءكلام باحصأ ضعبو «رفزو

 ديز نب هللادبعو «نامثع ثيدح نم فلؤملا هركذ ام اذكهو ء[1:ةدئاملا]# قْفاَرَمْل

 :ىنعمب (ىلإ) :نولوقي لوألا لوقلا باحصأف ؛نيقفرملا ىلإ هيديو :امهيفو دنت
 يه (ىلإ) :نولوقي يناثلا لوقلا باحصأو «نيقفرملا لاخدإ بجي اذه ىلعف ؛(عم)

 .نيقفرملا لسغ بجي ال اذه ىلعف ؛ةياغلا ءاهتنال

 يبطرقلا لاق .لسغلا يف نيقفرملا لاخدإ بجي هنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :موق لاقف «ديدحتلا يف قفارملا لوخد يف سانلا فلتخاو :7//07/7) ؟هريسفت” يف

 .ها .هريغو «هيوبيس هلاق .هيف لخد اهلبق ام عون نم ناك اذإ (ىلإ) دعب ام نآل ؟معن

 وهف ءاهلبق ام سنج نم اهدعب ام ناك اذإف .ةياغ (ىلإ)و :(555 /7) لاقو

 هذه نم كنم تيرتشا وأ «هتيشاح ىلإ نادفلا تيرتشا :كلوقك «همكح يف لخاد

 .ها .عيبملا يف ةلخاد ةرجشلا نإف ؛رجش عيبملاو «ةرجشلا هذه ىلإ ةرجشلا

 « لذ ةريره يبأ ثيدح نم ؛(517) ؟ملسم حيحص” يف ءاج دقو ءاذه

 يف عرشأ ىتح ىرسيلا هدي مث ,دضعلا يف عرشأ ىتح ىنميلا هدي لسغ مث :هيفو

 ءاجر لسغ مث هقاسلا يف عرشأ ىتح نميلا هلجر لسغ مث هعسأر حسم مث دضعلا

 .(197/1) ؟حتفلا7 و «(414/1) ؟عومجملا” و :(177 /1) ؟ينغملا” :رظنا



 .هلحم مدعل ؛لسغلا طقس :ةمادق نبا لاقف ؛نيقفرملا قوف نم تعطق اذإ امأ

 ضرف الف ؛ءيش ضرفلا لحم نم قبي ملو ديلا عطقأ ناك نإ :يزاريشلا لاقو

 .هيلع قفتم اذه :يوونلا لاق

 وضعلا ولخي ال ىتح «َّءام ديلا نم يقب ام سمي نأ :بحتسملاو :يزاريشلا لاق

 .ليلدلا مدعل ؛بحتسي ال هنأ :باوصلاو :تلق .ةراهطلا نم

 ؛قفرملا نود نم هدي تعطق نإو :ةمادق نبا لاقف ؛ديلا ضعب تعطق اذإ امأو

 .ضرفلا لحم نم يقب ام لسغ
 .فالخ الب هلسغ بجي هنإف .ءيش ضرفلا لحم نم يقب اذإ :يوونلا لاقو

 يبأ ثيدحو «[7١:نياغتلا]4 مَعطَتْسأامهكاَتأَدإل :ىلاعت هلوق :كلذ ليلد :تلق

 .(مُتَْطَتسا ام ُهْنِم اون ٍيْيَّشب ْمُكُنَْم اَدإَو) :لاق ديب هللا لوسر نأ كتفلخ ةريره

 .(170709) ملسمو ((7/78) يراخبلا هجرخأ

 هنإف ءلصفملا نم تعطق اذإ :لوآلا لوقلاف :قفرملا نم ديلا تعطق اذإ امأو

 بهذم نم روهشملاو «ةيعفاشلا بهذم يف لوق وهو .دضعلا سأر لسغ هيلع بجي

 .ةلبانحلا

 «ةيعفاشلل يناثلا لوقلا وهو ءدضعلا سأر لسغ هيلع بجي ال :يناثلا لوقلا

 مظعو دعاسلا مظع نيمظعلا عمتجم هنأ :ليقف ؟قفرملا يف اههفالتخا نيلوقلا لصأو

 ىلعو ؛دعاسلا مظع قفرملا :ليقو ءدضعلا مظع لسغ هيلع بجي اذه ىلعف ؛دضعلا

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلاو .دضعلا مظع لسغ هيلع بجي ال اذه

 .(0 01/١ ؟ءوضولا ماكحأ” و ((8 71 )١/ "عومجملا”و ١17(« /1) "ينغملا”و «(117/1) نايبلا” :رظنا



 هئضوي نم دجي مل اذإ نيديلا عوطقم

 همزل اًعربتم هئضوي نم دجوف «نيديلا عطقأ ناك نإف :هلله ةمادق نبا لاق

 همزلي ايك اًضيأ همزل .هيلع ردقي رجأب الإ هئضوي نم دجي مل نإو هيلع رداق هنأل ؛كلذ
 مل ؛ةالصلا يف مايقلا نع زجع ول [ى .همزلي ال نأ لمتحي :ليقع نبا لاقو .ءاملا ءارش

 .هيلع دمتعيو هميقي نم راجئتسا همزلي

 .همزلي هنأ :باوصلا :تلق

 بسح ىلع ىلص ؛هرجأتسي نم ىلع ردقي مل وأ ءرجألا نع زجع نإو :هنللم لاق

 «مميتلا همزل ؛هئتضوي نم دجي ملو ؛همّميِي نم دجو نإو «بارتلاو ءاملا مداعك «هلاح

 .اًقالخخ هيف ملعأ الو ءيعفاشلا بهذم اذهو .بارتلا دجو اذإ ءاملا مداعك
 .(515/1) ؟عومجملا”و ؛(7١ /1) ؟ينغملا” و )١/ ١717 ؟نايبلا” :رظنا

 ءاملا لوصو عنمب خسورافظألا تحن ناك اذإ

 لوق وهو .هدوجو عم ءوضولا حصي الو ءاقلطم هتلازإ بجي :لوألا لوقلا

 نم سيل اهب رتتسا ديلا لحم نأ :مهتجح ؛ةلبانحلا نم ليقع نباو ؛ةيعفاشلا نم يلوتملا

 هيلع ناك ول ام هبشأف ؛هلاصيإ ناكمإ عم هيلإ ءاملا لاصيإ عنم اًرتس لصألا ةقلخ

 .ةراهطلا حصت مل .ندبلا نم رخآ عضوم يف ناك ول خسولا اذه نآلو ؛هريغ وأ ءعمش

 نم يلازغلا رايتخا وهو .هنع ىفعيو ءاقلطم هتلازإ بجت ال :يناثلا لوقلا

 اوناك يحولا تقو يف بارعألا بلاغ نأ :مهتجح ؛ةمادق نبا هيلإ لامو «ةيعفاشلا

 ولو «ةالصلا ةداعإب مهرمأ راثآلا نم ءيش يف دري مل كلذ عمو «كلذ نودهاعتي ال

 :اولاق اًضيأو «ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال هنأل هيي يبنلا هنيبل اًبجاو ناك

 .هنم زارتحالا قشي هنآل



 تبجو ؛شحف نإو «هنع ىفع ؛اًريسي رفظلا تحت ام ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 «ديعلا قيقد نبا هيلإ ًاموأو «ةلباتحلا بهذم يف هجوو «ةيكلاملا بهذم وهو «هتلازإ

 .ةيميت نبا هحجرو

 «ةراهطلا تحص ؛ءاملا لوصو هوحنو رفظ خسو ريسي عنم نإو :ةيميت نبا لاق

 .ملعأ هللاو .ثلاثلا لوقلا وه :باوصلا

 .(169) "ةرطفلا ننس” و «.(86 )١/ "ماكحإلا”و )١/ 71٠(, "عومجملا”و ١74(« /1) "ينغملا” :رظنا

 ءوضولا ناكرأ نم نكر سأرلا حسم

 :عامجإلاو «ةنسلاو .باتكلا :كلذ ىلع لد

 .[1:ةدئاملا]# ْمُكيِموُءَرب أوحسمأو# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 ءاجو .هتغتي» ديز نب هللادبعو ناثع ثيدح نم فلؤملا هركذ اى :ةنسلا امأو

 .امهريغ نع
 ةنسلاو «باتكلاب بجاو سأرلا حسم :هثلله يدرواملا لاقف :عامجإلا امأو

 .ها .عامجإلاو

 «ةمادق نباو ءدشر نباو «ربلا دبع نباو ءيواحطلا :اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو

 .مهريغو .يوونلاو
 ؟عومجملا”و :(178/1) "ينغملا”و «(3/4) "ديهمتلا”و 071 /1) "يناعملا حرش”و )١١4/1(« ؟يواحلا” :رظنا

 .(15/1) ؟«ةيادبلا” و «(4؟8/1)

 سأرلا نم هحسم بجاولاردقلا

 نباو كلام لوق وهو ءٍدحأ لك قح يف هعيمج حسم بوجو :لوألا لوقلا
 «ةيآلا نم (هذه لبق ةلأسملا) يف هركذ مدقت ام :اذه ليلد ؛ينزملاو ءدمحأو «ةيلع

 .ثيداحألاو



1 

 (9)ثيدحلا (١)ج دن

 «ضيعبتلل ال قاصلإلل [5:ةدئاملا]4 ٍجُكسوُمَرب أوُحَسْماَو# :ىلاعت هلوق يف ءابلاو

 ال فاوطلا نأ مولعملا نمو «[1؟5 :جحلا]4 ٍقِمِتَمْلَا ِتْيَسلاَي اوهَوُطَيلَو# :ىلاعت هلوقك
- 

 ةراهطلا باتك

 «فلؤملا هركذ كعنتخ يذلا ديز نب هللادبع ثيدحب اوجتتحا اذكو .تيبلا ضعبب ئزجي

 أدب :ةياور يفو «ةدحاو ًةرم ربدأو اهب لبقأف .هسأر اهب حسمف ؛هيدي لخدأ مث :هيفو

 .هنم أدب يذلا ناكملا ىلإ عجر ىتح امهدر مث .هافق ىلإ اهب بهذ ىتح هسأر مدقمب

 .[:ةدئاملا]#1 مُكسوُءرب وحسم أو :يهو «ةيآلا يف لمجأ امل نايب :ثيدحلا اذهو

 لوق وهو ءرمع نبا نع اذه يور ءسأرلا ضعب حسم ئزجي :يناثلا لوقلا

 ةيعفاشلا لاق «ةفينح يبأو «ةيعفاشلا بهذم وهو ءدوادو ءيروثلاو ءيرصبلا نسحلا

 يفو .سأرلا عبر :ةفينح وبأ لاقو «لق نإو حسملا مسا هيلع عقي ام وه :ضعبلا يف

 :لوقلا اذه ليلد ؛ةيصانلا ردق :هنع ةيوارو ؛عباصأ ثالثب عباصأ ثالث ردق :ةياور

 .نيفخلا ىلعو «ةمامعلا ىلعو «هتيصانب حسمف هبي أوت :هيفو «كفي+ ةريغملا ثيدح

 .(717/5) ملسم هجرخأ

 لالدتسا امأو «هب اولدتسا امل ؛ميمعتلا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ةمامعلا اهعم حسم لب «ةيصانلاب فتكي مل وهف ؛يناثلا لوقلا باحصأ

 ء(١157/1) "راكذتسالا”و ؛(87/5) "يبطرقلا ريسفت”و )170/١(. "ينغملا”و )471/١(. "عومجملا” :رظنا
 .(7١؟ /951) ؟ىواتفلا”و .(" 4 /1) ؟طسوألا”و (* 9١/٠٠

 ؟سأرلا حسم رركي له

 ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ٌةدحاو ةرم حسمي امنإو ءرركي ال :لوألا لوقلا

 هللا لوسر ءوضو فصت حيحصلا جراخو « "حيحصلا” يف ةريثك ثيداحأ :مهتجح

 «نامثع ثيدح نم انه فلؤملا هركذ ام :كلذ نم ءحسملا راركت اهيف سيل ديت

 ةفص ىف هريغو )١١١(( دواد ىبأ دنع .ثش## ىلع ثيدحو .هخنع ديز نب هللادبعو



 ةراهطلا باتك (9)ثيدحلا (١)ج

 .حيحص :هدئس ثيدحلاو «ةدحاو ةرم هسأرب حسمف :هيفو هدي هللا لوسر ءوضو

 .(479) هقللك انخيشل ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو

 نع ةياورو «ةيعفاشلا بهذم وهو ءاّنالث حسملا راركت بحتسي :يناثلا لوقلا
 «ةفيعض امإ يهو «حسملا راركت اهيفو ,ثيداحألا ضعب يف ءاج ام :مهتجح ؛دمحأ

 .ةظوفح ريغ امإو

 .يناكوشلاو «ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «فخلا حسمك ؛راركتلا هيف نسي ال حسملاو .حسم اذه نإف :هذللج ةيميت نبا لاق

 نآل ؛لسغلاب هقاحإ نم ىلوأ حسملاب حسملا قاحلإو «ةريبحجلا حسمو «مميتلا يف حسملاو

 .لسغلاك ناك ررك اذإ حسملا

 .(559/1) ؟لينلا”و ١97(« /1) "دازلا” و «(1؟١5/17) ؟ىواتفلا عومجما و )1//١171(. "ينغملا” :رظنا

 سأرلا ىلع حسملا ةيفيك

 مث «هيفكب ءاملا ذخأيف ؛سأرلا عيمج حسمي نأ :بحتسملاو :هنلل» يزاريشلا لاق

 .هسأر مدقم ىلع امهعضي مث .ىرخألا هتبابس فرطب هتبابس فرط قصلي مث .هلسري

 أدب يذلا ناكملا ىلإ امهدري مث ءهافق ىلإ اهب بهذي مث ءهيغدص ىلع هيماهبإ عضيو

 . هنم

 نأل :هنلله لاق مث .فلؤملا هركذ يذلا كن ديز نب هللادبع ثيدح ركذ مث

 عقيف .هسأر مدقم ىلع يذلا رعشلا لبقتسي هباهذ يفف «ةفلتخم سأرلا رعش تبانم

 حسملا عقيف ؛هسأر رخؤم نم رعشلا لبقتسي الو ؛هرهاظ نود رعشلا نطاب ىلع حسملا

 .هباهذ يف هيلع حسمي ملام ىلع حسملا لصح هيدي در اذإف ءرعشلا رهاظ ىلع



 نِحلا كح
4 0 
 ()ثيدحلا )+ /٠0

 ؛اهبابحتسا ىلع قفتم .فنصملا اهركذ يتلا ةيفيكلا هذهو :يوونلا لاق

 هرخؤم ىلإ سأرلا مدقم نم باهذلاو :انباحصأ لاق ؛هركذ يذلا ىنعملاو .,ثيدحلل

 .ةدحاو ةرم بسحي امهالك «همدقم ىلإ عوجرلاو

 .(577 )١/ "عومجملا”و )١/ ١16( نايبلا” :رظنا

 ةراهطلا باتك

 هيلع ءيش الف ربسي ءيش هتافو سأرلا ميمعت دصق اذإ

 ريسيلا نأ ىلع اوعمجأ مهنأ ىلع :(3/7) "راكذتسالا” يف ربلا دبع نبا لاق

 .ىضوتملا رضي ال هنع زواجتم ؛هطاقسإ ىلإ دصقي ال يذلا

 ةمامعلا ىلع حسملا مكح

 نع اذه يور ء.اهيلع راصتقالاو «ةماعلا ىلع حسملا زوجي :لوألا لوقلا

 ؛يعازوألاو «يروثلا لوق وهو ءلوحكمو «ةداتقو ,نسحلاو «زيزعلا دبع نب رمع

 .ةيرهاظلا بهذم وهو «ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو

 «باطخلا نب رمعو «قيدصلا ركب وبأ :كلذ لعف نممو :رذنملا نبا لاق

 .ءادردلا يبأو ءصاقو يبأ نب دعس نع :كلذ يورو «ةمامأ وبأو «كلام نب سنأو

 نب ورمع ثيدحو «مدقت دقو «"ملسم” يف ةريغملا ثيدح :لوقلا اذه ليلد

 هتمامع ىلع حسمي رك هللا لوسر تيأر )7١4(: يراخبلا دنع كن يرمضلا ةيمأ

 ىلع حسم 326 يبنلا نأ :لاق (11/5) ملسم دنع .كفخ لالب ثيدحو «هيفخو

 .هسأر اهب يطغي لجرلا نأل ؛ةماعلا اهب داريو «ةيطغتلا :ريمختلاو «راخلاو نيفخلا

 حيحصلا” يف وهو ءحيحص وهو )١55(« دواد يبأ دنع نابوث ثيدح نم ءاجو

 يبأ ثيدح نمو «فيعض وهو «نالس ثيدح نمو )١945(( هقلله انخيشل "دنسملا



 يحل

 ةراهطلا باتك (هزشيدحلا زج نر

 «سنأو «رمعو «ركب يبأ نع :راثآ تءاجو .رامخلاو «نيفخلا ىلع حسملا :هيفو ؛ةحلط

 .ةحيحص اهديناسأ اهضعبو .هُعدح ةمامأ يبأو

 ءيبعشلاو ءيعخنلا لوق وهو «ةماعلا ىلع حسملا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 أوحسمأو # :ةيآلا مهليلد ؛مهريغو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلاو ءمساقلاو
 يف ةرتاوتم راثآلاو :اولاق «ءاملاب هساسمإ ىضتقت حسملا ةقيقحو «[7:ةدئاملال# مكسور .٠

 ساسمإب رمأ هنأ تيخ رباج نع قباسلا عجرملا يف اذكهو «ةمامعلا ىلع حسمي ال ناك

 نأل ؛زاوجلاب لوقلا ىفنت ال اهنأو :ةيآلا نع بيجأو .نسح هدنسو «سأرلا ءاملا

 .هل رسفم هللا مالكل نيبم ديب يبنلا

 .هلل دمحلاو ءاهركذ مدقتملا ةلدآلل ؛لوآلا لوقلا وه :حجارلا
 ماكحأ# و «(؟545) ريثألا نبال «ةياهنلا” و 709 /1) ؟محتفلا7 و 000 /1) "ينغملا” و.( ؟طسوألا” :رظنا

 .(589) ؟لئاحلا ىلع حسملا

 ؟ ةنيعم ةفص ىلع نوكت نأ ةمامعلا يف طرتشي له

 عيمجل ةرتاس ةكنحم نوكت نأ :ةمامعلا ىلع حسملا زاوج يف طرتشي :لوألا لوقلا

 نبا هركذ ام :مهتجح ؛ةلبانحلا بهذم وهو ءهفشكب ةداعلا ترج ام الإ «سأرلا

 مئامع ةفص ىلع نوكت نأ :اهيلع حسملا زاوج طورش نمو :هلئاك لاق ثيح ةمادق

 اًرتس رثكأ يهو «برعلا مئامع هذه نأل ؛ءيش اهنم كنحلا تحت نوكي نأب «نيملسملا

 .ها .اهعزن قشيو ءاهريغ نم

 :ناهجو ةلبانحلا دنع اهيلع حسملا يفف «ةكنحم نكت ملو ةباؤذ تاذ تناك نإو

 :يناثلاو «ةباؤذلا مهتداع يف سيل ذإ ؛ةمذلا لهأ مئامع هبشت ال اهنأل ؛هزاوج :امهدحأ

 .اهعزن قشي الو «يهنلا مومع يف ةلخاد اهمأل ؛زوجي ال



 ةراهطلا باتك

 :مهتجح ؛نيميثع نبا هراتخاو «ةيميت نبا لوق وهو ءطرتشي ال :يناثلا لوقلا

 ةماعلا ىلع ءاج صنلا لب ؛ةباؤذ تاذ وأ «ةكتحم نوكت نأ طرتشا ىلع ليلد ال هنآ

 .اهيلع حسملا زاج ؛ةماعلا تتبث ىتمف ,رخآ اًديق ركذي مو

 هذه امأو :هغللَه ىروفكرابملا لاق ؛طرتشي ال هنأو .ىناثلا لوقلا وه :حجارلا

 «ةحيحصلا ثيداحألا نم اهتوبث ىلع لدي ام رأ ملف ؛ةمادق نبا اهركذ يتلا طئارشلا

 .ملعأ هللاو

 )199/١(. ؟فاصنإلا”و )١5(.: ؟تارايتخالا”و )187/5١(., "ىواتفلا عومجم”و 781/1(2) ؟ينغملا” :رظنا

 )518/1١(. نيميثع نبال "خغولبلا حرش” و )258/١(( ؟يذوحألا ةفحت”و

 ؟حسملاب ةمامعلا باعيتسا بجي له

 نع يورف ؛حسملاب ةمامعلا باعيتسا بوجو يف فلتخاو :هكلل ةمادق نبا لاق

 يف هيبشتلا دارأ هنأ لمتحيف «هسأر ىلع حسمي ام ةماعلا ىلع حسمي :لاق هنأ دمحأ

 هجو ىلع حوسمب هنأل ؛اهضعب حسم ئزجي هنأو «باعيتسالا نود حسملا ةفص

 ءازجإك ؛اهضعب حسم ئزجي :يضاقلا لاقو ...فخلاك هضعب حسم أزجأف ؛ةصخرلا

 اهطسو نود اهرئاود يهو ءاهراوكأب كلذ صتخيو ءهضعب ىلع فخلا يف حسملا

 .ةهدحو

 .روهمجلا هيلعو .بهذملا اذه :اهرثكأ حسم هيزجيو :هلوق :هنللج يوادرملا لاقو

 .ةياور وهو ءاهعيمج حسم الإ زوجي ال :ليقو «مهنم ريثك هب مزجو
 )١150/1(. ؟فاصنإلا” و 0708 /1) ؟ينغملا” :رظنا



 ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملا

 ىلع ةعامجو «يعفاشلا دنع وهف ؛ةماعلاب ميمتتلا امأو :هغلله يوونلا لاق

 ةماعلا سبل نوكي نأ نيب قرف الو «سأرلا عيمج ىلع ةراهطلا نوكتل ؛بابحتسالا

 .ثدح ىلع وأ «رهط ىلع

 ىلع ثيدحلا اذبم انباحصأ نم بهشأو «ةفينح وبأ كسه :هكللذ ىبطرقلا لاقو

 هنإو «هيلع رصتقي مل يدي يبنلا نإف ؛هيف امل ةجح الو ءطقف ةيصانلا حسم ءازجإ

 .ةمامعلا لك ىلعو «ةيصانلا ىلع حسم

 :هيفو .مدقت لقو ءملسم دنع ,كعذوو ةريغملا ثيدح ةلأسملا هذه يفو :تلق

 لوقلا ىلع مدقت امم لصحتف ؛نيفخلاو «ةمامعلا ىلعو «هتيصان ىلع ْدْدَيَي حسمو

 ىلعو ءاهدحو ةماعلا ىلعو .هدحو سأرلا حسم ىلع راصتقالا زوجي هنأ :حجارلا

 .ةماععلا عم ةيصانلا

 ىلعو «طقف سأرلا ىلع حسملا تبث دق هنأ :لصاحلاو :هنللو يناكوشلا لاق

 ضعب ىلع ءازجإلا رصقف ؟تباث حيحص لكلاو «ةماععلاو سأرلا ىلعو «طقف ةمايعلا

 .نيفصنملا بأد نم سيل .ءبجوم ريغل درو ام

 )1/8/1١(. "لينلا ”وء(ك؟ا/) "ملسم حرش” و (مل؟ م1 "؟مهفملا :رظنا

 ؟هءوضو ضقتني لهف اهعزن مث ةمامعلا ىلع حسم اذإ

 .كلذك يلصيو «ناك | رهاط وه لب «هسأر حسم الو ءوضو ةداعإ

 يف (ى دمحأ مامإلا فلاخو .يبطرقلا اذكو «هثلل ةيميت نبا لوقلا اذه حجرو

 علخي مث هتماع ىلع حسمي لجرلا نع يبأ تلأس :لاق هللادبع هنبا "لئاسم»



 ةراهطلا باتك (9)ثيدحلا (١)ج

 .ملعأ هللاو ءهعم نمو مزح نبا لوق وه :حجارلا

 ىلع حسملا ماكحأ”و ,((40/1) "ييطرقلا ريسفت”و 7١0(. /0) "ىربكلا ىواتفلا”و )1١//90*7(« "ىلحملا” :رظنا

 .(8ا/1) ؟لئاجلا

 ؟ةراهط ىلع سبلت نأ ةمامعلا يف طرتشي له

 وهو «ةراهط ىلع اههسبل نم الإ رامخلاو ةماعلا ىلع حسمي ال :لوألا لوقلا
 بيجأو .نيفخلا ىلع سايقلا مهتجح ؛ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو ءروث يبأ لوق

 .اقرتفاف ؛حسملا يه سأرلا ةراهطو لسغلا يه مدقلا ةراهط نأب اذه نع

 نبا هراتخاو ءدمحأ نع ةياورو «ةيرهاظلا لوق وهو ءطرتشي ال :يناثلا لوقلا

 ةماعلا ىلع حسملا يف دقي هللا لوسر ثيداحأ نأ :مهتجح ؛نيميثع نباو «ةيميت

 .ليلدلا ىلع فقنف ؛طارتشالا هيفف فخلا فالخب «ةراهطلا طرتشا اهيف سيل

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ماكحأ” و ((719/1) "غولبلا حرش”و «(8ا/ )١/ ؟لينلا”و )117١/1١(« ؟فاصنإلا”و 27504 )١/ "ىلحملا» :رظنا

 .(ةه هالو "لئاجلا لع حسملا

 ؟تيقوت ةمامعلا حسمل له

 روث يبأ لوق وهو «نيفخلا ىلع حسملا تيقوتك تيقوت امل :لوألا لوقلا

 نبا لاق .كنخ باطخلا نب رمع نع يورم وهو «ةليانحلا بهذم نم روهشملاو
 .هنع تباث وه :مزح

 ةمامعلاو نيفخلا ىلع حسمي ناك ديو يبنلا نأ كنيخ ةمامأ يبأ ثيدح :مهتجح

 ١77(, /8) ؟ريبكلا” يف يناربطلا هجرخأ .رضحلا يف ةليلو اًمويو ءرفسلا يف اًنالث

 ركنم :يراخبلا لاق «ةملس وبأ ناورم :ىلوألا :ناتلع هيف هاًَدج فيعض وهو



 (4)ثيدحلا (١)ج ةراهطلا باتك

 ؛نيميثع نبا هراتخاو «ةيرهاظلا لوق وهو «تيقوت اهيف سيل :يناثلا لوقلا

 «تيقوتلا اهيف سيل ؛ةمامعلا ىلع حسملا يف ةريثك ديب هللا لوسر ثيداحأ نأ :مهتجح

 .تبثي درو امو

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ماكحأ”و .(090 )1١/ ؟غولبلا حرش” و )١//57(, «لينلا”و ,(0*9 4 )١/ «ينغملا”و «(704/1) ؟ىلحملا” :رظنا

 .(537) ؟لئاجلا ىلع حسملا

 ةرامخلا ىلع حسمي نأ لجرلل له

 لالب ثيدح :هتجح ؛مزح نبا لوق وهو «رامخلا ىلع حسملا زوجي :لوألا لوقلا

 نع بيجأو «رامخلاو نيفخلا ىلع حسم يي يبنلا نأ .(770) "ملسم” يف كفضخ

 «يبطرقلا هلاق .سأرلا اهريمختل كلذب تيمس ؛ةماععلا وه انه راخلا نأب :اذه

 .هاضتراو يوونلا مالك لقن يناكوشلا اذكو «ءيوونلاو

 نأ :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «رامخلا ىلع حسمي ال :يناثلا لوقلا

 دوصقملاف كعلخ لالب ثيدحك ؛راخلا ظفلب اهيف ءاج امو «ةمامعلا ىلع حسملا اهيف ةلدألا

 .ةماعلا هب دوصقملا راخلا نأ ةغللا لهأ ركذي :اًضيأ اذكهو «هركذ مدقت (ى «ةماهعلا اهب

 ىلع حسملا زاوج وهو لوألا لوقلاب لاق نم نكل «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ؛هيلع ركني الف «لالب ثيدح رهاظب اًدخأ «رامخلا
 ؟"لينلا”و .(585) "ةياهنلا”و ء(؟05) "ملسم حرش”و )0754/١(. ؟مهفملا”و )١/*0”7(. ؟ىلحملا” :رظنا

 )5171/١(. "عتمملا حرشلا”و )١/478(

 ؟اهرامخ ىلع حسمت نأ ةأرملل له

 ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «رامخلا ىلع تحسم نإ اهئزجي ال :لوآلا لوقلا
 ىلع تحسم اذإو :اولاق .[3:ةدئاملا]14 حُكِسوُمرب أوحَسْمأَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 :اولاق .زوجي الف ؛رامخلا وهو لئاح ىلع تحسم لب «سأرلا ىلع حسمت مل اهنإف ؛رامخلا



 ىلع حسملا ئزجي الو «ةياقولاك هيلع حسملا زجي ملف ؛ةأرملا سأرل سوبلم هنألو

 .لجرلل هيف ةيقاطلاك يهف اهعزن قشي ال هنأل ؛فالخ الب ةياقولا

 :مهتجح ؛دمحأ نع ةياورو ءمزح نبا لوق وهو ,حسمت نأ امل :يناثلا لوقلا

 سوبلم هنأل ؛هيلع ساقي اذهو :اولاق .لجرلل ةماعلا ىلع حسملا يف ةدراولا ةلدألا

 حسمت تناك اهنأ ةملس مأ نع ءاج :اًضيأو «ةمامعلا هبشأف ؛هعزن قشي داتعم سأرلل

 .نسح هدنسو «رامخلا ىلع

 نإ حسملا ال زاجأ هنأ الإ «ةيميت نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .نيميثع نبا لوق هوحنو «دربلا نم تفاخ

 ووجلا ةدوربل امإ :ةقشم كانه تناك اذإ :لاح لك ىلعو :هفللخ نيميثع نبا لاق

 الأ :ىلوألاف الإو ءهب سأب ال اذه لثم يف حماستلاف ءىرخأ ةرم فللاو عزنلا ةقشمل وأ

 .بابلا اذه يف ةحيحص صوصن درت ملو .حسمت
 ,(518/51) ؟ىواتفلا عومجم”و "085 )1١/ ؟ينغملا”و )0/١(« ؟ىلحملا”و .(19/7) ؟«راكذتسالا” :رظنا

 .(076) ؟لئاجلا ىلع حسملا ماكحأ” و .(378/1) "عتمملا حرشلا”و

 لسع وأ غمص وأ ءانحب ادبلم سأرلا ناك اذإ
 سأرلا ناك ولو :(7794/1) ؟عتمملا حرشلا” يف هغلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 2 يبنلا نأ تبث هنأل ؛حسملا زوجيف كلذ وحن وأ ءلسع وأ «غمص وأ «ءانحب اًديلم

 لدي اذهو .هل عبات وهف «ديبلتلا نم سأرلا ىلع عضو امف .هسأر ادبلم همارحإ يف ناك

 اهسأر ةأرملا تدبل ولف :اذه ىلعو «ليهستلا نم ءيش اهيف سأرلا ةراهط نأ ىلع

 اذكو ءءانحلا اذه َّتَحَتو ءاهسأر ضقنت نأ ىلإ ةجاح الو «هيلع حسملا ال زاج ءانحلاب

 انزوج اذإ اننآل ؛هيلع حسملا امل زاج «ةماحلاب ىمسي ام وهو ايل اهسأر ىلع تدش ول

 .ىلوأ باب نم اذهف «راخلا ىلع حسملا



 ؟ةوسنلقلا ىلع حسملا مكح ام

 .هتوسنلق ىلع حسم هنأ .كع# كلام نب سنأ نع انيور دقو :هغللو رذنملا نبا لاق

 «كلامو ءزيزعلا دبع نب ديعسو «يعازوألا ناكو ...هب لاق اًدحأ ملعت انسلو

 .كلذ نوري ال ءملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لكو ءقاحسإو «ناعنلاو ءيعفاشلاو

 ءمزح نبا لوق اًضيأ وه «ةوسنلقلا ىلع حسم هنأ سنأ نع هركذ ام :تلق

 هب تءاج ام ىلع فقن ةوسنلقلا ىلع حسمي ال هنأ رهظي يذلاو .دمحأ نع ةياورو

 .هقوف ممعتيو سأرلا ىلع سبلي ام :يه ةوسنلقلاو .ملعأ هللاو ءعسوتن الو «ةلدآلا

 .(6 57) ؟لئاحلا ىلع حسملا ماكحأو”و «(١1؟9/1) "فاصنإلا” و 078 5 /1) ؟ينغملا”و )41/7/١(« ؟طسوألا” :رظنا

 ؟نينذألا ىلع حسملا مكح ام

 لهأ روهمج لوق وهو .بجاوب سيلو بحتسم نينذألا حسم نأ :لوألا لوقلا

 ريرج نب دمحم رفعج وبأ لاق :هكلله يوونلا لاق ءاعامجإ هلقن نم مهنم لب «ملعلا

 هتراهطف ءامهحسم كرت نم نأ :اوعمجأ : "ءاهقفلا فالتخا» هباتك يف يربطلا

 ىلع ةنس نينذألا حسم َّنإ) :هلوق يف يعفاشلا ةجحو :هلللو ربلا دبع نبا لاقو

 حسم يف باعيتسالا باجيإب نيلئاقلا عامجإ (سأرلا نم الو هجولا نم اتسيلو ءاملايح

 .دعي مل .ىلصو هينذإ حسم كرت نإ هنأ سأرلا

 نأل ؛سأرلا نم امه الو اًضرف اسيلف نينذألا حسم امأو :هنلله مزح نبا لاقو

 .اهلك ةيهاو كلذ يف راثآلا

 لقني مل هنأل ؛(مهحسم بجي ال نينذآلا نأ يف فالخ الو :هنثلج ةمادق نبا لاقو

 .عبتلا هجو ىلع الإ ءسأرلا نم اسيلو ءكلذ



 .ةيكلالا ضعبو قاحسإ لوق وهو ءبجاو نينذألا حسم نأ :يناثلا لوفلا

 ؛هريرقت يف عسوتو «(75) "ةحيحصلا” يف ينابلألا رايتخا وهو ءدمحأ نع ةياورو
 نم ريبك عمج نع ءاج دقو .(ِس أَلا ّنم ٍناَدَْلا» :ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 . مهي> ةباحصلا

 لوقي نأ هلف هححص نمف .ثيدحلا ةحص ىلع ةلأسملا هذه رادم نأ :ةصالخلاو

 «لوألا لوقلا وه :حجارلاف :اذه ىلعف .ثيدحلا ةحص مدع رهظي يذلاو .بوجولاب

 .ملعأ هللاو

 "عومجملا”و )707/1١(4 "يننغملا”و )٠0/1١"( "ىلحملا”و )4١/4(« "ديهمتلا”و )8٠0/١«: "طسوألا” :رظنا

 .(011/5) "ءوضولا ماكحأ” و «(240/5) "يبطرقلا ريسفت” «©7)

 نينذألا حسم ةفص

 هيعبصأ لخدأو «هسأر ب اب حسم مث :هيفو .هخنإع ورمع نب هللادبع ثيدح

 مث «هينذأ نطاب نيتحابسلابو «هينذأ رهاظ ىلع هيماهبإب حسمو «هينذأ يف نيتحابسلا
 .نسح هدنسو )١70(« دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا .اًنالث هيلجر لسغ

 نينذألا حسمف «ةلأسملا مكح امأ :(5 57 )١/ "عومجملا” يف كلذ يوونلا لاق

 لي امم امهرهاظف .(هنطابو امهرهاظ حسمي نأ ةنسلاو .ةقباسلا ثيداحألل ؛ةنس

 .هجولا ٍلي ام امهنطابو «سأرلا

 ؟سأرلا عم ناحسمت نائذألا له

 (ةيفنحلا بهذم وهو «سأرلا ءاب نينذألا حسم بحتسي :لوألا لوقلا

 '.يروثلاو

 :مهتجح ؟نيعباتلاو «ةباحصلا نم ةعامج نع يورم وهو :ربلا دبع نبا لاق

 «ةباحصلا نم ريبك عمج نع ءاج .سأرلا نم نينذألا نأ يف ةدراولا ثيداحألا
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 (هزشيدحلا رج 0نن

 ثيدح اذكو «يقترت اهنأ ىري مهضعبو ءاهعومجمب يقترت ال اهنأ ىري مهضعب

 ؟روهطلا فيك «هللا لوسر اي :لاقف ٌدْيَي يبنلا ىتأ الجر نأ دهتت#» ورمع نب هللادبع

 حسم مث ؛هيعارذ لسغ مث ءانالث ههجو لسغ مث ءاّنالث هيفك لسغف ءانإ يف ءاهب اعدف

 نيتحابسلابو «هينذأ رهاظ هيماهبإب حسمو «هينذأ يف نيتحابسلا هيعبصأ لخدأف هسأرب

 ةراهطلا باتك

 ؛نسح هدنس نأو «مدقت دقو «دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا .هيلجر لسغ مث «هينذأ نطاب

 «سأرلا عم اهحسمو فلاخ ولف ءامل ٍديدج ٍءام ذخأ بحتسي :يناثلا لوقلا

 ىأر هنأ كانغ ديز نب هللادبع ثيدح :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءأزجأ

 :(10 )١/ ىقهيبلا هجرخأ .هسأرل هذخأ يذلا ءاملا فالخ ًءام هينذأل ذخأي ْدكَي ىبنلا

 ؟ةفيعضلا” يف ههلله ينابلألا مامإلل اذه يف اًدحب رظناو .هيدي لضف ريغ ءامب هسأرب

 حسم نع امههحسم ئزجي ال هنأ ىلع دقعنم عامجإلا نأب اًضيأ اوجتحاو .(4945)

 .سأرلا نم اسيل هنأ ىلع ليلد وهف ؛سأرلا

 يتلا ةتباثلا رابخألا يف دوجوم ريغو :رذنملا نبا لاق لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .اًديدج ًءام هينذأل هذخأ دكت هللا لوسر ءوضو ةفص اهيف

 نبا نع كلذ حص امنإو ءاًديدج ًءام امل ذخأ هنأ هنع تبثي ملو :ميقلا نبا لاقو

 "لينلا”و )١98/١(. ؟دازلا”و )444/١(. "عومجملا”و )٠١/١«. ؟ينغملا>و 4٠4/12 "طسوألا” :رظنا

 )596/١(. ؟ءوضولا ماكحأ” و (451/1)



 ؟سأرلا حسم نع نينذألا حسم ئرجي له

 ئىرجي ال هنأ ىلع عامجإلا )555/١(: "عومجملا” يف هلل يوونلا لقن

 ؟ةمامعلا عم نانذألا حسمت له

 عم نينذلألا حسم بجي الو )1//١717(: "ريبكلا حرشلا” يف هفللذ يسدقملا لاق

 .عبتلا هجو ىلع الإ سأرلا نم اتسيلو «لقني مل هنأل ؛اًفالخ هيف ملعن ال ةمامعلا

 .بابحتسالا يفني ال (بجي ال) :هلوقف :تلق

 نيلجرلا لسغ مكح

 عمجأ :رذنملا نبا لاق .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ءلسغلا بجي :لوألا لوقلا

 .نيبعكلا ىلإ نيمدقلا لسغ هيلع فخ ال نم ىلع بجي يذلا نأ ىلع ملعلا لهأ ماوع

 .حسملا نود لسغلا ءاهقفلا ةفاك دنع (ههضرفو :يدرواملا لاقو

 ٍدرلَصلأ َلِإ َمُثَنُف اًدإ أَوْنَماَد حلا امآتي# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ليلد

 ىلإ ْمُكحَلْْنأَو كسور اوحسمأو ٍقفاَرَمْلا َلِإ مْكَيِدَبأَو هوجو اوُنِسْعَأ
 ىلع اًفطع 4 ْمُكَْجَرَأَو 8 حتفب ةروهشملا ةءارقلا ىلع .[1:ةدئاملا#1 ِنْيَْعْكْل

 مدقت ام :اهنم َُي يبنلا ءوضو ةفص يف ةدراولا ثيداحألا كلذكو :4 َمْكَيرْيَأَو#

 ءدحاو ثيدح يف حسملا دي هنع لقني ملو غن ديز نب هللادبعو «ناثع ثيدح نم

 يبنلا نأ مم ةشئاعو «ةريره يبأو ءورمع نب هللادبع ثيدح نم مدقت ام كلذكو

 هنأ :لوألا :ةبوجأب رسكلا ةءارق نع اوباجأو .«اِراّثلا َنِم ٍباَقْعَْلِ ٌلْيَو» :لاق يع

 ربعو «لسغلا انه حسملاب دارملا نأ :يناثلاو .لسغلا هب دوصقملاو ةرواجملا ىلع رورجم



 ةنظم امه ذإ ؛اهيف ءاملا لامعتسا يف ففخي نأ ئضوتملا ىلع نأ ىلإ ةراشإ حسملاب

 .ةنسلا هتنيب |مك نيفخلا ىلع حسملا :دارملا نأ :ثلاثلاو .فارسإلا

 «سابع نباو ءيلع نع يور ؛حسملا نيلجرلا يف بجاولا نأ :يناثلا لوقلا

 ؛ةمركع لوق وهو .كلذ نع عوجرلا مهنع تبث دقو :رجح نبا لاق , هتن» سنأو

 أوُحَسُمَأَو # :ىلاعت هلوق رهاظب اًذخأ ؛ةعيشلا بهذم وهو «يبعشلاو نسحلاو

 مكلجرأ رجب أرق نم ةءارقب [1:ةدئاما]4 ِنيَبَعَكْلا َلِإ َمُكحَلْجْرَأَو ةكسوُءرب

 .لجرلا كلذكف ؛حوسمم سأرلاو سأرلا ىلع لجرلا فطع :اولاق

 «ريرج نبا ىلإ لوقلا اذه بسن .لسغلاو حسملا نيب ريخم هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .يروثلاو .نسحلل لوق وهو «يَئأَبحلا يلع يبأو .دمحأو «يعازوألاو

 «يرصبلا نسحل ىلإ بسن .حسملاو لسغلا نيب عمجلا بجي هنأ :عبارلا لوقلا

 .دواد لوق وهو

 نأ هلف ؛فخلا دجو اذإ الإ نالسغت نيلجرلا نأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .هللا ءاش نإ نيفخلا ىلع مالكلا يتأيسو .هيلع حسمي
 جاهنم”و )701/١(: ؟ىلحملا”و )17/١(, "يواحلا”و ,("17/1) ؟ةنسلا حرش”و )١/ 5٠١(, "طسوألا” :رظنا
 "مالعإلا” و ((87 /5) ؟يبطرقلا ريسفت”و «(4 57 )١/ "عومجملا”و )457/١(« "مهنملا” و «(176 2317٠١ /5) "ةنسلا

 .(557/1) ؟متفلا”و 7797 /1)

 ءوضولا دنع نيلجرلا لسغ يف نيبعكلا لاخدإ مكح

 يف نيبعكلا لاخدإ بجيو )501١/١(: ؟"عومجملا” يف هلل يوونلا لاق

 عم :ريسفتلا لهأ لاق .[1:ةدئاملا14 ِنْيَبَعَكْلا َلِإ ْمُكحَلْجْرَأَو# :ىلاعت هلوقل ؛لسغلا

 :هيلع ليلدلاو .مدقلاو قاسلا لصفم دنع نائتانلا نامظعلا امه :نابعكلاو .نيبعكلا

 اوُميِقَأ) :لاقو .ههجوب انيلع لبقأ ْيَي يبنلا نأ تتيح ريشب نب نامعنلا ىور ام

 لدف .هبكنمب هبكنمو هبحاص بعكب هبعك قصلي انم لجرلا تيأر دقلف .؛ْمُكَفوُفُص



 وخلا سير
 (ه)ثيدحتا دج نشر

 «ثيدحلا لهأو ,نورسفملا لاق هب و ءانبهذم اذه :لاق مث .هانلق ام بعكلا نأ ىلع

 .نيمدقلا رهظ يف نائتانلا ناظعلا امه :ةعيشلا تلاقو .ءاهقفلاو «ةغللا لهأو

 .اًدحاو اًبعك لجر لك يف نأ مهدنعف
 8ع

 .حيحص هدنسو ((577) دوادوبأ هجرخأ كفيخ نامعنلا ثيدح :تلق

 ةراهطلا باتك

 ءوضولا تايفيك

 هركذ يذلا كن ناثع ثيدح اذه ليلد ؛اًنالث اًنالث ْدْتَي يبنلا ًاضوت :ىلوألا

 .هريغ نع ءاجو «فلؤملا

 دنع .كعلخ ديز نب هللادبع ثيدحل ؛نيترم نيترم رتب يبنلا ًاضوت :ةيناثلا
 .(175) دواد يبأ دنع كفل ةريره يبأ ثيدحو )١58(. يراخبلا

 .(1517) "يراخبلا” يف .دضتتف» سابع نبا ثيدح ؛ةرم ةرم ديب يبنلا ًاضوت :ةثلاثلا

 (هلسغف ِرْوَتلا يف هدي لخدأ مث ءانالث ههجو لسغف ويب يبنلا ًأضوت :ةعبارلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كعّيخ ديز نب هللادبع ثيدحلا ؟نيقفرملا ىلإ نيترم

 بجي امو ءوضولا يف تالسغلا ددع نم بحتسي ام

 كلذ يف ثالثلاف (اًنالث رثتساو ضمضم مث) :هلوق امأو :هفللو ربلا دبع نبا لاق

 ماهتل ةدايزلا نكت مل ام «ٌءادتعا وهف داز امو .همتأو ءوضولا لمكأ ءاضعألا رئاس يف

 نم بجاولا نأ ىلع :ءاملعلا قفتا :هغللك دشر نبا لاقو .هيف فالخ ال اذهو .ناصقن

 .اهيلإ ٌبودنم ثالثلاو نيتنثالا نأو .غبسأ اذإ ةرم ًةرم وه ةلوسغملا ءاضعألا ةراهط

 عيمج يف ةبحتتسم اّنالث اًنالث ةراهطلاف :ةلأسملا مكح امأ :هلله يوونلا لاقو

 .فلسلل فالخ هيفف ؛سأرلا الإ «ءاملعلا عامجإب ءوضولا ءاضعأ

 .مدقت |ك .هحسم راركت نسي ال هنأ :حيحصلا :تلق



 نحنا كدب
 («)شيدحلا ()ج لن

 :لاقف فالخ ىلإ ظفاحلا راشأ نكل ؛انه انركذ نم ريغ عامجإلا لقن اذكهو

 زوجي ال هنأ :ءاملعلا ضعب نع ينيارفسإلا دماح وبأ خيشلا هاكح ام :بئارغلا نمو

 .عامجإلاب جوجحم وهو ءروكذملا ثيدحلا رهاظب كسمت هنأكو «ثالثلا نم صقنلا

 .ةلأسملا هذه لبق اهركذ مدقت (ى ؛ةلدألابو :تلق

 ةراهطلا باتح

 دهض» ورمع نب هللادبع ثيدح :هب ينعي ءروكذملا ثيدحلا رهاظب :هلوق امأو

 اهركنأ «صقَن وأم :ةدايزو ْمَلَظَو َءاَسَأ ُدَقَف ءَصَقَن وَ اًَذَه ََع َداَر ْنَم» :اعوفرم

 .هذه دعب ةلأسملا يف اهيلع مالكلا يتأيسو ءجاجحلا نب ملسم

 .(589 )١/ ؟حتفلا” و )471١/1(( "عومجملا” و «(5 ؟ )١/ "ةيادبلا” و ٠١(« /؟) "راكذتسالا” :رظنا

 دحاولا وضعلل تالسغ ثالث ىلع ةدايزلا مكح

 .ثالثلا ىلع ةدايزلا زوجت ال :امهريغو .قاحسإو ءدمحأ لاق :هفثلك ظفاحلا لاق

 ئضوتلا ديزي نأ بحأ ال : يعذاشلا لاقو .مثأي نأ نمآ ال :كرابملا نبا لاقو

 «ةهاركلا يضتقي (بحأ ال) :هلوق نأل ؛همرحأ مل :يأ .ههركأ مل داز نإف .ثالث ىلع

 موق نع مهنم يمرادلا ىكحو «هيزنت ةهارك هوركم هنأ :ةيعفاشلا دنع حصألا اذهو

 .!دساف سايق وهو «ةالصلا يف ةدايزلاك ؛ءوضولا لطبت ثالثلا ىلع ةدايزلا نأ

 ؛ثالثلا ىلع ةدايزلا زوجي ال هنأ :قاحسإو دمحأ هلاق ام :باوصلا :تلق

 مث ءانالث اًنالث ًاضوت هنأو نكي يبنلا ءوضو ةفص يف هيشن#» ورمع نب هللادبع ثيدحل

 دواد وبأ هجرخأ .اْمَلَظَو َءاَسَأ ْدَقَق صن ْوَأ اَذَه َلَع َداَر ْنَمَف «ُكوُضؤلا اَذَكَه» :لاق

 :اذهل رظنا .ةاورلا ضعب نم مهوف ؛«صقن وأ» :هلوق الإ ءنسح هدنسو «.«33)

 1 ؟لئاجلا ىلع حسملا ماكحأ”و ؟حتفلا”

 .(؟1/5) ؟لئاجلا ىلع حسملا ماكحأ” و (7585 /1) ؟حتفلا” و (518/1) "عومجملا” و )١/ ١8٠(« "ينغملا” :رظنا
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 ةراهطلا باتك (ه)ثيدحلا ()ج دن

 رثكأ اهضعبو ةرم اهضعب لسفف ءوضولا ءاضعأ نيب فلاخ اذإ

 اهضعبو «ةرم اهضعب لسغف ءاضعألا نيب فلاخ نإف :هفلل» يزاريشلا لاق

 اهضعبو «ةرم هئاضعأ ضعب لسغ نإو :ةمادق نبا لاقو .زاج ءاّنالث اهضعبو نيترم

 ديز نب هللادبع ثيدح ركذ مث .ضعبلا يف زاج لكلا يف كلذ زاج اذإ هنأل ؛زاج «رثكأ

 |مهلسغف ؛روتلا يف هدي لخدأ مث ءاًنالث ههجو لسغف :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا كمت

 .نيترم
 .(155/1) "عومجملا” و )١50/1(, "ينغملا” :رظنا

 تالسغلا ددع يف كش اذإ

 «نيترم لسغأ ردي ملف كش اذإ 2 8/) "عومجملا” يف هفللَو يوونلا لاق

 يتأيف ناتلسغ اههنأو «نيقيلا مكح ىلع ينبي هنأ روهمجلا مالك ىضتقمف ءاثالث مأ

 هنأل ؛ىرخأب يتأي ال :امهدحأ :نيرخآ نيهجو نيمرحلا مامأ نع هفثلِه ركذ مث .ةثلاثب

 .ةعدب ماحتقا نم ىلوأ ةنس كرتو «ةنس يهو «ةثلاثلاو «ةعدب يهو «ةعبارلا نيب ددرتم

 لاق .ببس الب ةعبار ةلسغ دمعت ىه ا(منإ :ةعدبلاو 0

 3 0 هنأ حيحصلاو يوونلا

 لع فاو قا ان باوصلا وهو : تلق

 ءوضولا ءاضعأ يف بيترتلا مكح

 هيفو «ةيآلا يف امك ؛هلبق يذلا ىلع وضع لسغ مدقي الأ :بيترتلا ىنعم :الوأ

 :لاوقأ

 «سابع نباو «نامثع نع اذه يكح .ءوضولا ءاضعأ بيترت بجي :لوألا

 دهاشلاو «ةيآلا :لوقلا اذه ةجح .ءامللعلا نم ريثك لوق وهو ,.غ> ىلع نع ةياورو



 ريظنلا عطقت ال برعلاو «نيلوسغم نيب سأرلا وهو اًحوسمب لخدأ ىلاعت هللا نأ :اهنم

 .بيترتلا :انه ةدئافلاو «ةدتافل الإ ,هريظن نع

 وهو .(4177) "ملسم”» يف كشلخ ةسبع نب ورمع ثيدحب :اًضيأ اوجتحاو

 ٌلجَو مكي امه :لاق .هنع ينثدح «ءوضولاف «هللا يب اي :تلقف :هيفو ءليوط ثيدح

 هْيَدَي ٌلِسْغَي َمُن .. .ُهَهْجَو َلَسَع اذ َمُن . .رَْتنيف ف و
 نأ ثيدحلا م دهاشلاو ,هنئمكلا لإ هَ لَه .حَسْمَي مث ...ِنْيَقَقْرلا لِ

 و .ميلعتلا ماقم ىف و5 يبلا لوق نم اذهو «بيتزلا ضقت ىلا (ماب لسلس

 .ىرخأ ةلدأ

 ءيلع نع يورو «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ءبجاو ريغ بيترتلا نأ :يناثلا

 يتلا واولاب ءرضولا ءاضعأ نيب فطعلا اهيف ةيلا نأباولدتساو ءانتنتم دوعسم نباو

 نأ :(177 /5) دمحأ دنع كفي برك يدعم نب مادقملا ثيدحو «بيترتلا يضتقت ةت اال

 نب نمحر لادبع :هدنس يفو «قشنتساو ضمضمت مث «نيقفرملا ىلإ هيدي لسغ ْدَْي يبنلا

 لوبقم : "بيرقتلا” يف لاق ءيصمحلا ةملس وبأ ةرسيم

 :اًضيأ و «ةلدألا نم مدقت امل ؛بجاو بيترتلا نأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 اثيدح ملعأ الو «بيترتلا اهيف ْدْونَي يبنلا ءوضو تفصو يتلا ثيداحألا عيمج

 ءامهنع حصي مل ؛دهتضع دوعسم نباو «يلع نع يور امو .بيترتلا مدع هيف اًحيحص

 انإ :لاقف ءامهنع كلذ هجو دمحأ مامإلا نأ ىلع «نايبدلل "ءوضولا ماكحأ” يف اك

 .دحاو باتكلا نم امهجرخم نأل ؛ىنميلا لبق ىرسيلا هب اينع
 .(571/1) "عومجملا”و :(177/1) ؟ينغملا”و 09١« /1) "ىحملا”و :(577/1) "طسوألا” :رظنا



 ءوضولا ءاضعأ نيب ةالاوملا مكح

 لقن دقو «قيرفت ريغ نم ضعب رثإ اهضعب ءاضعألا لسغ ةعباتم :يه :ةالاوملا

 ريثكلا قيرفتلا يف اوفلتخاو ءرضي ال ريسيلا قيرفتلا نأ ىلع عامجإلا هريغو يوونلا

 :لاوقأ ةثالث ىلع

 .ثيللاو «يعازوألاو «ةعيبرو «ةداتق لوق وهو ءاًقلطم عباتتلا بجي :لوألا

 .دمحأ بهذم رهاظو «ميدقلا يف يعفاشلاو

 .روهمجلا لوق وهو ءاقلطم بوجولا مدع :يناثلا

 يف روهشملا وهو «ءاملا مامت مدع :لثم ءرذعل اهكرت اذإ الإ ءبوجولا :ثلاثلا

 :ةلالدلا هجوو .ةيآلاب :ةالاوملل اولدتساو .ثيللا نع :يورم وهو ءكلام بهذم

 نمو .طرشلا لي طورشملا نأ ةرورض ءرخأتي ال اًعباتتم نوكي طرشلا باوج نأ

 .ةدحاو ةدابع نكت مل ءاهئازجأ نيب قرف اذإف «ةدحاو ةدايع ءوضولا نأ :رظنلا

 «ةعيرشلا لوصأب هبشألاو رهظألا وه ثلاثلا لوقلا اذه :مالسإلا خيش لاق

 ال «طرفملا الإ لوانتت ال بوجولا ةلدأ نأ كلذو ؛هريغو «دمحأ بهذم لوصأيبو

 .ةالاوملا نع زجاعلا لوانتت

 قلعتي رمأل ةالاوملا تتاف اذإ ام كلذ نم ىنثتسي :نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ءالثم ةيوبلاك :ءالا لوصو عنمي لئاح هئاضعأ دحأب نوكي نأ لثم «ةراهطلاب

 لقتنا وأ «رثبلا نم هجرختسي لعجو ءاملا دفن ول اذكو ءرضي ال هنإف «هتلازإب لغتشاف

 .رضي ال هنإف .ءاضعألا تفشنو «رخآ ىلإ روبنص نم

 .ملعأ هللاو حيحصلا وه نيميثع نباو ةيميت نبا هلاق ام :تلق

 )١191/1(. "عتمملا حرشلا”و «(178/71) "ىواتفلا” و )58١/١1(.« "عومجملا”و «(1328/1) "ينغملا” :رظنا



 رخل حسي
 (ه)شيدحلا (1١ج ٠س

 ةرشبلا ىلإ ءاملا لوصو عنمت ءايشأ تدجو اذإ

 يف باذأ ولف :انباحصأ لاق )505/١(: "عومجملا” يف هثل» يوونلا لاق

 ةلازإ همزل .همرج يقبو «ءانحب |ههبضخ وأ ءائيجع وأ ءاًعمش وأ ءَّحش هيلجر قوقش

 ءهرضي مل ؛هنيع نود ءانحلا نول يقب ولف «ةرشبلا ىلإ ءاملا لوصو عنمي هنأل ؛هنيع

 ةرشبلا ءاملاب سمأو ًاضوتف ؛عئام نهد رثأ هئاضعأ ىلع ناك ولو .هءوضو حصيو

 «يلوتملا هب حرص .طرشب سيل ءاملا توبث نأل ؛هءوضو حص «تبثي ملو ءاهيلع ىرجو

 .مهريغو ءرحبلاو ةدعلا ابحاصو

 ؛اهلك ثادحألا نم ةراهطلل طرش ةينلا له

 روهمج لوق وهو «مميتلاو لسغلاو ءوضولا ةحص يف طرش اهنأ :لوألا لوقلا

 .ِتاّيَبلاب لاما اَِّإ) :مدقتملا تنين رمع ثيدح :مهليلد ؛ملعلا لهأ

 ءيعازوألا لوق وهو «ةين الب مميتلاو لسغلاو ءوضولا حصي :يناثلا لوقلا

 اهيف سيلو ءءوضولا ركذ اهيف يتلا ةيآلاب لوقلا اذه لدتساو ءحلاص نب نسحلاو

 .ةينلا ركذ اهيف سيل ءوضولا فصت يتلا ثيداحألا اذكو «ةينلا ركذ

 وهو «ةيئب الإ مميتلا حصي الو «ةين الب لسغلاو ءوضولا حصي :ثلاثلا لوقلا

 .يعازوألا نع ةياورو «ةفينح يبأو ءيروثلا لوق

 َّمِإ١ : تعنإخ رمع ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ١١١ /1) "ينغملا”و 07607 )١/ "عومجملا”و «((258/1) "طسوألا” :رظنا

 ؟تاولصلا نم كلذ ريغ يلصي نأ هل لهف نآرق ةءارق وأ ةلفان ةالصل اضوت نم

 الصل ًةراهط وأ .ثدح نم ةراهط يوني أضوت اذإو :ةلأسم :هفذلك رذنملا نبا لاق

 لوق يف ةبوتكملا هب يلصي نأ هلف «ةزانج ىلع ٍةالص وأ «قءارق وأ «ةلفان وأ ءةضيرف

 .لوقن كلذكو ءانباحصأ نم مهريغو «روث يبأو ءقاحسإو «ديبع يبأو «يعفاشلا
 .07080 )١/ "عومجملا”و )1١١/1«« ؟ينغملا”و «(3"ا/لا )١/ "طسوألا” :رظنا

 ةراهطلا باتك
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 ف
 ةراهطلا باتك (١٠)ثيدحلا(١)ج

 هلْعَتَت ىف ُنُميتلا ةبجعي كي هللا لوسَر ناك :تَلاَق ان َةَشِئاَع ْنَع ١١- قعر . و رشم وع هرعضام در "5 وير مت 6 ا ا 0
 8 م. . له ول هه 8 هه هلك و

 هنأش يفَو .هروهطَو ءِهِلِجَرَتَو

 .(554) ملسمو ؛(74١) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نيميلا باحصأ ذإ ؛نسحلا لأفلا بحي هنأل :ليق (نميتلا هبجعي ناك) :اهلوق

 .ةنحلا لهأ

 .هلعن هسبل :يأ (هلعنت ين) :اهلوق

 .هنهدو هحيرست وهو .هرعش ليجرت :يأ (هلجرت يف) :اهلوق

 )019/١(. *حتفلا”و ((538) "ملسم حرش” و )01١/1(( "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نمايتلا اهيف نوكي يتلا ءايشألا

 يف نيميلا ميدقت بحتسي :ءاملعلا نم مهريغو انباحصأ لاق :هنلل يوونلا لاق

 فخلاو لعنلاو بوثلا سبلو ءلسغلاو ءءوضولاك «ميركتلا باب نم وه ام لك

 براشلا صقو رافظألا ميلقتو لاحتكالاو «كاوسلاو ءدجسملا لوخدو «ليوارسلاو

 لكألاو «ءالخلا نم جورخلاو «ةالصلا نم مالسلاو ءسأرلا قلحو طبإلا فتنو

 وه امم كلذ ريغو ءءاطعلاو ذخألاو .دوسألا رجحلا مالتساو ةحفاصملاو .برشلاو

 لوخدو «ءاجنتسالاو طاختمالاك ءكلذ دض يف راسيلا ميدقت بحتسيو «هانعم يف



 - نأ

 10ج

 لعفو «لعنلاو بوثلاو ليوارسلاو فخلا علخو «دجسملا نم جورخلاو ءالخلا

 .كلذ يف ةدراولا ةلدألا هئلله ركذ مث .كلذ هابشأو «تارذقتسملا

 ه4 ا "محتفلا”و(١/7١011) ؟مهفملا” و «754) "ملسم حرش” ء(8/1) "عومجملا” :رظنا

 ءوضولا يف نيلجرلاو نيديلا لسغ يف نمايتلا بجي ال
 .هنيمي لبق هراسيب أدب نم ىلع ةداعإ ال نأ ىلع :اوعمجأو :هنللك رذنملا نبا لاق

 نيديلا نم راسيلا ىلع نيميلا ميدقت نأ ىلع :ءاملعلا عمجأو :هفلله يوونلا لاقو

 :ةعيشلا تلاقو .هءوضو حصو لضفلا هتاف اهفلاخ ول «ةنس ءوضولا يف نيلجرلاو

 ةراهطلا باتك (١٠)ثيدحلا (

 هيلع صن «هيزنت ةهارك هوركم وهف ؛اًئزجم ناك نإو راسيلا ميدقت :هغلله لاقو
 . "مألا” يف كلذ يعفاشلا

 هيف ملعن الو «ىرسيلاو ىنميلا نيب بيترتلا بجي الو :هئللَج ةمادق نبا لاقو

 24 َمُكَيِرْيَأَو# :ىلاعت هللا لاق .دحاو باتكلا يف اهجرحم نأل ؛اًقالخ

 الو ؛اًوضع نيلجرلاو اًوضع نيديلا نودعي ءاهقفلاو «[7:ةدئاملاا]# ْمُكَلْجَنَأَول

 .دحاولا وضعلا يف بيترتلا بجي

 .(558) ؟ملسم حرش” و((1//1737) ؟ينغملا” و )1١//341( "طسوألا” :رظنا



 َّنإ» :َلاَق ُهّنَأ لي يلا ِنَع .كفن َةَرْيَرُه بأ ْنَع ؛ رجلا مْيَعُ ْنَع - ا[ ب
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 زغ ليم عنو اطتنا نم (َءوضْوْلا

 ووش

 :ثيدحلا جيرخت

 مقرلاب ملسم دنع :يناثلا ظفللاو (2557) ملسمو ءهظفل اذهو )١175(( يراخبلا هجرخأ

 )75٠(. ملسم دنع ثلاثلا ظفللاو ,«نوعدي» لدب «نوتأي» :هدنعو «لوألا

 يبأ مالك نم جردم «لعفيلف ؛هليجحتو هترغ ليطي نأ مكنم عاطتسا نمف» :هلوق :هيبنت

 . "حتفلا” يف ظفاحلا مالك هب رعشي ام وهو «ينابلألاو «ميقلا نباو «ةيميت نبا هلاق . #» ةريره

 )0"1٠١(. ؟ةفيعضلا”و (؟15/1) ؟حتفلا”و (17197) "حاورألا يداح” و ,(؟/4/1) ؟ىواتفلا” :رظنا

 :ثيدحلا ظافلأ

 داريو دمحم ةمأ قلطت دقو .نوملسملا مهو «ةباجإلا ةم يأ «ينمأ» :هلوف

 انه ةدارم تسيلو «ةوعدلا ةمأ اهب



 نِحلا كي
 ٠١ هم

 ةراهطلا باتك (١1)ثيدحلا (١)ج

 .كلذ ريغ ىلإ وأ «نازيملا ىلإ وأ ءباسحلا فقوم ىلإ :يأ «(نوعدي» :هئوق

 باسحلل نيثوعبم مهروبق نم سانلا موقي موي وه «ةمايقلا موي :هلوق

 .ءازحلاو

 ةهبج يف نوكت ءاضيب ٌةعمل :ةرغلا لصأو «ةرغ وذ :يأ ءرغأ عمج «ادخ» :هلوق

 نئاكلا رونلا :انه اهب دارملاو ءركذلا بيطو ةرهشلاو لامجلا يف تلمعتسا مث «سرفلا

 :يأ لاخلا ىلع وأ «نوعديل ةيلوعفملا لع بوصنم اًدغو لي دمحم ةمأ هوجو يف

 .ةفصلا هذه ىلع اوناكو .ءفصولا اذهب اودون داهشألا سوؤر ىلع اوعد اذإ مهمأ

 مئاوق نم مئاوق ثالث يف نوكي ضايب :وه ليجحتلا «نيلجحم١ :هلوق

 .رونلا :اًضيأ انه هب دارملاو .لاخلخلا وهو «ةلمهملا رسكب لجحلا نم هلصأو «سرفلا

 :انه اهم دارملاو «هريغو بمهذلا غوصم نم ةنيزلا :ةيلحلا «ةيلحلا غلبت :هلوف

 .ةنجلا يف نمؤملا ةيلح
 .(457/1) ؟ماهفألا هيبنت”و ؛(517/1) حتفلاو 5١4(« /1) ؟مالعإلا” و «(517) "ملسم حرش” و )4948/١(( "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ثيدحلا ىنعم
 هناحبس هللا نأب هتمأ دب يبنلا رشبي )7١/١(: ؟ريسيتلا” يف هكلل ماسبلا لاق

 نوتأآيف «نوداني ثيح ؛ممألا نيب نم ةمايقلا موي فرشو لضف ةمالعب مهصخبي ىلاعتو

 راثآ نم رثأ كلذو «رونلاب مهلجرأو مهيديأو مههوجو ًالآلتت قئالخلا سوؤر ىلع

 ءاغتبا ؛ةفيرشلا ءاضعألا هذه ىلع هوررك يذلا ءوضولا يهو «ةميظعلا ةدابعلا هذه

 .ةصاخلا ةميظعلا ةدمحملا هذه مهؤازج ناكف ؛هباوثل اًبلطو هللا ةضرم



 م
 كمي

 ١ ىذر

 ءوضولا دنع نيقاسلاو نيدضعلا يف عورشلا مكح

 وهو «نابعكلاو ناقفرملا امهو ءضرفلا دح ةزواجم بحتسي ال :لوألا لوقلا

 ةراهطلا باتك (١١)ثيدحلا (١)ج

 ؛ميقلا نباو «ةيميت نبا لوق وهو دمحأ نع ةياورو «هباحصأ نم ةفئاطو كلام لوق
 :مهتجح .ماسبلاو ءيدعسلاو

 هوجو اوُلِسْعَأَف ةوَلَصلأ ىلإ مشن اة وثصا تسي أتي :لاعت هلوق ()

 [ة:ةدئاملا] 4 ِنْيَبَمَكْلا َلِإ َمُكحَلْبْتَأَو حكسومرب أاوحسماو قفارمْلا لإ ْمُكَيِديَو

 .نيبعكلاو نيقفرملاب ضرفلا لحم تددح ابنأ :ةيآلا نم دهاشلا

 يف (155) "ملسم”و )١594(.: ؟يراخبلا” يف كنيخ ناهثع ثيدح (١؟)

 اذكو .نيبعكلا ىلإ نيلجرلاو نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ :هيفو دوب يبنلا ءوضو ةفص

 .(770) "ملسم” و )١87(. "يراخبلا” يف , كفل ديز نب هللادبع ثيدح

 «ليلد ىلإ 3 ىوعد «ةدابع اهنأ ىوعدب ضرفلا لحم ةزواجم نأ ()

 ادع ِةَماَيِقل | َمْوَي َنْوَعْذَي ينم نإ :هيف يذلا اذه كعنيخ ةريره يبأ ثيدحو

 .ءوضولا ءاضعأ ريونت ىلع لدي اهنإ «...َنِلجَحُ
 مهئوضوب اوزواجتو مهفلا اذه اومهف مهنأ :ةباحصلا نم دحأ نع لقني مل (5)

 بارغتسا نم ٌةيشخ ؛رتتسي ناك هنأ هنع لقن دقو . ثذخ ةريره يبأ ريغ ضرفلا لحم

 يف غلب امبرف .فيصلا يف أضوتي ناك هنأ ؛ ذشتت# رمع نبا نع ءاج دقو «هلعفل سانلا

 بتاك حلاص نب هللادبع نع )2١١7( "روهطلا” يف ديبع وبأ هجرخأ .هيطبإ ءوضولا

 :وهو «يرمعلا قيرط نم (0ال )١/ ةبيش يبأ نبا هجرخأو .فيعض وهو «ثيللا

 نابلألا خيشلا نيقيرطلا ركذو .فيعض وهو «يرمعلا صفح نب رمع نب هللادبع
 )1١0(. مقر تحت ؟ةفيعضلا” يف هلا



 م دلئأ

 علخلا كحمييي
 ةراهطلا باتك (١1)ثيدحلا 7> ١

 اذه درو .َمَلَظَو ءاَسأ ْدَقَف ءاَذَه َلَع َداَر ْنَم» :ءوضولا يف ديجي هلوق (4)

 .ملعأ هللاو .تارملا ددع يف داز نم دارملا نأل :لاقف «يوونلا لالدتسالا

 لوق وهو .ءوضولا دنع نيبعكلاو نيقفرملا قوف ام لسغ بحتسي :يناثلا لوقلا

 ىلإ :مهضعب .لاقف ؛ليوطتلا نم بحتسملا ردقلا دح يف اوفلتخاو «ملعلا لهأ روهمج

 بحتست :مهضعب لاقو .قاسلاو دضعلا فصن ىلإ :مهضعب لاقو .ةبكرلاو بكتملا

 .ةيعفاشلل لاوقأ اهلك هذهو .ديدحت نودب اًقلطم ةدايزلا

 :لوقي ديب ٍليلخ تعمس كفا ةريره يبأ ثيدح يف ام :لوقلا اذه ةجح

 ٌليِطَي 7 نأ مكنه ٌعاطَتْسا ِنَمْف:هلوقو .(غَوْضْوْلا مب ُثيَح ِنمْؤْملا نم ٌةيلحلا علب

 هرخآ ىلإ (َعاطَتْسا ِنَمَه) :- ينعأ - ثيدحلا يف ظفللا اذهو .4 ُلَعْفَيْلف ُهَليِجْحََو ُهَنَرَ

 نبا ركذ دقو «هريغو ةيميت مت نبا كلذ نيب .مدقت (ى ؛عفلغ ةريره يبأ مالك نم جردم

 ةلاطإ نم دضعلا لسغ نأ نظ نم نظو :لاق مث ءاذه كتف ةريره يبأ ثيدح ةيميت

 ديلا يف امنإو «ءلجرلاو ديلا يف ال هجولا يف ةرغلا نإف ؛هل ىنعم ال اذهو .ةرغلا

 «سأرلا لسغي ال هلك لسغي هجولا نإف ؛اهتلاطإ نكمي ال ةرغلاو ةلجحلا لجرلاو

 .ةلْثُم اهتلاطإو ءاهتلاطإ بحتسي ال ةلجحلاو «سأرلا يف ةرغالو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(77 /1) "ريسيتلا”و «(؟575/1) "حتفلا”و (؟45) "ملسم حرش” و )408/١1(: "عومجملا”و .(779/1) "ىواتفلا” :رظنا

 ؟نايبصلا اذكو لصي ملو أضوتي مل نم ةمايقلا موي فرعي فيك
 لوق نع )17١/51(: "ىواتفلا عومجم” يف امك هلو مالسإلا خيش لئس

 ةفص هذهو ءاءوْضَوْلا ٍراَثآ ْنِم َنيِلَجَحُم رع ِةَماَِقْلا َمْوَي َنوُنَأ ْمُكَنإ» :325 يبنلا

 ؟نايبصلاو نيكراتلا نيفلكملا نم مهريغ فرعي مبف «نيلصملا



 مب

 ا
 ةراهطلا باتك (١١)ثيدحلا (نج ٠

 ناك نم فرعي امنإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه «نيملاعلا بر هلل دمحلا :باجأف

 نم امأو ءلاجرلل عبت مهف لافطألا امأو «ةالصلل نوئضوتي نيذلا مهو ءالجحم رغأ

 .ها .ةمايقلا موي فرعي ال هنأ ىلع ليلد هنإف ءلصي لو طق أضوتي مل
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 ةراهطلا باتك (1؟)ثيدحلا(١)ج من

 ةياطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 دجسملا بابو «هيلإ لصوملاو ؛ءيشلا ىلإ قيرطلا وه بابلا (باب) :هلوف

 .هيلإ هنم لخد ام :رادلاو

 دعملا ناكملا يف لمعتساو «يلاخلا ناكملا :هتقيقحو دملاب وه (ءالخلا) :هلوق

 .ةجاحلا ءاضق عضوم اهلك ءضاحرملاو فينكلاو ءالخلاو .اًراجم ةجاحلا ءاضقل

 ىلع لدت تارابع ؛راججتسالاو ءاجنتسالاو ةباطتسالا (ةباطتسالا) :4نوُق

 ءاملاب ةرات نانوكي ؛ءاجنتسالاو ةباطتسالاف .هجرخم نع نيليبسلا نم جراخلا ةلازإ

 ىصحلا يهو ءرامجلا نم ذوخأم راجحألاب صتخي راجتسالاو ءراجحألاب ةراتو

 «ثبخلا ةلازإب هسفن بيطت اهنأل ؛كلذب تيمس بيطلا بلط ةباطتسالاو ءراغصلا

 :اهتيجنأو رجشلا توجن نم ذوخأم وه :رمش لاق :يرهزألا لاقف ؛ءاجنتسالا امأو

 .هنع ىذألا عطقي هنأك .اهتعطق اذإ

 4/1 "محتفلا” و .0775) ا ا /0 عوج "ينغملا” :رظنا

 "ا ةياتلاو كيلا ني كب وقأ لإ: هللا

 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب
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 :ثيدحلا جيرخت



 يلا
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 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب ةراهطلا باتك (1١؟)ثيدحلا 0

 :ثيدحلا ظافلأ

 الإو ؛كلذل ادعم ناك نإ ءالخلا يف لوخدلا دارأ اذإ :هانعم (لخد اذإ) :هئوق

 .ريدقت الف

 .ةجاحلا ءاضقل دوصقملا ناكملا :انهو «يلاخلا ناكملا هنأو مدقت (ءالخلا) :هلوق

 مهللا لوقي هنأكف ءءاعدلا ىنعمب ريخ وهو «كب مصتعأ «كب ذوعأ» :هئوق

 .ينذعأ

 - اهناكسإبو «ءابلا مضبو «ءاخلا مضب - «ثئابخلاو ثبحلا نم» :هلوق

 نيطايشلا ناركذ :ديري «ةثيبخ عمج ثئابخلاو ؛ثيبخ عمج ثبخلا نوكي |[ههمضبف

 :ليقو .رفكلا وه :ليقو .رشلا وه :ليقف «هانعم يف اوفلتخا ءابلا ناكسإبو «مهئانإو

 ؛لوآلا نم معأ نوكي رشلاب هريسفتف اذه ىلعو .يصاعملا ثئابخلاو نيطايشلا ثبخلا

 .رشلا عيمج لمشي هنأل
 .(44/1) ؟ماهفألا هيبنت” وء(؟ 4 /1) "ميتفلا” و 070) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ثئابخلاو ثبخلا نم ةذاعتسالا ءالخلا لوخد دنع بحتسي

 ثبخلا نم هللاب ذوعأ :ءالخلا لخد اذإ لوقي :دمحأ لاق :هنل» ةمادق نبا لاق

 .!هركأ ام ينباصأ الإ ءاهلقأ ملو ءأضوتملا طق تلخد امو ؛ثئابخلاو

 ءانبلا هيف ءاوسو هبابحتسا ىلع ٌعمجم ركذلا اذهو :هكلل يوونلا لاقو

 .ءارحصلاو

 ا ؟ملسم حرش و (9 /؟( "عومجملا”و (1617/1) "ينغملا” :رظنا
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 ةراهطلا باتك (1١؟)ثيدحلا (١)ج ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 ءالخلا لوخد دنع ةيمستلا مكح

 ,نيحيحصلا جراخ ةدايز انه فلؤملا هركذ يذلا كذ» سنأ ثيدح يف ءاج

 قرط لكل اهتفلاخمل ؛ةذاش يدنع يه :هكلج ينابلألا خيشلا لاق وللا مشابا :يهو

 نم امهريغو 2 "؟"نيحيحصلا# ف سنأ نع «بيهص نب زيزعلا دبع نع ثيدحلا

 ةلمسبلا ركذف :ةلمجلابو :لاق مث ءىرخأ اًقيرط ههلل ركذ مث .مهيلإ ةراشإلا تقبس

 ىلع لدي ام :هئللذ ركذ نكل ءركنم وأ ذاش سنأ نع نيقيرط نم ثيدحلا اذه يف

 نباو «ديعس يبأو «سنأو يلع ثيدح نم ءالخلا لوخد دنع ةيمستلا ةيعورشم

 يأ َنئَي ام ْمَس» :َلاَق يبول َلَوُسَر نأ :هظفلو دغ» ةديح نب ةيواعمو «دوعسم

 اهنأ ىريو ءاوثلا ماب :ٌلوَقَي ْنَأ ءاَلَخلا ْمُهَّدَحَأ َلَكَد اذ َمَدآ يِنَب ِتاَرْوَعَو َّنحلا

 .ملعأ هللاو ؛ةحصلا ىلإ يقترت اهعومجمب

 :ملعلا لهأ لاوقأ امأ

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ءالخلا لوخد دنع ةيمستلا بحتست :لوألا لوقلاف

 .ةمدقتملا ثيداحألا :مهتجح

 .ةيكلاملا بهذم يف لوق وهو «ةيمستلا عرشت ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو «كلذ يف ةلدألا توبثب لوقلا ىلع ؛لوألا لوقلا وه :حيجارلا

 .("90/) ؟ءالخلا بادآ” و «(08) "ةنملا ماهت” و «(650) ؟ءاورإلا” و :(84 /5) "عومجملا” و «(1//1717) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟لاقي ىتمو ؟ركذلا اذه صتخي ءيش يأب
 له امهدحأ :نيماقم يف انه مالكلاو :(7؟ 5 5 )١/ ؟حتفلا» يف هفللك ظفاحلا لاق

 يف درو اك «نيطايشلا اهرضحت اهنوكل ؛كلذل ةدعملا ةنكمألاب ركذلا اذه صتخي

 بناج يف اثم ءانإ يف لاب ول ىتح لمشي وأ ."نئسلا” يف كفل مقرأ نب ديز ثيدح
 ؟تيبلا



 ا خلا
 ةراهطلا باتك (1؟)ثيدحلا (ذج ٠

 .ةجاحلا ءاضق يف عرشي ملام يناثلا :حصألا

 يف امأ :لصفي ةلاحلا كلت يف هللا ركذ هركي نمف ؟كلذ لوقي ىتم :يناثلا ماقملا

 «عورشلا لوأ يف هلوقيف ءاهريغ يف امأو ءاطوخد ليبق هلوقيف «كلذل ةدعملا ةنكمألا

 ال هبلقب ذيعتسي :ىبسن نميف اولاقو .روهمجلا بهذم اذهو ءاّلثم هبايث ريمشتك

 .ليصفت ىلإ جاتحي ال كلام نع لقن | اًقلطم زيجي نمو .هناسلب

 دنع مدقت دقف ؟؛هناسلب ال هبلقب ذيعتسي :مهلوق الإ باوص روهمجلا لوق :تلق

 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 «ناسللا هلحم ركذلا نأ - باتكلا اذه يف ثيدح لوأ وهو - كعلف رمع ثيدح

 ءاضق ءانثأ يف اهركذ نإف :اذه ىلعو .بلقلاب ةذاعتسالا يفكي الف ركذ ةذاعتسالاو

 .ملعأ هللاو ءاوقي الف ةجاحلا

 ءالخلا نم جورخلا دنع ركذلا

 :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ ناك ٌدْيْيَذ يبنلا نأ :ان» ةشئاع ثيدح هيف

 «ةدرب يبأ نب فسوي قيرط نم «(7) يذمرتلاو :("0) دواد وبأ هجرخأ .«َكَناَرْفَغ١

 يفوك :يلجعلا لاق ؛ةدرب بأ نب فسويو «هركذف ؛اك» ةشئاع ينتثدح :لاق هيبأ نع

 نابح نبا هركذو .هيف نعطي اًدحأ دجن مل ؛ىسوم يبأ لآ تاقث نم : مكاحلا لاقو «ةقث

 .لوبقم : ؟بيرقتلا” يف لاقو .ةقث : فشاكلا” يف يبهذلا لاقو « "تاقثلا” يف

 وبأ اذكو «مكاحلا هححص :لاقو )4١/1( "ءاورإلا» يف ينابلألا ثيدحلا ححصو

 .يبهذلاو ءيوونلاو «دوراجلا نباو «نابح نباو «ةميزخ نباو «يزارلا متاح

 هجورخ دنع ركذلا اذه بحتسيف :اذه ىلعو .نسح ثيدحلا نأ :ةصالخلاو

 .ءالخلا نم



 ةراهطلا باتك (1؟)ثيدحلا >١( من

 ىنميلا جورخلا دنعو ىرسيلا لجرلا ميدقت ءالخلا لوخد دنع بحتسي

 ,ةفورعم ةدعاق هذهو هبابحتسا ىلع قفتم بدألا اذه :هللو يوونلا لاق
 لقن اذكهو :تلق .راسيلاب هفالخو «ىنميلاب هيف ئدب ميركتلا نم ناك ام نأ :يهو

 هيف بحتسي ام )1١( مقر ثيدح دنع مدقت دقو .هتيشاح يف مساقلا نبا قافتالا

 ةياطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 .(177/1) "ضورلا ةيشاح”و ((91/7) "عومجملا”و «(1//171) ؟ينغملا” :رظنا



 نِخلا كم

 1 1 علل
 ةراهطلا باتك (1١؟)ثيدحلا (١١ج

00 

 َطْئاَعْلا م منَ اذا :ةلك هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق تفيخ ير ٍراَصْنَألا َبوُيَأ يأ ْنَع - 1

 .(اوُيرَع وأ ل ار الو ٍطْئاَعب ََلبِقْلااوُلَِمْسَت الَ

 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

5-9 
8 

 هم سو < م 07 را دم وع 7
 3 ِةَبْعَكْلا وحن تَيِنَب َلَق ضضِيِحاَرَم اًنَدَجَوَف 2 ماسلا انمدقف :توياوبأ لاق

 هتان ل هس 57 و و كيس 0 و, 0 #
 .لَجَو زع هللا َرِفْعَتْسَنَو ءاهنع فرحنتف

 :ثيدحلا حيرخت

 .(556) ملسمو «لوب الو طئاغب هدنع سيلو ((7395) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةجاحلا ءاضقل هيلإ متئج :يأ «طئاغلا متئج اذإ» :هلوق

 لع طئاغلا قلطأ من * ءضرأللا نم نئمطملا ناكملا وه :طئاغلا (طئاغلا) :ه4لوق

 اوقتشا ىتح هيف اوعسوت مث «ةرواجملا زاجم نم وهف «ةنئمطملا عضاوملا يف مهجئاوح

 .ناسنإلا طوغت :اولاقو هنم

 ةبعكلا يه :ةلبقلاو .مكهوجو اهولوت ال :يأ 'ةلبقلا اولبقتست الف» :هلوق

 .ةفرشملا

 .مكروهظ اهولوت ال :يأ «اهوربدتست الو' :هلوق

 اولعجا :يأ «بيرغتلا وأ «قيرشتلا نم «اوبرغ وأ اوقرش نكلو» :هلوق

 نلو ةنيدملا لهأل باطخ وهو .ةجاحلا ءاضق لاح برغملا لبق وأ قرشملا لبق مكهوجو

 .اهنوربدتسي الو ةلبقلا نولبقتسي ال اوبرغ وأ اوق رش اذإ نمم ,كلذ ىلع هتلبق تناك
 )6١/1(. ؟ماهفألا هيبنت” و لول ىو *حيضوتلا”و «(549/1) "حتفلا” و .(513) ؟ملسم حرش” :رظنا



 تِحلا
2< 

١١48 
 0> )( الحديث)؛١( ةراهطلا باتك

 هس 12 سعس مي هس ل 1 د ب 0 ا ا ا م ل

 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 ةَكْلا برت املا اقيم :دحاح دب دلع كلا تَنَأ ف يمة ك م
 .ةبعكل ريدتسم م لبقتسم هتج يضقي دو يبنل تيارف .هصمح

 َّ 7 هر 1 هيمو ماس ها رز

 .سيقملا تيب البقتسم :ةياوِر يفو

 :ثيدحلا جيرخت

 )١50(: يراخبلا دنع :ةيناثلا ةياورلاو «2557) ملسمو )١58(. يراخبلا هج رخخأ

 .قباسلا مقرلاب ملسمو

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةجاحلا ءاضق دنع اهرابدتساوأ ةلبقلا لابقتسا مكح

 :ةثالث لاوقألا هذه برقأو «لاوقأ ةينامث ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ ركذ

 ىدحإو .يعخنلا نع اذه يور ؛ءاضفلاو ناينبلا يف هيزنتلل يهنلا نأ :لوألا

 ثيدح اولعجو «يراصنألا بويأ يبأو ءروث يبأو .دمحأو .«ةفينح يبأ نع نيتياورلا

 نيب اًعمج ؛فلؤملا امهركذ نيذللا كعفاخ بويأ بأ ثيدحل اًفراص ديتتيع رمع نبا

 ناك :لاق هيض هللادبع نب رباج ثيدح اًضيأ ةهاركلا ىلإ يهنلا فرصي اممو .ةلدألا

 املا انقرهأ اذإ انجورفب اهلبقتسن وأ ةلبقلا ربدتسن نأ نع اناهن دق دكت هللا لوسر

 هدانسإو 2077٠ /7”) دمحأ هجرخأ .ةلبقلا لبقتسم لوبي ماعب هتوم لبق هتيأر مث :لاق

 .هنلله انخيشل )1١/*١197( "دنسملا حيحصلا” يف وهو ءنسح

 ,.دهاجمو .كع بويأ بأ لوق وهو «ناينبلاو ءاضفلا يف مرحي :يناثلا لوقلا

 يبأ ثيدح مومعب اولدتساو «ةياور يف دمحأو ءروث يبأو «يروثلا نايفسو «ميهاربإو

 .فلؤملا هركذ يذلا كتفيخ بويأ



 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باي

 « سايعلا نع اذه يور «ناينبلا يف زئاج ءاضفلا 2 مارح هنأ :ثلاثلا لوقلا

 ؛لمجحأ نع ةياورو «قاحسإو «ىعفاشلاو «كلامو «ىبعشلاو «رمع نب هللادبعو

 .فلؤملا هركذ يذلا هغتي# رمع نبا ثيدحب ناينبلا يف هزاوجل اولدتساو

 اًضيأ ثلاثلا لوقلاو .ةلدألا نم مدقت ام نيب اًعمج ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو .بيرق لوق

 *عومجملا”و )١/ 2١77 "ينغملا”و )١45(( "ىلحملا”و )79١/١(( "«ديهمتلا”و )354/1١((« "طسوألا” :رظنا

 )١/ ١195(. ؟ليسلا”7 و «(7177/19 ؟لينلا” و )757/١( "حتفلا” م0

 ؟سدقملا تيب لابقتسا مكح

 نع يورم وهو .ءسدقملا تيب لابقتسا ةجاحلا ءاضق لاح مرحي :لوآلا لوقلا
 يدسألا لقعم ثيدح :مهتجح ؛ةيعفاشلا ضعبو «نيريس نباو ءيعخنلا ميهاربإ

 يبأ نبا هجرخأ .لوب وأ طئاغب نيتلبقلا لبقتسن نأ :ِدييَي هللا لوسر ىهخ :لاق تضخ

 .لوهجم وهو «ةبلعث ينب ىلوم ديز يبأ قيرط نم 2179 /1) ةبيش

 ميرحت مدع ىلع عامجإلا يباطخلا ىعدا دقو «مرحي الو هركي :يناثلا لوقلا

 ءاًضيأ يوونلا هاعدا اذكو «ةبعكلا هلابقتسا يف ربدتسي ال نم سدقملا تيب لابقتسا

 دنع مهركذ مدقت دقو «فلاخ نم دوجول ؛رظن ءاعدالا اذه يفو «مرحي الو هركي هنأو

 .لوألا لوقلا

 وأ «ميرحتلا ىلع لدي ليلد توبث مدعل ؛هركي الو مرحي ال هنأ :رهظي يذلاو

 تيب لبقتسا ْةْكَيَب يبنلا نأ تبث دق لب هلله يناكوشلا مالك رهاظ وهو «ةهاركلا

 يف فلؤملا هركذ يذلا دغت» رمع نبا ثيدح يف اى «ةجاحلا ءاضق لاح سدقملا

 .ملعأ هللاو «ةياور

 )1١//199(. *ليسلا”وء(؟5/1) “محتفلا” و (44/5) "عومجملا” :رظنا



 بِلا

 ةراهطلا باتك (1؛)ثيدحلا رج لن

 رمقلاو سمشلا لابقتسا مكح

 لهأ روهمج لوق وهو .هجرفب رمقلاو سمشلا لابقتسا هركي :لوألا لوقلا

 «جرعألا نامثع نع «ريثك نب دابع قيرط نم كلذ ين درو ثيدح :مهتجح ؛ملعلا
 ركذو .مهركذف ...دكَي يبنلا باحصأ نم طهر ةعبس ينثدح :لاق نسحلا نع

 «رمقلاو سمشلا ىلإ ٍداب هجرفو «لجرلا لوبي نأ ىهبنو :هيفو «هلوطب ثيدحلا

 لاقو .لطاب ٌثيدح :يوونلا لاقو .كورتم : "بيرفتلا” يف لاق ريثك نب دابعو

 .هل لصأ ال ٌلطاب :ظفاحلا

 ضعبو ةيفنحلا ضعب هراتخا ءامهرابدتساو اههابقتسا هركي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا
5 

 «ةيكلاملا ضعب لوق وهو «رابدتسالاو لابقتسالا اًقلطم هركي ال :ثلاثلا لوقلا

 ةياطتسالاو ءالخلا لوخد بايب

 ؛؟نيميثع نباو «يناكوشلاو «يوونلا هراتخاو «ةلبانخلا ضعبو «ةيعفاشلا ضعبو

 يذلا بويأ يبأ ثيدح اذكو «ةهاركلا ىلع لدي حيحص ليلد دوجو مدع :مهتجح

 وأ «قرشلا لابقتساب نذإلا :هيفف ؛(اوُيرَع ْوَأ اوُق دك ْنِكلَو» :هيفو .فلؤملا هركذ

 .برغلا وأ قرشلا يف امهدحأ وأ انوكي نأ دب الف :اذه ىلعو .امهرابدتساو «برغلا

 اذهف «نيرمقلا لابقتسا امأو :هكلله يناكوشلا لاق .ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 الو نسح الو حيحص ال ليلد كلذ ىلع لدي مل هنإف ؛عورفلا لهأ بئارغ نم
 «نيياذكلا ةياور نمو هديب هللا لوسر ىلع بذك وهف ؛كلذ يف يور امو ءفيعض

 :سئاقلا اذه لاقيو «عقارلا ىلع قرخلا عستا دقف ؛ةلبقلا ىلع سايقلاب كلذ ناك نإو

 نإف ؛نيرمقلاب تارينلا موجنلا قاحلإ اذه نم بجعأو !لبإلا دعس ايدروت اذكه ام

 اًقرش اهل نإف ؛ءامسلا قحلي نأ سئاقلا اذهل يغبني ناكو «عرفلاب فيكف لطاب لصألا

 تاعاطلاو تادابعلا ناكم اهنأل ؛ضرألا قحلي مث «ةكئالملا رقتسم اهنوكل ًيظع



 ير
 ةراهطلا باتك (؛)ثيدحلا مر لل

 «تبحر !ب ضرألا ةجاحلا ىضاق ىلع قيضي ذئنيحف ؛نيحلاصلا هللا دابع رقتسمو

 يف لهاستلا لعفي ام هللا ناحبسو «ةجاحلا ءاضق دنع ملاعلا اذه نع جرخي نأ جاتحيو

 .ىرخأ اهنم كحضيو ؛ةرات اهل ىكبي يتلا رومألا نم هللا ماكحأ تابثإ

 حرشلا”و :(1//1917) ؟ليسلا”و )٠١/١(. ؟"صيخلتلا”و 3١١(( /5) "عومجملا”و )157/١(« "ينغملا” :رظنا

 .(519) "ءالخلا بادآ”و ؛(١؟/1) "عتمملا

 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب



 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد بايب

 24 ممر تراايتس ٠ 1 و ً 1 ودلع رك ها

 « َءالَخلا لْخَدَي لك هللا َلوُسَر ناك :ّلاَق هنأ كعو> دنع هلو كنج ِكِلاَم نب نأ نع - 06

 .ءاَلاِب يِحْنَتْسَيَف َةَرَتَعَو ِءاَم ْنِم َةَواَدِإ يو وْحَن ُمالْعَو اَنأ لح

 .ٍدلج نم يغص ٌءانإ :ٌةوادإلاو .ٌةَريِغَصلا ٌةَيْرَحلا :ةّرَتَعلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(717/1) ملسمو )١67(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ءاضفلا :انه هب دارملا (ءالخلا لخدي) :هلوق

 نأ ىلإ دلوي نيح نم وه :ليقو .هبراش ّرَط يذلا وه :مالغلا (مالغ) :هلوق

 .نينس عبس ىلإ هماطف ندل نم مالغ وه :ليقو .بشي

 .ةيرحلاو نسلا يف يل براقم :يأ (يوحن) :هلوق

 .ةرهطملا ةوادإلا :يرهوجلا لاقو ءدلج نم ريغص ءانإ (ةوادإ) :هلوق

 ةبرحلا يه :ليقو .نانس احل حمرلا نم رصقأ اصع :يه (ةزنعو) :4كلوق

 .نانس :يأ .جز اهلفسأ يف ةليوط اصع يه :ليقو .ةريغصلا

 هناحجرو «هبايحتساو ءاملاب ءاجنتسالا زاوج :هيف (ءاملب يجنتسيف) :4لوق

 .رجحلا ىلع راصتقالا ىلع
 .(40 )١/ ؟مالعإلا” و (71/1) "ملسم حرش” :رظنا
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 ١117

 ةباطتسالاو ءعالخلا لوخد بايب ةراهطلا باتك (١ه)ثيدحلا 001ج اند

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ءاجنتسالا مكح ام

 دحأ نم جراخ لكو «طئاغلاو لوبلا نم بجاو ءاجنتسالا :لوآلا لوقلا

 ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةالصلا ةحص يف طرش وهو «ءثولم سجن نيليبسلا

 :لاق تضخ نالس ثيدح اذكو .فلؤملا هركذ يذلا كنا سنأ ثيدح :مهتجح

 .(717) ملسم هجرخأ .راجحأ ةثالث نم لقأب يجنتسن نأ يَ هللا لوسر انابن

 «كلام نع ةياورو «ينزملاو «ةقينح يبأ لوق وهو ءةنس وه :يناثلا لوقلا

 قف َلَعَف ْنَم ُرِتوُيَِف َرَمْجَتْسا نم :125 يبنلا نع ,هتن# ةريره يبأ ثيدح :مهتجح
 «نالو هجم هيف ؛فيعض هدنسو «هريغو «دواد وبأ هجرخأ .اَجَرَح اَلَئاَل ْنَمَو «ّنَسْحَأ

 .ثيغاربلا مدك اهنيع كلذكف ءاهرثأ ةلازإ بجت ال ةساجن اهغألو :اولاق .مدقت دقو

 لصأ فالخب «ةميظع ةقشم اهيف ثيغاربلا مد ةلازإ نأب اذه نع بيجأو

 .ءاجنتسالا

 .ملعأ هللاو لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 )1١١/7(. ؟عومجملا”و((١9١ /1) "ينغملا” :رظنا

 ءاملاد ءاقنإلا ةفص

 دوعي نأ بولطملا لب «نيعم ددع ءاملاب ءاقنإلا ةفص يف ربتعي ال :لوألا لوقلا

 :تلاق ام ةشئاع ثيدح :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ناك |مك لحملا
 8ع

 ةأرما ينإ هللا لوسر اي :تلاقف هِي يبنلا ىلإ اضف» شيبح يبأ تنب ةمطاف تءاج

 اَذِإَو سا يِعَدَف ِكُئَضْيَح ْتَلَبْق اَدإَف) :هيفو ,ثيدحلا ...رهطأ الف ءضاحتتسأ

 ,(788) ملسمو :(778) يراخبلا هجرخأ .«لَص مّن َمَّدلا ِكْنَع ليِْغاَف ْثَرَبحَ
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 ةراهطلا باتك (50١)ثيدحلا (١١ج اذن

 .نيعم ٍدلعب اهرمأي لو مدلا اسغب اهرمأ دب ىبنلا نأ :ثيدحلا نم لالدتسالا هجو

 .ددع ركذ اهيف سيل «ءىنعملا اذه يف ةدراولا ثيداحألا اذكهو

 ةياطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 ؛ةلبانحلا بهذم يف ٌلوق وهو «تالسغ 3 لحملا لسغي :يناثلا لوقلا

 هيف بلكلا غولو نم ءانإلا لسغب رمأ هنأ : كعناظ ةريره يبأ ثيدح يف ءاج ام :مهتجح

 .01/) مقرب مدقت دق ثيدحلاو .اًعبس

 .ةظلغم ةساجن هذه نأ اذه نع بيجأو

 بهذم يف ثلاثلا لوقلا وهو «تالسغ ثالث لحملا لسغي :ثلاثلا لوقلا

 نأ وأ :هيفو ىذه لبق ةلأسملا يف مدقت يذلا كعفتخ نالس ثيدح :مهتجح ؛ةلبانحلا

 :هيفو «"نيحيحصلا” يف هنن ةريره يبأ ثيدحو ءراجحأ ةثالث نم لقأب يجنتسن

 ...اًنالَن اًهَّلِسْغَي ىَتَح ءاَنإلا 5 ُهَدَي ٌسِمْغَي الق ِهِمْوَت نم مدع قتلا ا اذإ)

 ال راجحألاف .راجحألاو ءاملا نيب اًقرف كانه نأب :لالدتسالا اذه نع بيجأو

 ةساجنلا نيع ليزي هنإف ؛ءاملا فالخب .ددعلا طرتشا كلذلو ؛ةيلكلاب ةساجنلا ليزت

 .رثَأ اط ىقبي ال ىتح

 الو ,ددع نييعت كلذ يف دي يبنلا نع حصي مل هنأل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .( 3 85) ؟ءالخلا بادآ” و ك1 1١/ "ينغملا” :رظنا

 ءاملا دوجو عم راجحألا ىلع رصتقا اذإ

 ؛ملعلا لهأ نيب ٍفالخ ريغب «هأزجأ رجحلا ىلع رصتقا نإو :هنللذ ةمادق نبا لاق

 نبا ذش دقو :هفلله يبطرقلا لاقو ..غ» ةباحصلا عامجإ هنألو ؛رابخألا نم انركذ امل

 سيل اذهو .ءاملا دوجو عم راجحألا لامعتسا زوجي ال :لاقف ءانباحصأ نم بيبح



 ف
 ١١6

 ةراهطلا باتك (5١)ثيدحلا (١١ج ادن

 لمعتسا دو يبنلا نأ كت ةريره يبأ ثيدح نم ؟يراخبلا” يف حص دق ذإ ؛ءيشب

 .اهب هعبتي ةريره يبأ عم «ةوادإلا يف ءاملا دوجو عم ةراجحلا

 .(117/9) ؟عومجملا”و )١/ 50١(. "مهفملا” و «(151/1) ؟ينغملا” :رظنا

 ةياطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 ؟راجحألاب مأ ءاملاب ءاجنتسالا لضفأ اميأ

 :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ءلضفأ ءاملاب ءاجنتسالا :لوألا لوقلا

 ليزيو لحملا رهطي هنألو :اولاق ءفلؤملا هركذ يذلا كتل كلام نب سنأ ثيدح

 .فيظنتلا يف غلبأ وهو «رثألاو نيعلا

 نع يورو .دمحأ نع ةياور يهو ءلضفأ راجحألاب راججتسالا :يناثلا لوقلا

 ءاجنتسالا اوركنأ مهنأ : قي ةفيذح نع ةياورو «ريبزلا نباو .صاقو يبأ نب دعس

 هنأ :لوقلا اذه ةجح .نسحلاو ءءاطعو «بيسملا نب ديعس نع يور اذكو ءءاملاب

 ءاجنتسالاو ؛هميركت بجيف ؛موعطم ءاملا نألو :اولاق «ةباحصلا رثكأ دنع فورعملا

 .هل ٌفالتإ هب ءاجنتسالا نألو هل ٌةناهإ هب

 .لوألا لوقلا وه :حجارلا
 .(035) ؟ءالخلا بادآ” و )5//١11(. "عومجملا” وء(١161/1) "ينخملا”و )١/ 07١(« "مهفملا” :رظنا

 ؟ءاملاو ةراجحلا نيب عمجي له

 مدقيف ؛؟ءاملاو ةراجحلا نيب عمجلا بابحتسا ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ

 امل :لاق سابع نبا ثيدح :مهتجح ؛ءاملا اهعبتي مث .ةساجنلا فيفختل ةراجحلا

 تح ُدَسأَو اوووي نأ تربح لاَجي ِهيِف 8 :ءابق لهأ يف ةيآلا هذه تلزن

 .ءاملا ةراجحلا ُعِبْتت انإ :اولاقف هبي هللا لوسر مهلأس [8١٠:ةبوتلال# ترمطُمْل

 نم هنأل ءاَدج فيعض هدنسو :(؟147) ؟راتسألا فشك” يف اى رازبلا هجرخأ

 .كورتم امهالك ءرمع نب زيزعلا دبع نب دمحمو بيبش نب هللادبع قيرط



 كج

 اىدادرإ

 هنع حصي مل ءاجنتسالا يف ةراجحلاو ءاملا نيب عمجلا :هلللج يابلألا خيشلا لاق

 ءافتكالا ديبي هيده نأل ؛نيدلا يف ولغلا نم عمجلاب لوقلا نوكي نأ ىشخأف ديت

 .اهتاثدحم رومألا رشو هدي دمحم يده يدملا ريخو ءامهدحأب

 ةراهطلا باتك (١ه)ثيدحلا (١)ج ةياطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 ِهيِف# :مهيف ىللاعت هلوق لوزنو «ةراجحلاو ءاملا نيب ءابق لهأ عمج ثيدح امأو

 :هفعض «هب جتحي ال دانسإلا فيعضف 11١ 8:ةبوتلا]#اوُرهَظَكَي نأ تون ُّلاَجِ

 يبأ ثيدح نم ؛هريغو «دواد يبأ دنع ثيدحلا لصأو .امهريغو «ظفاحلاو ,يوونلا

 «(ءاملاب ءاجنتسالا باب) يف دواد وبأ هدروأ كلذلو ؛ةراجحلا ركذ نود تن ةريره

 .ةراجحلا ركذ اهنم ءيش يف سيل ةريثك دهاوش هلو

 يذلاو .رظن هيفف «نيدلا يف ولغ ءاملاو ةراجحلا نيب عمجلا نأب لوقلا امأ :تلق

 «فيظنتلا يف غلبأ ةقيرطلا هذهب هتلازإو «تاروذاقلا ةلازإ باب نم هنأل ؛هزاوج رهظي

 .ملعأ هللاو

 ال اذهو «ءاملاب مث رجحلاب ّيجنتسي نأ :ةثلاثلا :هللج :نيميثعلا خيشلا لاق

 .اًريهطت لمكأ هنأ كش ال ىنعملا ثيح نم نكل هِي ّيبنلا نع اًثباث هملعأ
 بادآ”و 6 /12 "عتمملا حرشلا”و (50) ؟ةنملا مامت”و 360 ١7/0 "عومجملا”و ليكم ١١ ؟ىنغملا” :رظنا

 .(هحالو ؟ءالخلا

 ءاجنتسا حير هنم تجرخ وأ مان نم ىلع سيل
 .ءاجنتسا حير هنم تجرخ وأ «مان نم ىلع سيل :يقرخلا لاق

 لبنح نب دمحأ :هب ينعي - هللادبعوبأ لاق .اًمالخ اذه يف ملعن ال :ةمادق نبا لاق

 .ءوضولا هيلع |منإ ؛هلوسر ةنس يف الو «هللا باتك يف ءاجنتسا حيرلا يف سيل :-



 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 «مونلاو «حيرلا نم ءاجنتسالا بجي ال هنأ ىلع :ءالعلا عمجأ :يوونلا لاقو

 دتعي ال ةعيشلاو .بجي هنأ :ةعيشلا نم موق نع يكحو ءركذلاو ءءاسنلا سملو

 .!مهفالخب

 )١17/5(. "عومجملا”و ؛(159/1) "ينغملا” :رظنا

 ؟ءاجنتسالل ةينلا مكح ام

 لوق وهو .ءاجنتسالا هنمو «ةين الل طرتشي ال ثبخلا نم ةراهطلا :لوآلا لوقلا

 .عامجإلا لقن لب ءملعلا لهأ روهمج

 وهف ؛ةين الإ رقتفت ال ةساجنلا ةلازإ وهو ؛هركذ يذلا مكحلا امأ :يوونلا لاق

 يوغبلاو «ءيواحلا بحاص لقنو 0

 نم ثبخلا نم ةراهطلا نأ :مهتجح :تلق .هيلع نيملسملا عامجإ "ةنسلا حرش

 بوث ىلع لزن رطملا نأ ولف ؛رمخلاو انزلا كرتك ؛ةين ىلإ جاتحي ال وهو ءكورتلا باب

 تلاز ىتم ةثيبخ نيع ةساجنلا نأل ؛وني مل ولو ءبوثلا رهط ؛ةساجنلا تلازف ءسجن

 .اهمكح لاز

 رثكأ لوق وهو «.ةصاخ يذملا نم ءاجنتسالا يف ةينلا طرتشت :يناثلا لوقلا

 لأسي نأ الجر ترمأف ِءاَذَم الجر تنك :لاق كن يلع ثيدح :مهتجح ؟ةيكلاملا

 يراخبلا هجرخأ .هَكَرَكَذ ُلِسْغاَو َأَّضَوَت١ :لاقف ؛لأسف «هتنبا ناكل دك يبنلا

 .(70) ملسمو ((579)

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(؟7/1) ؟ءالخلا بادآ” و 0705 )١/ "عومجملا” :رظنا

 ضرألا نم وندي ىتح هبوث عف لا ةجاحلاءاضق ارأ ل بحتسي
 .ضرألا نم وندي ىتح «هبوث عفري الأ بحتسي ١ و :هفللك ةمادق نبا لاق 7



 ا
 ةراهطلا باتك (10)ثيدحلا د >للشل

 :مهريغو ؛يلوتلاو ؛ٌابصلا نب دماح وبأ خيشلا هب حرص

 اذإ يك هللا لوسر ناك : :لاق دغنو رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلد :تلق

 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 "ةحيحصلا” يف وهو .ضرألا نم وندي ىتح ؛هبايث عفري الو .ىحنت ةجاحلا دارأ

 يتأن ام انتاروع هللا لوسر اي :تلق :لاق كن ةديح نب ةيواعم ثيدحو 07

 :لاق . «َكْنيِمَي ْتَكَْلَم اَم ْوَأ َكِتْجْوَر ْنِم اّلِإ كَ َكَتَرْوَع ظّفحا» :لاق ؟رذن امو اهنم

 اَهاَرَي ا ْنَأ َتْعَطَتْسا ِنإ) : :لاق ؟ضعب يف مهضعب موقلا ناك اذإف هللا لوسر |ب :تلق

 ٌّقَحَأ َلاَعَتَو َكَراَبَت ُهَلاَك» :لاق ؟ايلاخ اندحأ ناك اذإف :تلق .اهَهَنيَرَي الف ٌدَحَأ

 .نسح هدانسإو «(5 )/٠11 دوادوبأو .(7 /5) دمحأ هج رخأ . هم ايُحَتْسُي

 .(98/) "عومجملا” و ١78(. /1) ؟ينغملا” :رظنا

 ةجاحلا ءاضق دنع راتتسالاو دعبلا

 هجرخأ .دعبأ بهذملا بهذ اذإ ناك دبي ىبنلا نأ كعنيخ ةبعش نب ةريغملا نع

 "ةحيحصلا” يف وهو «نسح ثيدح وهو 56 دوادوبأو (75) يذمرتلا

 )١769(.

 ناكو «ءالخلا ىلإ ديب هللا لوسر عم تجرح :لاق ٍدَأَرُق بأ نب نمحر لادبع نعو

 «حيحص هدنسو (4 47 /6) دمحأو )١7((« ىئاسنلا هجرخأ .دعيأ ةجاحلا دارأ اذإ

 )١199(. مقر تحت ؟ةحيحصلا” يف وهو

 ةروعلا رتسف :ةلأسملا مكح امأ )17١/7(: "عومجملا” يف هكله يوونلا لاق

 .عامجإلاب بجاو نويعلا نع



< 
 ١10

 ةراهطلا باتك (0١)ثيدحلا (١)ج الا

 ةجاحلا ءاضق لاح مالكلا مكح

 ةيباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 يف يزاريشلا :هب ينعي - فنصملا هركذ يذلا اذهو :هتللم يوونلا لاق

 يوتسي :انباحصأ لاق ؛هيلع قفتم ةجاحلا ءاضق ىلع مالكلا ةهارك نم - "بذهملا”

 .مالكلا عاونأ عيمج ةهاركلا يف

 ءاضق لاح ملكتي نأ يغبني ال هنأ :لصاحلاف :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 دب ال دحأ هملك وأ ءاّدحأ دشري نأك هللا مهمحر ءاهقفلا لاق امك ؛ةجاحل الإ «ةجاحلا

 ءام بلط وأ ءفرصني نأ فاخو صخش يف ةجاح هل ناك وأ «هيلع دري نأ

 )١١94/1(. ؟عتمملا حرشلا”و )197/١(. ؟ليسلا”و )1١7/9( ؟عومجملا”و )١177/1(« ؟ينغملا” :رظنا

 اهوحنو ةجاحلا ءاضق لاح هللا ركذ مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةجاحلا ءاضق لاح هللا ركذ هركي :لوألا لوقلا

 ؛لوبي وهو 5 يبنلا ىلع ّرم اًلجر نأ :دن## رمع نبا ثيدح لوقلا اذه ةجحو

 .(71/0) ملسم هاور .هيلع دري ملف ءملسف

 ملف هيلع ملسف ؛لوبي وهو دلَو يبنلا ىتأ هنأ كن ذفنق نب رجاهملا ثيدحو

 وأ رهط َلَع الإ هلل َرُكْذأ ْنَأ ُتْهِرَك ِّنإ) :لاقف هيلإ رذتعا مث ءأاضوت ىتح هيلع دري
 يف انخيش هركذو ,حيحص وهو «هريغو )١1(« دوادوبأ هجرخأ .(ِةَراَهَط َلَع١ :لاق

 .ىرخأ ةلدأ مهلو )١١540(( "دنسملا حيحصلا”

 :مهتجح ؛يعخنلاو «نيريس نبا لاق هبو «ةهارك الب زئاج هنأ :يناثلا لوقلا

 لك ىلع هللا ركذي ناك كي يبنلا نأ (778) "ملسم” يف اضن ةشئاع ثيدح

 .تامومعلا نم هريغب اولدتساو .هنايحأ



 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 هذه يف هللا ركذ نع فوقولاو :رذنملا نبا لاق ؛لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 هذه يف هللا ركذ نم مئؤأ الو «كلذ ىلع ةلاد رابخألاو هلل ًيظعت يلإ بحأ نطاوملا

 .لاوحألا

 ءانل عرش امم سيلف «ةلاحلا هذه ىلع ناسللاب ركذلا امأف :هفثلَه ميقلا نبا لاقو

 يف يفكيو ...ههتن# ةباحصلا نم دحأ نع لقن الو يَ هللا لوسر هيلإ انبدن الو
 لجأ نم يهو «ةلاحلا هذه يف هيلع ةمعنلاو «ةبقارملاو «ءايحلا راعشتسا لاحلا هذه

 .اهب قيلي ام بسحب لاح لك ركذف ؛ركذلا

 هركي ال هنأ بير الف «لهألا عامجو «ةجاحلا ءاضق سفن دنع امأو :اًضيأ لاقو

 ؛هيلإ بحأ وه نم ركذ نع هبلق فرص هنكمي الو ءركذ نم هبلقل دب ال هنأل ءبلقلاب
 .لاحملاب هفيلكت ناكل ؛هنايسن بلقلا فلك ولف

 )٠١4/9(( ؟عومجملا”و )89١/4(« "يبطرقلا ريسفت”و )١155/1١(2 "ينغملا”و )74٠/1١(« ؟طسوألا” :رظنا

 .(39) "بيصلا لباولا”و
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 ةراهطلا باتك (١1)ثيدحلا (١)ج ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب
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 م ها ل سكي - ريب مو ل 8 20 مشيط س6 هوو
 .ةمت مالا ني ختي وي و ةيعيب ٠ 5 دحأ نكيسمي ال)»

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو ((5511/) ملسمو 05 ه17) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 هديب هركذ ذخأي ال :هانعم «لوبي وهو «هنيميب هركذ مكدحأ نكسمي ال» :هلوق

 .هلوب لاح ىنميلا

 جراخلا يمسو .ءاجنتسالا :انه حسمتلا «هنيميب ءالخلا نم حسمتي ال» :هلوق

 .اًبلاغ كلذ مزاليو «يلاخلا ناكملا يف لعفي هنوكل ؛ءالخ ربدلاو لبقلا نم

 سفنتلا امأو «ءانإلا لخاد سفنتي ال :هانعم «ءانإلا يف سفنتي الو» :هلوق

 .ةفورعم ٌةنس يهف ءانالث ءانإلا جراخ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ءالخلا نم حسمتلا ةيفيك

 اهدروأ يتلا ةروصلا يف باوصلاو :(205/1) "حتفلا” يف هكللذ ظفاحلا لاق

 يف يوغبلاو ,"طيسولا” يف يلازغلاك هدعب نمو «نيمرحلا مامإ هلاق ام :يباطخلا

 ةكرحتم ريغ ةَّراق يهو «هنيميب هكسمي ءيش ىلع هراسيب وضعلا رمي هنأ : "بيذهتلا”

 اًرمجتسم نوكي ةلاحلا هذه يف هنأ ىعدا نمو .اهب اًسام الو «نيميلاب اًرمجتسم دعي الف

 .ءاجنتسالا لاح هراسي ىلع ءاملا هنيميب بص نمك وه (نإو ؛طلغ دقف .هنيميب



 نحل

 ةراهطلا باتك (1؟)ثيدحلا ني نسل

 نيميلاب ركذلا سم مكح

 ؛يناكوشلاو «يناعنصلا هراتخاو «ةيرهاظلا لوق وهو ؛مرحي :لوألا لوقلا
 يضتقي يهنلا نأل ؛فلؤملا هركذ يذلا كني ةداتق يبأ ثيدح رهاظ :مهتجح

 .ةهاركلا ىلإ هفرصي فراص دجوي الو ؛ميرحتلا

 يف دراولا يهنلاو :اولاق .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءهركي :يناثلا لوقلا

 .ميرحت يبه ال ,بدأو هيزنت يبن «ثيدحلا

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :برقألا

 .اًسايق ربدلا هب قحلي نكل ءركذلاب اًصتخم ناك نإو سملاو :ظفاحلا لاق :ةدئاف
 )١751/1(. ؟عتمملا حرشلا” و 09117 /1) ؟لينلا”و )١/ ١197(« ؟لبسلا” و «(78 4 )١/ "حتفلا” :رظنا

 ؟لوبلا لاح مأ ,اًقلطم نيميلاب ركذلا سم ةهارك له

 لب ؛هريغو لوبلا لاح اًقلطم هركي :لاق ءالعلا ضعب نأو ءافالخ ظفاحلا ركذ

 كلت يف ةجاحلا ِةَنِظَم عم كلذ نع ىبم هنأل ؛ىلوأ باب نم لوبلا ريغ يف عنملا نوكي

 ؛اًحابم هادع ام نوكيو «طقف لوبلا ةلاحب اًديقم عنملا نوكي :مهضعب لاقو .ةلاحلا

 ةياطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 .لوبي وهو :هيفو , كعنيخ ةداتق يبأ ثيدحل

 نع لئس ٌدْيتََب يبنلا نأ كتفخ يلع نب قلط ثيدحب ةحابإلا ىلع اًضيأ اولدتساو

 :(185) دوادوبأ هجرخأ . (!؟ّْنِم ٌةَعْضَي لِ َوُه ُلَه١ :لاقف ءًأضوتي امدعب ركذلا سم

 يبأ ثيدحب لوبلا ةلاح تجرخف ؛لاح لك يف زاوجلا ىلع لدف .(80) يذمرتلاو

 مهضعبف ؛هيف فلتخا دقو «يلع نب قلط نب سيق قيرط نم ثيدحلاو . ضخ ةداتق

 يذلاو ءهفعض مهضعبو .قودص ؟بيرقتلا” يف لاقو «ظفاحلا مهنم هئيدح نسح

 ؟نيلوقلا نم باوصلا وه ام يقب ءبرقأ فعضلا ىلإ هنأ :رهظي



 ننلا
 1 1 كوع

 ةراهطلا باتك (11)ثيدحلا (١)ج

 امإو «هنيسحتب لوقلا ىلع كعفيخ ىلع نب قلط ثيدحلا امإ ؛يناثلا وه :باوصلا

 .ملعأ هللاو .فلؤملا هركذ يذلا كتنيخ ةداتق يبأ ثيدح رهاظل
 .(1١؟1/1) ؟عتمملا حرشلا” و 7054 )١/ "حتفلا” :رظنا

 ةياطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 ؟نيميلاب ءاجنتسالا مكح ام

 ةجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءهوركم نيميلاب ءاجنتسالا :لوألا لوقلا
 اهكرتو .داشرإلاو هيجوتلاو بادآلا باب نم ثيدحلا يف دراولا يهنلا نأ :لوقلا اذه

 .ةيبيزنتلا ةهاركلا نم

 :هراتخاو «ةيعفاشلا نم ةعامجو «ةيرهاظلا لوق وهو ؛مرحي :يناثلا لوقلا

 .يناعنصلاو «يناكوشلا

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا رهاظل ؛يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 )١1945/١(. "لبسلا”و )517/١1(« ؟لينلا” و .(597 )١/ "حتفلا” و «(777) "ملسم حرش” :رظنا

 ؟هئزجي لهف اهنع هانغ عم هنيميب رمجتسا اذإ
 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هتزجي :لوألا لوقلا

 .ةلبانخلا ضعبو «ةيرهاظلا لوق وهو «هتزجي ال :يناثلا لوقلا

 مظعلاب رمجتسا اذإ امأو :هنلله مالسإلا خيش لاق ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ال ةداعإلاو ءايصاع ناك نإو .ءكلذب دوصقملا لصح دق هنإف ؟هتزجي هنإف «نيميلاو

 .هب هثول امم مظعلا فيظنتب رمؤي دق نكلو ءاهيف ةدئاف

 ؛اهريغ ةلآب كلذ رشابت تناك ثيح فالتخالا اذه لحمو :ظفاحلا لاق :ذدئاف

 «نيميلاك كلذ يف ىرسيلاو .فالخ الب ئزجم ريغ مارحف ةلآ ريغب امأ «هريغو ءاملاك

 .ملعأ هللاو



 ف نخلا
١١: 

 ةراهطلا باتك (١1)ثيدحلا ()ج

 2005 )١/ "حتفلا”و )51١/11(: ؟ىواتفلا عومجم”و ,(5317) "ملسم حرش”و )١/ 2١95 "ينغملا» :رظنا

 .(741/1) "حيضوتلا”و

 نيميلاب رامجتسالا نع يهنلا يف لجرلاك ةأرملا

 «كلذك ةأرملا جرف لب «هل موهفم ال ركذلا ىلع صيصنتلاو :هكللك ظفاحلا لاق

 قئاقش ءاسنلاو «نوبطاخملا مه بلاغلا يف لاجرلا نوكل ؛ركّذلاب ركّذلا صخ امنإو

 .صخ ام الإ ,ماكحألا يف لاجرلا

 .نيميلاب ربدلاو لبقلا سم مكح يف لجرلاك ةأرملا :هكللَه نقلملا نبا لاقو
 .(504/1) "حتفلا” و .(495/1) ؟مالعإلا” :رظنا

 ةياطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 !؟نيميلاب ركذلا سم نع يهنلا نم ةمكحلا ام

 سم نع يهنلا يف ةمكحلا :(440 )١/ ؟مالعإلا» يف هكلل» نقلملا نبا لاق

 هلوانت دنع ركذت ابر اهب ةساجنلا رشاب اذإ هنأل وأ ءاهتنايصو اهمارتحا :نيميلاب ركذلا

 .كلذ نم هعبط رفنيف ؛ةساجنلا نم هنيمي ترشاب ام بارشلا وأ ماعطلا

 ؟بارشلا يف خفنلا نع يهنلا نم ةمكحلا ام

 ؛ةفاظنلا يف ةغلابم بيدأتلا اذه ؛ِءاَنإْلا يف سنتي اكَو) :هلوق :هكلل يبطرقلا لاق

 رذقتيف ؛ةهيرك ةحئار هبسكيف ؛ءيدر راخب وأ ,طاخم وأ ءقاصب سفنلا عم جرخي دق ذإ

 نمو «بارشلا يف خفنلا نع يهنلا باب نم اذهو .هسفن براشلا وأ ؛هبرش نع ريغلا
 .ةيقسألا ثانتخا نع ىهنلا باب
 .(499/1) "مالعإلا” و «(؟01* )١/ "متفلا”و ,(771/) "ملسم حرش” 060 ؟ههنلل# :رظنا
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 32 ١- :َلاَقف هيرب كي بلا رم :لاك ضن سابع نب هلادبَع ْنَع ١لا

 امأَو لوبا نم ُدتسَيال َناَكن :امعُدَح مآ !ٍريبَك يف ِناَبَذَعُي اَمَو ءِناَيَذعُي ع

 َرَرَعَف ؛ِنْيَمْصِي اَهَقَشَ َدَبْطَر َةَديِرَج َّدَحَأَف . (!ةَميَِنلاِب يِئْمَي َناَكَف : ٌرخآلا

 ْفَْحت هللا :َلاَق !؟اَذَه َتْلَعَف ل «وللا َلوُسَر اي اوُناَقَق .ٌةَدِحاَو ريق ٌّلُك يف

 .(!اَسَبْيَي 1 اَم ءاَههْنَع

 .(595) ملسمو ءهظفل اذهو «(518) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ربقلا باذع تابثإ هيف "نابذعيل١ :4لوقو .«نيربقب» :هلوق

 .امهيف نم بذعي :يأ «نابذعيلا :هلوق

 .(ئربتسيال» :ظفلب ةلب ءاجو «(رتتسي ال) :تاياورلا رثكأ يف وهو ءانه :هلكوق

 نيبو «هنيب لعجي ال هنأ :راتتسالا ىنعم :رثكألا ةياور ىلعف :هنللذ ظفاحلا لاق

 وهو هزنتلا نم اهنأل ؛(ةَرْئَعْسَي الل :ةياور قفاوتف ؛هنم ظفحتي ال : ىلعي «ةركس هلوب

 نأب فّعضو «هتروع راسي ال :هانعم :لاقف .هرهاظ لع مهضعب هارجأو ...داعيإلا

 رابتعا حرطاو «ةيببسلاب فشكلا لقتسال «ةروعلا فشك ىلع عقو ول بيذعتلا

 .هيف ام ىفخي الو ءال مأ لوبلا دجو ءاوس ءفشكلا ىلع باذعلا بترتيف «لوبلا

 يقوتلا يف غلبأ يهف .(ٌئَرَتْسَياَلا :ةياور امأو



 ةراهطلا باتك (7١)ثيدحلا (١)ج ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 دارملا نأ يراخبلا دارأ :لاطب نبا لاق :هغلل ظفاحلا لاق «لوبلا نم» :هلوق

 الف ؛ناويحلا رئاس لوب ال سانلا لوب (لوبلا نم رتتسي ال ناك) :بابلا ةياور يف هلوقب

 .ناويحلا عيمج لوب يف مومعلا ىلع هلمح نمل ةجح هيف نوكي

 ىلع ء«ضعب ىلإ مهضعب سانلا مالك لقن :اهتقيقح ةميمنلا «ةميمنلا» :ةهلوق

 .داسفإلا ةهج

 تبني مل يتلا :يهو (بطر بيسعب) :ظفلب ءاجو (ةبطر ةديرج ذخأف) :هلوق

 .فافجلا ءيطب هنأل ؛كلذب ديرجلا صخو .ةفعسلا يهف تبن نإف ؛صوخ اهيف

 يف ءاملعلا فلتخا :هنلل» يبطرقلا لاق (اسبيي ملام اهنع ففخي هلعل» :هلوف

 اذهو «نيبطر اماد ام امههنع ففخي هنأ هيلإ يحوأ :لاق نم مهنمف ؛لعفلا اذه ليوأت

 اماد ام |مبنأل :ليقو .يجرتلا ىلإ جاتحا امل هيلإ يحوأ ولو ««هلعلا :هلوقل ؛دعب هيف

 نأب اعدو امل عفش دي يبنلا نأل :ليقو ...(هتايح امهتبوطر نإف ؛ناحبسي نيبطر
 رخآ يف يتأي يذلا كن رباج ثيدح اذه ىلع لد دقو .نيبطر اماد ام امههنع ففخي

 َماَد اَم َكَِذ اَمهْنَع هَقَرُي ْنَأ يِتَعاَفَش ُتْيَيْخَأَل» :هيف لاق نيربقلا ثيدح يف باتكلا

 .نايبلا اذه ىلع ديزم الف ءرهاظلا وهو «ةدحاو ةيضقلا تناك نإف .انْيَبَطَر ِناَبيِضَقْلا

 )١1١"©((. "ملسم# يف .تنيخ رباج ثيدح :تلق

 .(504/1) "مالعإلا”و 011/5151 )1١/ "ستفلا”و (5917) "ملسم حرش” و )6067/١(. ؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 «,ريبك يف نابذعي امو : هلوق ىنعم

 يف ريبك هنأ :هانعمو «ريبك هللا دنع وهو مكدنع ريبكب سيل :لوألا لوقلا

 .مكدنع اًريغص ناك نإو «بونذلا
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 لمحيف «ةتوافتم رئابكلا ذإ ؛اًريبك ناك نإو «رئابكلا ربكأب سيل هنأ :يناثلا لوقلا

 نأ دحأ مهوتي ال :يأ ءامهريغل ريذحتلاو رجزلا :اذهب دارملا نوكيف ؛ربكأ ىلع ريبك

 .ملعأ هللاو ءاهريغ يف نوكي هنإف ؟تاقبوملا رئابكلا يف الإ نوكي ال بيذعتلا

 ال ةميمنلا كرتو «لوبلا نع هزنتلا ذإ ؛امههيلع هكرت اًريبك سيل هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ةعامجو «ديعلا قيقد نبا هحجرو «هريغو «يوغبلا هب مزج ريخألا اذهو .قشي

 .عجارملا يف اهرظنا ءىرخأ لاوقأ كانهو

 ةةرتا د "حتفلا”و (077/1) ؟مالعإلا :رظنا

 ةراهطلا باتك (7١1)ثيدحلا ( ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 ربقلا باذع تابثإ اهنمو ثيدحلا دئاوف

 لهأ بهذم وهو «ربقلا باذع تابثإ :هيفف بابلا هقف امأو :هكلَج ىوونلا لاق

 (ِلْوَبْلا َنِم ُهْرْئَتْسَي اَل» :ةيناثلا ةياورلل ؛لاوبألا ةساجن :هيفو «ةلزتعملل اًقالخ ءقحلا

 ندبلا يف تاساجنلا نم هريغ هب قحتليو «لوبلا ةسبالم نم ريذحتلا هيفو ...ريقلا

 تقوب بوجولا صخ نمل اًفالخ «ةساجنلا ةلازإ بوجو ىلع هب لدتسيو «بوثلاو

 .ملعأ هللاو .ةالصلا ةدارإ

 هفضل /1 ؟متفلا”و ةقضشتف] ؟ملسم حرش :رظنا

 ؟نيروبقملا مسا ملع له

 الو نيروبقملا مسا فرعي مل :هيبنت )770/١(: "حتفلا يف هل ظفاحلا لاق

 لمع وهو ءامهيلع رتسلا دصقل ؛ةاورلا نم دمع ىلع ناك كلذ نأ رهاظلاو ءامهدحأ
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 وهف ؛ذاعم نب دعس :امهدحأ نأ ,.مهضعب نع .هفعضو ةركذتلا يف يبطرقلا هاكح

 .نالطبلا هجو :هنلو ركذ مث «هنايبب اًنورقم الإ هركذ يغبني ال ءلطاب لوق

 ؟نارفاك مأ ناملسم امه له ناروبقملا

 ثيدح امأو :- افالخ ركذ نأ دعب - (771/1) ؟متفلا» يف ههثل ظفاحلا لاق

 نيربقب رم هجام نبا ةياور يفف «نيملسم اناك اههنأ هقرط عومجم نم رهاظلاف بابلا
 رم ديب هنأ دمحأ دنع ءةمامإ يبأ ثيدح يفو «ةيلهاجلا يف (منوك ىفتناف ؛نيديدج
 عبقبلا نأل ؛نيملسم اناك |مهنأ ىلع لدي اذهف .«؟اَنُه اَهَمْويْلا تنقذ ْنَم١ :لاقف عيقبلاب

 وه نم هالوتي قيرف لك نأب :ةداعلا نايرج عم نيملسملل باطخلاو «نيملسملا ةربقم

 نإو رفاكلا نأل - :لاق مث ءاثيدح ركذ مث - نيملسم اناك |هوك يوقيو ءمهنم

 .فالخ الب ,رفكلا ىلع كلذ عم بذعي هنإف ؛مالسإلا ماكحأ كرت ىلع بّذع

 ؟تيملاربق ىلع نيتديرج سرغ عرشي له

 هوحنو ديرجلا سانلا عضو ؛هعبت نمو يباطخلا ركنتسا دقو :هللله ظفاحلا لاق

 لي هدي ةكربب صاخ كلذ نأل :يشوطرّطلا لاقو ,ثيدحلا اذهب المع ؛ربقلا يف
 (ِناَبَذَعُيلا :هلوق وهو «بيغم رمأب ربقلا ىلع امهزرغ للع هنأل :ضايع يضاقلا لاقو

 ففخي رمأ يف هل ببستن ال نأ ءال مأ بذعيأ ملعن ال اننوك نم مزلي ال :[ظفاحلا] تلق

 .ةمحرلاب هل وعدن ال نأ ال مأ محرأ يردن ال اننوك عنمي ال امك ءٍبّذع ول باذعلا هنع

 .ناتديرج هربق ىلع عضوي نأ ىصوأ هنأ ,كتنيغ ةديرب رثأ ركذ مث

 هلاق ام ةلأسملا هذه يف باوصلا :حتفلا ىلع هقيلعت يف هنللذ زاب نبا خيشلا لاق

 يف الإ هلعفي مل ْةْيكَي هللا لوسر نأل ؛روبقلا ىلع هوحنو ديرجلا راكنتسا نم يباطخلا
 ,روبقلا لك يف هلعفل ءاعورشم ناك ولو .اهلهأ بيذعت ىلع علطا ةصوصختم روبق
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 ةراهطلا باتك (1)ثيدحلا (١ذ >نل

 نع هللا يضر ةديرب نم ةنسلاب ملعأ مهو «هولعفي مل ءافلخلاك ةباحصلا رابكو

 .0750/1) ؟محتفلا” و (5957) ؟ملسم حرش” :رظنا

 ؟رافكلل مأ نيملسملل يه لهربقلا ةنتف

 يف ةنتفلا نأ ىلع لدت انإ .ءبابلا اذه يف ةتباثلا راثآلا :هنثل ريلا دبع نبا لاق

 نيدو «ةلبقلا لهأ ىلإ اًبوسنم ايندلا يف ناك نمم قفانم وأ ؛نمؤمل الإ نوكت ال ربقلا

 لأسي نمم سيلف :لطبملا دحاجلا رفاكلا امأو «ةداهشلا رهاظب همد نقح نم ؛مالسإلا

 .ملعأ هللاو ,مالسإلا لهأ اذه نع لأسي امنإو «هيبنو هنيدو هبر نع

 .رفاكلاو قفانملل باذعلاو «نمؤملل ةنتفلا نإ :هكذلج لاقو

 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 قفانملاو نمؤملا معي هنأ قحلا دبع دمحم وبأ معزو :هللل نقلملا نبا لاقو
 0 ع سلتا جعل ريع

 .لاق (هيأ يردأ ال اٌرِفاَكْلا وأ «ٌقِفاَمملا امآَف» :ةياورل ؛يبطرقلا هراتخاو ؛رفاكلاو

 ,(ه ١١/1 "مالعإلا” و.( 85/1) "«ةركذتلا”و 2507 /؟7) "ديهمتلا”و ١١١«(« /9) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟طقق حورلا ىلع مأ دسجلاو حورلا ىلع ربقلا باذع له

 ةنسلا لهأ دنع بذعملا مث :(219/1) ؟مالعإلا» يف هلل نقلملا نبا لاق

 وبأ كلذ يف فلاخو ءهنم ءزج ىلإ وأ «هيلإ حورلا ةداعإ دعب هضعب وأ «هنيعب دسجلا

 دساف وهو .حورلا ةداعإ طرتشي هل :اولاقف ةفئاطو ءمارك نباو مزح نب دمحي

 نم الإ نوكي ال توصلا نإف ؛نابذعي نيناسنإ توص عمس ةفلاسلا ةياورلا هحضوت
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 ظ كاوسلا باب ظ

 :كاوسلا فيرعت

 يذلا دوعلا ىلعو «كايتسالا وهو «لعفلا ىلع قلطي نيسلا رسكب ءكاوّسلا

 .برعلا نع يرهزألا هلقن .ركذم كاوس :لاقيو هب كوستي

 : "مكحملا” بحاص اضيأ لاقو .يرهزألا هطلغو .ثنؤم هنإ :ثيللا لاقو

 .بتكو باتكك «واولاو نيسلا مضب كوس كاوسلا عمجو «ثنؤي هنإ
 «ريغتلا باهذإل ؛نانسألا يف هوحن وأ ءدوع لامعتسا وه :حالطصالا يفو

 .هوحنو
 .(049/1) "مالعإلا” و «(" هم )1١/ ؟محتفلا” و «("977 )١/ "عومجملا” :رظنا

 » :َلاَق هلك يِبنلا نع .كتنيخ َةَرْيَرِه يبأ ْنَع -8
2 
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 .اَقالَص ّلُك َدْنِعكاَوّسلاب ْمُهتْرَمْ

 0 نة ععام 024
 ه5

 (يِنّمأ ىلع قش *.أ ال ؛

 :ثيدحلا جيرخت

 .(707) ملسمو «(841/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ىلع لدت اهنأ :يأ .دوجول عانتما فرح :الول «يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :هلوق

 هتمأ دي يبنلا مازلإ عانتما ىلع لدت ثيدحلا اذه يفف ءرخآ دوجول ءيش عانتما

 .كلذب مهيلع ةقشملا دوجول ؛ةالص لك دنع كاوسلاب



 ا
 ةراهطلا باتك (18)ثيدحلا (١)ج كاوسلا باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةالص لك دنع كاوسلا مكح

 ىعدا لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءبجاوب سيلو ةنس :لوألا لوقلا

 .عامجإلا هيف مهضعب

 نع اذه يور ؛هتالص تلطب اًدماع هكرت نمف ةالص لكل بجاو :يناثلا لوقلا

 نعو «هنع حصي الو ءفورعم ريغ قاحسإ نع لقنلا اذه :يوونلا لاق .قاحسإ

 .اًطرش سيل نكل ءبجاو هنأ دواد

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا
 .(080/8 /؟) "حتفلا” و )١//7717(. "عومجملا” و «(40 /1) "ينغملا” :رظنا

 ةالصلا ىلإ مايقلا دنع كاوسلا بابحتسا نم ةمكحلا

 ةمكحلا :ديعلا قيقد نبا لاق :ةدئاف :(7770/7) "حتفلا» يف هثلله ظفاحلا لاق

 نأ ىضتقاف ؛هللا ىلإ ٍبَّرقت لاح اهنوك ؛ةالصلا ىلإ مايقلا دنع كاوسلا بابحتسا يف

 دنع ىلع ثيدح نم درو دقو «ةدابعلا فرشل اًراهظإ ؛ةفاظنو لايك لاح نوكت

 لازي الف ءيلصملا نم نآرقلا عمتسي يذلا كّلملاب قلعتي رمأل هنأ ىلع لدي ام ؛رازبلا

 .مدقت ام يفاني ال هنكل «هيف ىلع هاف عضي ىتح «هنم وندي

 )8/١"(( يقهيبلاو 507(«2) رازبلا هجرخأ كي ىلع ثيدح :تلق

 )١1111(. مقرب "ةحيحصلا” يف ثيدحلاو



 نعل اأ كح

0 
 ةراهطلا باتك (1)ثيدحنا (نج لل

 ةلفان وأ ضرف ةالص لكل كاوسلا بحتسي

 «ةيهقف ةلأسم ىلع اًضيأ ةلالد :هيف :ثيدحلا اذهل هحرش يف هغللِه نقلملا نبا لاق

 كاوسلا باب

 ةلفان وأ «ةيافك وأ ءاًئيع ةضيرف تناك ٌءاوس ةالص لك دنع كاوسلا بابحتسا وهو

 .حصألا ىلع ةالص هب يتأي ام نإف ءنيروهطلا دقاف قح يف ىتح «مميت وأ .ءوضوب
 .(0057/1) "مالعإلا”و 0778 /1) "عومجملا” :رظنا

 ؟ىرسيلا مأ ىنميلا هديب كاتسي له

 «ةيكلاملاو «ةيفنحلا بهذم نم روهشملا وهو «ىنميلا هديب كاتسي :لوألا لوقلا
 ةنسلاو «ةنس كاوسلا نأ :مهتجح ؛ةلبانحلا ضعبو «ةيعفاشلا ضعب رايتخا وهو

 .ىرسيلاب نوكي الف ؛ىلاعت هلل ةبرقو ةعاط

 هراتخاو «ةلبانحلا بهذم نم روهشملا وهو ءىرسيلا هديب كاتسي :يناثلا لوقلا

 ىرسيلاب نوكت ىذألا ةلازإو «ىذأ ةلازإ هنأ :مهتجح ؛ةيميت نباو «ةيفنحلا ضعب

 .راججتسالاو «ءاجنتسالاك

 ؛همون نم ظقيتسا ول امك ؛مفلا ريهطتل كوست نإ وهو :ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 .نيميلابف «ةئسلا ليصحتل كوست نإو «راسيلاب نوكيف ؛برشلاو لكألا رثأ ةلازإل وأ

 .ةيكلاملا ضعب لوق وهو

 نإو «نيميلاب كاتسا ءاش نإف ءعساو كلذ يف رمألا نأ :ةلأسملا هذه يف ةصالخلا

 كاوسلا يف ةدراولا ثيداحألا ةرثك عم «نييعتلا يف ّصن ِتأي مل هنأل ؛راسيلاب ءاش

 صن توبث مدعل ؛عساو اذه يف رمألاو :هنللَو نيميثع نبا خيشلا لاق .ملعأ هللاو

 .حضاو

 "ةرطفلا نئس ماكحأ” و ١168(: /1) "عتمملا حرشلا”و )١/ 21٠١٠١ ؟فاصنإلا>و (©« 8 /5) "ىواتفلا عومجم” :رظنا

 .(الا/ة)



 كاوسلا باب

 هوس مساك ك1 لي طل 1 هس كلك ل 106 مما ءوسلا ه6 همهم ب هس
 ؛ليللا نم َماق اذإ ةي هللا لوسَر اك :لاق هععتيم ٍناَيلا نب ةفيذح نع -8

 .ُكاَّوّسلاب ُهاَف ٌصوُسَي

 :ثيدحلا جيرخت

 .(500) ملسمو «(7 10) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 لسغلا حتفلاب صوشلاو .واولا نوكسو «ةمجعملا مضب (صوشي) :هلوق

 :يرابنألا نبا نعو .ةيقنتلا :صوشلا ديبع يبأ نعو ؛حاحصلا يف اذك ؛فيظنتلاو

 كلد وه :يباطخلا لاقو .قوف ىلإ لفسأ نم نانسألا ىلع رارمإلا :ليقو .كلّدلا وه

 .اًضرع عباصألاو كاوسلاب نانسألا
 .(0ا/7 )١/ ؟مالعإلا”و 667 /1) "حتفلا”و «(594) "ملسم حرش” :رظنا

 مونلا نم مايقلا دنع كاوسلا بحتسي

 بابحتسا :هيف :ديعلا قيقد نبا لاق )2307/١(: ؟حتفلا” يف هنللذ ظفاحلا لاق

 ةرخبأ نم هيلإ دعاصتي امل ؛مفلا ريغتل يضتقم مونلا نأل ؛مونلا نم مايقلا دنع كاوسلا

 ؛ ليلا ّنم» :هلوق رهاظو لاق .هاضتقم دنع بحتسيف ؛هفيظنت ةلآ كاوسلاو «ةدعملا

 .ةالصلا ىلإ ماق اذإ اب صخي نأ :لمتحيو «ةلاح لك يف ماع

 ماق اذإ هنأو .هديقي ام (500) ملسمو )١١775(«, يراخبلا يف ءاج دق :تلق



 ُنَتْسَي ٌبْطَر ٌكاَوس نم َرلاِدْبَعَّعَمَو ءيِرْدَص لإ ُهَدْيْسُم م اَنأَو لك يتلا َلَع
 ويب © مههس 0 02

 و م 24 2 2 أ ٠ ل7 هلباو هل 3

 هع د َّمُث «ةتبيطف «(ةتمضقف َكاَوُسلا تْذَحَأَف مَرَصَب , هلكَع هللا ٌلوُسَر ُهَّدبَأَك هب
٠ 

0 

 2 0 2 ب -1

 َنَسْحَأ اًناَنِتْسا ّنَئَْسا ِكلَي هللا َلوُسَر ْتيَأَر (َق .هب َّنَت َنَمْساَف كلك ّيِنلا َلِ

 - ُةَحَبْصإ أ - ةدي مكر فك هلل قوش رق ذأ اَدَع اق ءادْنِم
50 

 15 ١ :َلاَق ب
 و َّنيَي َتاَم :ُلوُقَت ْتَناَكَو ءىَمَق مث - اَنالَث - «!لغَألا قيفّرلا عر 01 ا ل

 ؟َكل ُهُدُخآ :ُتلقَف كاَوَسلا بِك هنأ :ُتْفَرَعَو نإ ٌرظَْيََف ِظْفَل يو

 وروما (هّو ع ظل بوك 5.54 تمد
 .هوحت مِلْسلَو ءيِراخَبلا ظفل اَذَه

 :ثيدحلا جيرخن

 قيفرلا» هلوق الإ هدنع سيلو ((55514) ملسمو ءهظفل اذهو «(4 8"47) يراخبلا هجرخأ

 .(5 44 9) يراخبلا دنع يناثلا ظفللاو ««ىلعألا

 :ثيدحلا ظافلأ

 «حتفلاب :يأ نسل نم هلصأ :يباطخلا لاق هب كاتسي : يأ هب نتسي) :اهلوق

 .ديدحلا هب نسي يذلا نّسملا هنمو

 .هيلإ هرظن َّدم :يأ لادلا ديدشتب وه (هّدبأن) :اهلوق



 مضقلاو «هتغضم :يأ ةمجعملا داضلا رسكو فاقلا حتفب (هتمضقف) :اهلوق

 وأ «هترسك :يأ ةلمهملا داصلاب هوور رثكألا :ضايع لاقو .نانسألا فرطب ذخألا

 .هب كوستلل اً اص اًبيط هتلعج :يأ (هتبيط) :اهلوق

 دارملا نأ :روهمجلا هيلع يذلا حيحصلا :يوونلا لاق (ىلعألا قيفرلا) :هلوق

 .نييلع ىلعأ نونكاسلا ءايبنألا ىلعألا قيفرلاب

 لفس ام :فاقلاو ةلمهملاب ةنقاحلا :هنللج ظفاحلا لاق (يتنقاذو يتنقاح) :اهلوق

 نإ :لاقيو «ناتنقاح امه «ةوقرتلا ةرقن ةنقاحلا وأ «هنم الع ام :ةنقاذلاو «,نقذلا نم

 يه :ليقو ءردصلا نم ةوقرتلا نود ام :ليقو «قلحلاو ةوقرتلا نم نئمطملا ةنقاحلا

 .موقلحلا فرط :ةنقاذلا :تباث لاقو «ةرسلا تحت

 .(ه45 /1) "مالعإلا” و ١19( /8) "حتفلا”و (؟145) "ملسم حرش” :رظنا



 كاوسلا باب

 ءملسمو «يراخبلا ظفل نم قفلم ثيدحلاو .(555) ملسمو ("55) يراخبلا هج رخأ

 :ملسم دنع سيلو «نتسي يراخبلا دنع |منإو «كاتسي :امهدنع سيلو ,بطر :هلوق امهدنع سيلو

 أ غأ»

 :ثيدحلا ظافلأ

 .كاوسلاب همف كلدي :يأ (كاتسي) :هلوق

 :ليلدب ؛لخاد نم هناسل فرط ىلع :يأ (هناسل ىلع كاوسلا فرطو) :هلوق

 .عأ ,عأ :لوقي هنأ

 «ئيقتملا توصك توص هل :يأ قيقتلا :عوهتلا .عوهتي هنأك (عأ ,عأ) :هلوق

 )7/7/١(. «ماهفألا هيبنت” و «(507 /1) ؟مالعإلا” و (9385/1) "حتفلا” :رظنا

 كاوسلا اهيف بحتسي ينلا عضاوملا

 .فلؤملا هركذ يذلا كتن#> ةريره يبأ ثيدح :هليلد ؛ةالصلل مايقلا دنع - ١

 هركذ يذلا كتننخ ةفيذح ثيدح :هليلد ؛ةالصلل ليللا نم مايقلا دنع ١-

 ام ءاج دق نكل «مايقلا درجمب نوكي كايتسالا نأ هركذ يذلا ظفللا رهاظو .فلؤملا



 © طل
 ةراهطلا باتك (؟١)ثيدحلا (١)ج كاوسلا باب

 دجهتلل ماق اذإ ناك :ظفلب )١١77( ؟يراخبلا” يف ءاج .دجهتلا مايقل هنأو «هديقي

 .(566) "ملسم” يفوهاذكو «ليللا نم

 .فلؤملا هركذ يذلا اًضا» ةشئاع ثيدحل ؛راضتحالا دنع -

 نأ اَلْوَل» كيب هللا لوسر لاق :لاق تعفي ةريره يبأ ثيدحل ؛ءوضولا دنع -

 هريغو (6 /؟) دمحأ هجرخأ . ا(ءوُضُو َّلُك عم ِكاَوْسلاِب ْمَُْمأَل ءيتمَأ َلَع َّنُش

 ,.(ع/) "ءاورإلا» مس

 َدَبَعْلا َّنإ) :لاقو ,كاوسلاب انرمأ :لاق فخ يلع ثيدحل ؛نآرقلا ةءارق دنع - 4

 ىَّتَح وُْدَيَو ُعِمَتْسي ُلاَرَي الم وُنْدَيَو َنآْرَقلا ُم تمي ُهقلح ماع كَل هنأ َلَصي مَ

 )8/١(. يقهيبلا هجرخأ .«ِكَللا فوج يف ْتَداَك الإ يآ اَوْفَي اق يف َلَع ُهاَك م ,

 ؛هتيب لخد اذإ ناك ْدْكَتَي ىبنلا نأ اه ةشئاع ثيدحل ؛لزنملا لوخد دنع -1

 .(557) ملسم هجرخأ .كاوسلاب أدب

 .مفلا ريغت دنع -ال

 ىبنلا نأ اعني ةشئاع ثيدح هلبق يذلاو ءاذه ليلد ؛نانسأآلا رارفصا دنع -8

 :رظنا .نسح هدنسو .دمحأ هجرخأ .(ٌبَّرلِل ةاَضْرَم ملل ةَرهْطَم ُكاَوّسلا» :لاق دو

 .(ةه كال 5 ةرطفلا نئس ماكحأ”و /كك) "ءاورإلا”

 ءانه انركذ ام ريغ كاوسلا احل بحتسي ؛ةريثك عضاوم ملعلا لهأ ركذو اذه

 كلذ ىلع ةلدألاو ءهيف بغرم كايتسالاو .هولاق ام ىلع اًليلد تعلطا اهيف دجأ مل نكل

 .ءاش ىتم كاتسي نأ هلف «ةريثك

 ْث وءاعا اذن



 © عم
 ةراهطلا باتك (؟١)ثيدحلا (1)ج كاوسلا باب

 ىلع لخد هنأو .كنلخ ىسوم يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :ةلدألا هذه نم

 نأ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اضل ةشئاع ثيدحو «كاتسي وهو هْديَنَب يبنلا

 .ملعأ هللاو 7-5 يبنلا هآرو «كاتسي وهو «لخد نمحر لادبع
 .07017/) "ةرطفلا ننس ماكحأ” و «(071 /1) «مالعإلا”و «("78/1) "عومجملا”و «(40 /1) «ينغملا” :رظنا

 ؟ئزجتو اهب كايتسالا بحتسي ينلا ءايشألا يهام

 امم كاتسا ٍءيش يأبو «كارأ نم ٍدوعب كاتسي نأ بحتسيو :هكلله يوونلا لاق

 نإف ؛عبصإلا امأو ءنانشألاو ءدعسلاو «ةنشخلا ةقرخلاك :كاوسلا لصح ؛ريغتلا ليزي

 ؛ءانباحصأل هجوأ ةثالث اهيفف ؛ةنشخ تناك نإو «كاوسلا اهب لصحي مل ةنيل تناك

 نإ يرجت الو ءاهريغ دجي مل نإ يرجت :ثلاثلاو .يزجت :يناثلاو .يزجت ال روهشملا

 ال ؛بطر الو «حرجي ؛سبيلا ديدش ال طسوتم دوعب كاتسي نأ :بحتسملاو .دجو

 نإف «هنانسأ محل يمدي الئل ؛اًلوط كاتسي الو ءاًضرع كاتسي نأ :بحتسملاو «ليزي

 اًضيأ كاوسلا رمي نأ بحتسيو «ةهاركلا عم كاوسلا لصح اًلوط كاتساو فلاخ

 أدبي نأ بحتسيو هاّميطل اًرارمإ هقلح فقسو هسارضأ يساركو «هنانسأ فرط ىلع

 بحتسيو «هنذإب هريغ كاوس لامعتساب سأب الو هِّْيِف نم نميألا بناجلاب هكاوس يف
 .هداتعيل كاوسلا ىبصلا دّوعي نأ
 .(41/1) ؟ينغملا”و «(3587) "ملسم حرش” و 0770 )١/ "عومجملا” :رظنا

6 2 5 59 0 5 



 1 1 ليرخنا ف
 ةراهطلا باتك (؟؟)ثيدحلا (١)ج

 اكتم |  نيفخلا ىلعحسملاباب |
 :(377 )١/ ؟عتمملا حرشلا” يف كلل نيميثع نبا خيشلا لاق (نيفخلا) :هلوق

 ناتكلا نم امهيلع سبلي ام اهب قحليو «دولجلا نم لجرلا ىلع سبلي ام نافخلا
 .نيخستلاب هنم ديفتست امج لجرلا ىلع سبلي ام لك نم كلذ هبشو ءفوصلاو

 ثنو رفَس يفق يلا عم تنك لاق تفط بش نب خلا ٍنَع ١-

 .اهْيَلَع َح َحَسَمف .(ِنْيَتَرِهاَط ههَتلَحْدَأ ٌّنِإَف هع غَد» :َلاَقَف ْيَمَخ َعرْأل
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 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةرجهملا نم عست ةنس بجر يف ؛كوبت ةوزغ يف يب هرفس وه (رفس يف) :هلوق
 مايقلا نم ءاوملا تدصق تيوهأ :ليقو ءيدي تددم :يأ (تيوهأفن) :هئوق

 .دوعقلا ىلإ

 .نيفخلا عزن كرتا :يأ ءامهكرتا (امههعد» :هلوق

 .هللا ءاش نإ ةراهطلا ىلع مالكلا يقأيسو «نيفخلا :يأ «نيترهاط امهتلخدأ» :هلوق

 .ءاملاب ةلولبم نيفخلا ىلع هدي ّرمأ :يأ (اهيلع حسمف) :هلوق

 .(/هرك) "ماهفألا هيبنت” و (04/1) "محتفلا” :رظنا



5 

 ءأضَوَتَو لاَ ِِلَ ّيبنلا ْعَم ٌتْنُك :َلاَق سنع ِناَيْلا نْب ةَفْيَدَح نع 5 8 ه6 مهر ما ياام 0 00 ٠ع 0 ءاذ . 0 ه2 م6 هس

 2 مهم ا سش مسالس

 :ثيدحلا جيرخت

 هتئجف ءامب اعد مث ءاّئاق لابف ؛موق ةطابس ٌدْييَي يبنلا ىتأ) :ظفلب (575) يراخبلا هجرخأ

 .هلحو ملسم دنع يهف (هيفخ ىلع حسمو) :هلوق امأو ((27771) ملسم دنع هوحنو «(ًاضوتف ءاهب

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نيفخلا ىلع حسملا مكح

 :ةفاك ءاملعلا بهذمو ءانبهذم )١/ 50١(: "عومجملا» يف هلك يوونلا لاق

 .زوجي ال :جراوخلاو «ةعيشلا تلاقو .رفسلاو رضحلا يف نيفخلا ىلع حسملا زاوج

 .دودرم لطاب فالخلا اذه لكو ...دواد نب ركب بأ نع ءبيطلا وبأ يضاقلا هاكحو

 .فخملا ىلع حسملا زاوج ىلع ءاملعلا عامجإ "عامجإلا» باتك يف رذنملا نبا لقن دقو

 رضحلا يف ٌدْيَو يبنلا حسم ثيدح يف ةضيفتسملا ةحيحصلا ثيداحألا :اهيلع لديو

 .هيلع مهدعب نمف ةباحصلا قافتاو هيف هصيخرتو «كلذب هرمأو ءرفسلاو

 ؟لسغلا مأ حسملا :لضفأ اميأ

 وهو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا لوق وهو ءلضفأ لسغلا :لوألا لوقلا

 . مه بويأ يبأو «هنباو ءرمع نع :يورم

 وه اذه نأ :مهتجح ؛ةنسلا نع ةبغر حسملا كرتي الأ طرشب مهضعب لاق نكل

 بصنلا ةءارق ىلع «نيبعكلا ىلإ مكلجرأو# :ىلاعت هلوقب هللا باتك يف ضورفملا

 .تاقوألا مظعم يف ديبي يبنلا هيلع بظاو يذلا وه هنألو :اولاق
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١١ 
 ةراهطلا باتك (؟)ثيدحلا (١)ج اذنلل

 حصأو ءدامحو ءمكحلاو ؛ءيبعشلا لوق وهو «لضفأ حسملا :يناثلا لوقلا

 بن [مك ءهصَخَر ىتؤت نأ بحت هللا نإ» :2:5 يبنلا لوق :مهتجح ؛دمحأ نع نيتياورلا * مث < كْضَح* وت ْنَأ بحت هللا ّنإ» لت : ا

 هدنسو .شتط رمع نبا ثيدح نم (705) نابح نبا هجرخأ .ا(ُهَمْئاَرَع ىَنْوَت ْنَأ

 هجرخأ .امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ْدُكْبَب هللا لوسر ريخ ام ثيدحو «نسح

 هيف نآلو :اولاق « اخ ةشئاع ثيدح نم (؟721) ملسمو «(27070) يراخبلا

 .عدبلا لهأ ةفلاخم

 .ءاوس امه :ثلاثلا لوقلا

 فلكتي نكي ملو :هلله لاق هخيش نع هلقنو «ميقلا نبا هلاق ام وه :باوصلا

 اتناك نإو ءامهعزني ملو امهيلع حسم فخلا يف اتناك نإ لب «هامدق اهيلع يتلا هلاح دض

 يف لاوقألا لدعأ اذهو هيلع حسميل فخلا سبلي لو ءنيمدقلا لسغ نيتفوشكم

 .ملعأ هللاو ءانخيش هلاق لسغلاو .حسملا نم لضفألا ةلأسم
 .(199/9) "دازلا”و ؛.(١607/1) "عومجملا”و ,(581/1) "ينغملا” :رظنا

 فخلا حسم ةيفيك

 هيديب هيّ حسمي نأ اذكه حسملا ةنس :ليقع نبا لاق :هللك ةمادق نبا لاق

 «ةدحاولا ديلاب زئاج وهف هلعف امفيك :دمحأ لاقو .ىرسيلل ىرسيلاو .ىنميلل ىنميلا

 .نيديلاب وأ
 .(5914/1) "ينغملا”و )059/١(« "عومجملا” :رظنا

 فخلا ىلع ئزجملا حسملا

 «عباصألاب اًطوطخ هرهاظ مدقم رثكأ حسمي نأ حسملا يف ئزجملا :لوألا لوقلا

 ؛هلعفب دي يبنلا هرسفو ءاقلطم درو حسملا ظفل نأ :مهتجح ؛ةلبانحلا لوق وهو



 نجلا

 1 ١ ا
 ةراهطلا باتك (؟0)ثيدحلا (١)ج

 ؛يروثلاو «ةيعفاشلا لوق وهو «حسملا مسا هيلع عقي ام لقأ هتزجي :يناثلا لوقلا

 عوجرلا بجوف ؛ريدقت هيف لقني مو ءقلطأ حسملا ظفل نأ :مهتجح ؛دوادو روث يبأو

 .مسالا هلوانتي ام ىلإ

 .ةفينح بأ لوق وهو «عباصأ ةثالث ردق هئزجي :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .(0017/1) "عومجملا”و «(798/1) ؟ينغملا”و «(508 )١/ ؟طسوألا» :رظنا

 ةراهط ىلع امهسبل نيفخلا ىلع حسملازاوجل طرتشي

 ثيدحل نيفخلا ىلع حسملا زاوجل ؛ةراهطلا مدقت طارتشا يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 .|مهيلع حسمف . اِنيتَرِهاَط اههّتلَكْدأ نإَق» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كتنلخ ةريغملا

 1١"0. /1) ؟حتفلا” و «(787 /1) ؟ينغملا”و «(787/7) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟ةلماك ةراهط ىلع نيفخلا سبل طرتشي له

 مث «ىنميلا هلجر لسغ ولف .ةلماك ٍةراهط ىلع نيفخلا سبل طرتشي :لوألا لوقلا

 رثكأ لوق وهو ءهيفخ ىلع حسملا هل حبي مل ءاهفخ سبل مث ءىرسيلا لسغو اهفخ سبل

 . (نْيَتَرِهاَط ههْتلَحْدَ ْفِإَق» :هيفو ,كعفتخ ةريغملا ثيدح :لوقلا اذه ةجح ؛«ملعلا لهأ

 «ةيناثلا لسغي مث ؛اهفخ سبليو ؛هيلجر ىدحإ لسغي نأ زوجي :يناثلا لوقلا

 روث يبأو «ينزملاو ءمدآ نب ىيحيو «يروثلاو «ةفينح يبأ لوق وهو ءاهفخ سبليو

 .ةيميت نبا هراتخاو «رذنملا نباو ءكلام بحاص فّرطمو ءدوادو

 نأ ثيدح اذكو ءمدقت يذلا كننخ ةريغملا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :برقألا

 مل يذلاف «ةليلو اًموي حسمي نأ هيفخ سبلف ؛ًاضوت اذإ ميقملل صخر #2 يبنلا

 .ًاضوت هنأ هيلع قدصي مل ىرسيلا لجرلا لسغي



 هكولسف طوحألا وه ماد ام اذهو :اذه ىلإ لام نأ دعب نيميثع نبا خيشلا لاق

 لسغ مث «فخلا اهلخدأ مث «ىنميلا هلجر لسغ لجر ىلع رّسجن ال نكلو «ىلؤأ

 ل نم رمأن نكل «كءوضوو كتالص دعأ :هل لوقن نأ فخلا اهلخدأ مث ءىرسيلا

 .اًطايتحا لعفي الأ لعفي
 ةورقل "متفلا”و يكرمك ؟ىواتفلا عومج” و 3622 "ملسم حرش” و 8/١ "ينغملا” :رظنا

 .(154/1) ؟عتمملا حرشلا”و

 لسغلا دنع فخلا عزن بجي

 ال نأ اًرُفَس انك اذإ انرمأي دبي هللا لوسر ناك :لاق تعي لاسع نب ناوفص نع

 .مونو «ٍلوبو ءطئاغ نم نكلو «ةبانج نم الإ «نهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزنن

 ْ .نسح هدنسو ((4) يذمرتلا هجرخأ

 هيلع صن ؛ةبانجلا لسغ يف فخلا ىلع حسملا ئزجي ال :هنلله يوونلا لاق

 «ءاملعلا نم دحأل اًقالخ هيف ملعأ الو ؛مهريغو باحصألا هيلع قفتاو «يعفاشلا

 لاسغألا يف الو «ةدالولاو ءسافنلاو ءضيحلا لسغ يف فخلا حسم ئرزجي ال اذكو

 قفتاو «يعفاشلا هيلع صن اهريغو «جحلا لاسغأو «ديعلاو «ةعمجلا لسغك ؛ةنونسملا

 . عل ناوفص ثيدح نم طبنتسم اذه لكو ...باحصألا هيلع

 هيف لسغلل لخدم ال .ءوضولاب صاخ نيفخلا ىلع حسملا هلم ظفاحلا لاقو

 .عامجإلاب
 01١. /1) ؟"حتفلا” و 20804 /0) "عومجملا” :رظنا

 ميقملاو رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا تيقوت

 نهيلايلو مايأ ةثالث دي هللا لوسر لعج :لاق كنخ بلاط يبأ نب يلع نع

 .(7175) ملسم هجرخأ .ميقملل ةليلو اًمويو ءرفاسملل
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 ةراهطلا باتح (؟72)ثيدحلا (١)ج

 سبلو ءأضوت اذإ رفاسملل صخر هنأ ْدْييو يبنلا نع كن ةركب بأ نعو
 .ةليلو اًموي ميقمللو «نهيلايلو مايأ ةثالث حسمي نأ ؛اًءوضو ثدحأ مث «هيفخ

 هنثلو انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو ,نسح هدانسإو «(007) هجام نبا هجرخأ

 .ةباحصلا نم عمج نع ءاج دقو )١١15(«

 وه اذهو ءمهدعب نمف نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 .فالخ كانهو «ةلدألا نم مدقت امل ؛حيحصلا
 ,(585/1) "ينغملا”و )508/١« "عومجملا” و.(١484/1) "طسوألا” يف تئش نإ هرظنا

 ؟محسملا ةدم أدبت ىتم

 «يعازوألا لوق وهو ءثدحلا دعب حسمي نيح نم ةدملا ءادتبا :لوألا لوقلا

 نب رمع نع هوحن يكحو «رذنملا نبا هراتخاو ءدمحأ نع ةياورو «دوادو ءروث يبأو

 .اليلد حجارلا راتخملا وهو :يوونلا لاقو .كعن## باطخلا

 روهمج لوق وهو «سبللا دعب ثدح لوأ نم حسملا ةدم ءادتبا نأ :يناثلا لوقلا

 .ءاملعلا

 ٌلاوقأ كانهو .يرصبلا نسحلا لوق وهو «سبللا ءادتبا نم هنأ :ثلاثلا لوقلا

 . ىرخأ

 كفي ةركب بأ ثيدح ؛حيجرتلا اذه ديؤي امو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 نأ اًءوضو ثدحأ مث «هيفخ سبلو ءأضوت اذإ رفاسملل صخر هنأ ُيَكَي يبنلا نع

 لبق ةلأسملا يف هجيرخت مدقت ثيدحلاو .ةليلو اًموي ميقمللو «نهيلايلو مايأ ةثالث حسمي

 .هذه

 .(017/1) "عومجملا”و :(2591 /1) "ينغملا” و «(5 57 )١/ "طسوألا” :رظنا



١ 
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 ةراهطلا باتك (؟)ثيدحلا (1)ج انا

 ؟متي اذام ىلعف رفاس مث ميقم وهو هيفخ حسم نم

-. 5 

 «كلامو ءقاحسإو «يعفاشلا لوق وهو «ميقم حسم حسمي هنأ :لوألا لوقلا

 بلغتف ؛رفسلاو رضحلا اهيف عمتجا ةدابع اهنأ :مهتجح ؛دواد و ءدمحأ نع ةياورو

 .(َكُبيرَي ال اَم َّلِإ َكُبيرَي ام ْغَد» :لاق دي يبنلا نألو ءرضحلا مكح

 رثكأ وأ «ةالصل رضحلا يف حسم ٌءاوس ءرفاسم حسم حسمي هنأ :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو ءمزح نباو «يروثلا لوق وهو «ةفينح يبأ بهذم وهو ءاهنم

 ةدم يهتنت نأ لبق ةدملا هذه هب حيبتسي يذلا ببسلا دجو هنأ :مهتجح ؛دوادو

 .يوق لوق اذهو «ةماقإلا

 .لوألا لوقلا وه :طوحألاو

 موي هل متي نأك «ةماقإلا ةدم تهتنا ول امأ :نيميثع نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 .علخي نأ هيلع بجي لاحلا اذه يفف «.حسمي نأ لبق كلذ دعب رفاسي مث «ةليلو

 .(591/1) ؟عتمملا حرشلا” و :(015/1) ؟عومجملا”و ,(7591/1) ؟ينغملا”و ((458 )١/ ؟طسوألا” :رظنا

 ماقأ مث رفاسم وهو حسم نم مكح

 لوقي نمت ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأو :هنلله رذنملا نبا لاق

 ناك نإ ؛هيفخ علخ رضحلا مدق مث حسم نم َّنأ ىلع :نيفخلا ىلع حسملا يف ديدحتلاب

 رفسلا يف حسم ناك نإو «ميقملل ام هل نإف ماقأف مدق مث ءاّرفاسم ةليلو اًموي حسم

 «يروثلا نايفس لوق اذه «ةليلو موي مامت همودق دعب حسم ؛ةليلو موي نم لقأ

 .يأرلا باحصأو «لبنح نب دمحأو «يعفاشلاو

 .(019/1) «عومجملا”و 2797 /1) "ينغملا” «(4 )45/١ ؟طسوألا” :رظنا



 ؟قرخملا فخلا ىلع حسملا مكح ام

 نايفس لوق وهو ءامهيف يثملا نكمأ ام فافخلا ىلع حسمي :لوألا لوقلا

 نباو ءروث يبأو ءنوراه نب ديزيو «ةنيبع نباو «كرابملا نباو ءقاحسإو «يروثلا

 .ةيميت نبا اذه حجرو «رذنملا

 هلعفو هلوق نم نيفخلا ىلع حسملا هنع ءاج ٌدْيَي يبنلا نأ :لوقلا اذه ليلد

 ديدجتب اورمأ مهنأ مهنع لقني ملف ؛اًريقف ناك مهضعبو «نورفاسي اوناك مهنأ مولعمو

 اهرظنا ءانركذ ام ريغ ىرخأ تاليلعت مهو «ةقلطم ديجي هللا لوسر ثيداحأو .كلذ

 . عجارملا يف

 حسمي مل .ءوضولا عضاوم نم ءيش ادب قرخ فخلا يف ناك اذإ :يناثلا لوقلا

 ليلد نع مهباوجو لوقلا اذه ةجح ؛رمعمو ءدمحأو «يعفاشلا لوق وهو «هيلع

 فخلا وهو .دوهعملا ىلع لومحم فخلا ىلع حسملا ةحابإ قالطإ نأ :لوألا لوقلا

 .اهرداصم يف اهرظنا .ىرخأ ججح مهلو ,حيحصلا

 مل ةقلطم يهو «ةريثك يي هللا لوسر ثيداحأ نإف ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءاهنم قرخملا بنجتب رمألا تأي
 .(107/51) "ىواتفلا”و )7395/١(( "ينغملا”و .(077 )١/ "عومجملا”و )448/١«« "طسوألا” :رظنا

 ؟نيبروجلا ىلع حسملا مكح ام

 نيعباتلاو ةباحصلا روهمج لوق وهو «نيبروجلا ىلع حسملا زوجي :لوألا لوقلا

 :لوقلا اذه ليلد ؛ةباحصلا نم ةعست نع لوقلا اذه رذنملا نبا ركذو .مهدعب نمف

 .نيخاستلاو بئاصعلا ىلع اوحسمي نأ ديب مهرمأو :هيفو ,تعلخ نابوث ثيدح

 ثيداحأ تءاجو «.حيحص ثيدح وهو )١547(( دوادوبأو ,(717/ /5) دمحأ هج رخأ

 . هوو لالبو ءىسوم يبأو «ةريغملا نع اهنم فعض اهيف ىرخأ



 نحلا

 ةراهطلا باتك (؟م)ثيدحلا )١( انك

 ءيعازوألاو ءكلام بهذم اذهو «نيبروجلا ىلع حسملا هركي :يناثلا لوقلا

 ءملسم نب نسحلاو «رانيد نب ورمعو ءدهاجم لوق وهو «ةفينح يبأو ءيعفاشلاو

 .ءاطع نع ةياورو

 ؛ةباحصلا نم عمج لوق هنألو ؛كتنلغ نابوث ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .نيميثع نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو «مدقت |ىك

 51١5(: 185 /51) ؟ىواتفلا”و .(5ال1 )١/ "عومجملا”و «(755/1) "ينغملا”و «(157/1) ؟طسوألا” :رظنا
 752/1١١ "عتمملا حرشلا”و

 ؛َنْيَقْومْرِجلا ىلع حسملا مكح ام
 ديدجلا انبهذم نأ قبس دق )075/١(: "عومجملا” يف هغللذ يوونلا لاق

 نايفس لاقو .كتفخ كلام نع ةياور وهو «نيقومرجلا ىلع حسملا عنم رهظألا

 :ءاملعلا روهمجو «ينزملاو .دوادو دمحأو ءحلاص نب نسحلاو «ةفينح وبأو «يروثلا

 .زوجي
 ملعأ ال :هرصتخم يف ينزملا لاقو .ةفاك ءالعلا لوق وه :دماح وبأ خيشلا لاق

 .باوصلا وه روهمجلا لوق :تلق .اًفالخ هزاوج يف ءاملعلا نيب

 ؟قومرجلاو بروجلاو فخلا وه ام

 ٌفامِخ هعمجو «نيبعكلا يطغيو ءدلج نم لجرلا يف سبلي ام :وه فخلا

 .فافخأو

 ابلاغ هب دصقيو «قاسلا غلبي فخلا نم ربكأ وهو ءلجرلا سابل :وه بروجلاو

 «قرخلا نم طاخي وأ «ربإلاب كلذ ريغ وأ ءنطق وأ فوص نم عنصيو «دربلا نم رتسلا

 .باّكُش ةنوآلا هذه يف هل لاقي ام هنمو
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 ؛ةدرابلا دالبلا يف فخلا قوف سبلي عاستا هيف .فخلا هبشي ءىش :وه قومرجلاو

 .كلذ هبشأ امو «نيطلاو ءاملا نم ةياقو

 26 ل ىيحكم) ؟ةراهطلا هقف باتك”و 1١/ 0١( "عومجملا» :رظنا

 ؛بروج ىلع اًيروج وأ فخ ىلع اًفخ سبل اذإ

 :تالاح امل ةلأسملا هذه

 ىلع حسملا زاج ؛ثدحلا لبق امهسبل ناك نإف فخ ىلع اًمخ سبل اذإ :ىلوألا

 :لاقف كلام نع ةياور يهو ءديدجلا يف يعفاشلا فلاخو ءروهمجلا لوق يف ىلعألا

 .زوجي ال

 .روهمجلا لوق :باوصلاو

 زوجي ال اذهف ؛رخآ اًقخ هقوف سبلي مث ثدحي مث لوألا فخلا سبلي نأ :ةيناثلا

 .ثدح ىلع هسبل هنأل .فالخ الب ىلعألا ىلع حسملا

 انهف ؛لفسألا فخلا ىلع حسمو «ثدحأ نأ دعب ىلعألا فخلا سبلي نأ :ةثلاثلا

 هسبلي مل ىلعألا فخلا نأل :اولاق .لفسألا ىلع الإ حسمي ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذ

 زوجي هنأ ىلإ :ةيكلاملا بهذم يف ٌلوق وهو «ةيعفاشلا ضعب بهذو «ةيئام ةراهط ىلع
 .ثدحلل عفار نيفخلا ىلع حسملا نأل :اولاق ىلعألا ىلع حسملا

 روهمجلا لوق :باوصلاو

 ةيفنحلا تبهذ ؟لفسألا فخلا حسمي لهف :هعلخ مث «ىلعألا حسم اذإ :ةعبارلا

 حسم نوكي نأ :نوطرتشي ةيكلاملا نأ الإ ءلفسألا فخلا حسمي هنأ ىلإ :ةيكلاملاو

 .ةيفنحلا فالخب ءطرش مهدنع ةالاوملا نأل ؛لاحلا يف لفسألا
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 ةراهطلا باتك (؟*)ثيدحلا (١)ج ادن

05 
- 

 عزن بجوو «ةراهطلا تلطب هحسم دعب هعزن نإ هنأ لإ :ةلياتحلا تبهذو

 راصف ؛ هبي تقلعت ةصخرلا نأل اولاق .حسملا لحم لاوزل ؛نيلجرلا لسغو نيفخلا

 .مدقلا فاشكناك

 اذهو :هفللَج لاق .نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :برقألا

 هيلع حسميو «بروجلا ىلع نيفخلا سبلي سانلا نم اًريثك نأل ؛سانلل رسيأ لوقلا

 .|مهعلخ مونلا دارأ اذإف

 "عتمملا حرشلا”و )717/1١(: "صضورلا ةيشاح”و 6177(0 )5١/١  "عومجملا”و )7584/١(( ؟ينغملا” :رظنا

 .(97/1) ؟ةراهطلا هقف” و «(5 57 /1) ؟لئاحلا ىلع حسملا ماكحأ” و «207/1)

 ؟هءوضو لطبي لهف امهيلع حسملا دعب هيفخ علخ اذإ

 وهو .دوسألاو «ةمقلعو ءءاطع لوق وهو «نيمدقلا لسغ هيفكي :لوآلا لوقلا

 ؛دمحأ نع ةياورو «ينزملاو ءروث يبأو «يروثلاو ءهباحصأو «ةفينح يبأ بهذم

 عزنلاب لاز دقو .فخلاب اهراتتسا مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارس نم عناملا نأ :مهتجح

 ةحصل طرشب تسيل ةيفنحلا دنع ةالاوملاو ,نيمدقلا ىلإ قباسلا ثدحلا ىرسف

 .ةراهطلا

 ءلوحكم لوق وهو «ءوضولا فانئتسا همزليو :هءوضو لطبي :يناثلا لوقلا

 «قاحسإو «حلاص نب نسحلاو ,يعازوألاو «ليل يبأ نباو ءيرهزلاو .«يعخنلاو

 يف لطبف ؛ءاضعألا ضعب يف لطب ءوضولا نأ :مهتجح ؛دمحأ نع نيتياورلا حصأو

 .ثدحأ ول (ى اهعيمح

 لصفلا لاط ىتح رخأ نإو .هافك عزنلا بقع هيلجر لسغ نإ :ثلاثلا لوقلا

 نأ الإ لوألا لوقلا ليلد وه :مهليلد ؛ثيللاو ءكلام لوق وهو ءءوضولا فنأتسا



 لوأ نيب ليوط ٌلصاف دجوي هنوكو ءرذعلا عم طقست :اولاقو ءطرش مهدنع ةالاوملا

 .ةالاوملا طقسي يذلا رذعلا نم اذه نوربتعي ؛نيلجرلا لسغو ةراهطلا

 ةحيحص هتراهط لب «هريغ الو نيمدقلا لسغ ال :هيلع ءيث ال :عبارلا لوقلا

 نب ناهيلسو ؛«ةداتقو ءيرصبلا نسحلا لوق وهو ؛علخي مل ول !اى .ثدحي ملام اهب يلصي

 ءانن ارجل

 «نيميثع نباو «ةيميت نباو «يوونلاو مزح نباو ءرذنملا نبا رايتخا وهو

 تبث امو ءىعرش ليلد ىضنقمب تتبث ةراهطلا هذه نأ :مهتجح ؛يعداولا انخيشو

 .ةراهطلا ءاقب لصألاف الإو ءيعرش ليلدب الإ ضقني ال هنإف ؛يعرش ليلد ىضتقمب
 .عبارلا لوقلا وه :حجارلا

 فنأتسيل لاحلا هذه يف هديعي ال نكل :هكلل نيميثع نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 رارمتسا دارأ نم لك ذإ ؛ةدئاف حسملا تيقوتل نكي مل ؛كلذب ليق ول هنأل حسملا

 .ةدملا فنأتسا مث ؛هسبل مث .فخلا علخ حسملا

 .(551/1) ؟عتمملا حرشلا” و )1١//0017(: "عومجملا” و :(2388/1) ؟ينغملا” و .(37870 /1) "ىلحملا” :رظنا

 ؟نيفخلا ىلع حسملا مئاد ثدح هب نمو ةضاحتسملل له

 ىلع حسمي نأ هل ؛امهريغك ٌمئاد ثدح هب نمو ؛ةضاحتسملا :لوألا لوقلا

 يف ةلماك ةراهطلا نأ :مهتجح ؛ةلبانحلاو «ةيكلالا بهذم نم روهشملا وهو «هيفخ

 نأ هلف ؛ةراهط ىلع نيفخلا سبل دقو ءكلذك تناك اذإو «مئاد ثدح هب نم قح

 نأ هل زاجو .هتراهط ضقن يف رثؤي مل ثدحلا جورخ ناك اذإ :اًضيأ اولاقو

 .ىلوأ باب نم نيفخلا ىلع حسملا هب حيبتسي هنوكف «ةالصلا ةراهطلا كلتب حيبتسي



 ةراهطلا باتك (7)ثيدحلا (١)ج

 لبقو «مئادلا هثدح ريغب ثدحأ نإف ؛هتوضو دعب فخلا سبل نإ :يناثلا لوقلا

 ناك نإو «لفاونلا نم ءاش امو «ةدحاو ةضيرف هب لصو حسم «ةضيرف هب يلصي نأ

 يأ ةالصل هب حسمي الو «لفاونلا نم ءاش امل حسم ؛ةضيرفلا كلت هتالص دعب هثدح

 ةضيرف ةحابتسا ىلع ةروصقم ةراهط اهنأ :مهتجح .ةيعفاشلا بهذم وهو «ةضيرف
 ؛ثدح ىلع نيفخلا سبل هنأكف «كلذ ىلع داز امل ةبسنلاب ثدحم وهو «لفاونو ءةدحاو

 ش .مهدنع ثدحلا عفرت ال هتراهط نآل

 بهذم يف ٌةجو وهو «مئاد ثدح هب نم اًقلطم حسمي ال :ثلاثلا لوقلا

 مئادلا ثدحلا عم ةالصلا هل تزوج امنإو ؛ثدحم هنأل :اولاق .ةلبانحلاو «ةيعفاشلا

 ةرورضلل

 .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 )١198(. "لئاجلا ىلع حسملا ماكحأ” و :(0 57 )١/ ؟عومجملا”و «(787/1) ؟ينغملا :رظنا

 ؟فخلا ىلع حسملا مميتملل له

 (ءاملا دجو اذإ حسمي الف ؛فخلا سبل مث «ءاملا دقفل مميت اذإ :لوألا لوقلا

 دي لوسر لاق :لاق تشن كعنخ رذ يبأ ثيدح : :مهتجح ؛ ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 ُهَّسِمْيَلَف َءاَللا َدَجَو اذِإَ نيس َرْشَع ءاملا دي 1 ْنإَو ملل ُروُهَّط َبّيَطلا َديِعّصلا َّنإ)

 ثيدحلاو «(775) دوادوبأو )١715(« يذمرتلا هجرخأ .(دْيََح َكِلَد َنِإَ ُهَنَرْشَ

 نم دهاش ثيدحلل نكل «لوهجموهو َنَدْجُب نب ورمع قيرط نم هنأل ؛!فيعض

 ٍنابلألا خيشلا ثيدحلا ححص دقو «ءنسحلا ىلإ هب يقتريف ,كن# ةريره بأ ثيدح
 .(165 "ءاورإلا” يف هلو

 ىلإ عجر ءاملا دوجوب هنألو :اولاق .(ُةَنَرْشَي َرَشَب ُهَسِميْلَلا :ثيدحلا نم دهاشلا

 .قباسلا هثدح مميتملا
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 ةراهطلا باتك (؟*)ثيدحلا (١)ج

 ةريغملا ثيدح :لوقلا اذه ةجح ؛دمحأ نع ةياور يهو ءحسمي :يناثلا لوقلا

 الإ طرتشي ملف :اولاق ."ْن نْيَتَرِهاَط َهْيْلَحْدَأ نإ : :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ

 :. مميتلا ةراهط ركذ نأ دعب  ىلاعت هلوق وهو :نآرقلا صنب رهطتم مميتملاو ؛ةراهطلا

 ٌتَلِعجَو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :ةنسلاو .[7: ةدئاملال4 َمُكَرَهْطَل ُديِرُي نكلَو

 .ااًروُهَطَو اًَدِجْسَم ُضْرَأْلا 3

 يل :ديفو مدقت يذلا تن ةريره يأ ثيدح ةلوألا لوقلا ره :عجارلا ّ

 هَ َوَشَب ُهَّسِمْيْلَو هللا

 ناك اق هب يوتا لاق دق لا دقف يش رخآ بيل مسيل ناك اذإ يقب

 دوجوب رثأتي ال هنأل ؛ةضاحتسملا مكح همكحف ؛رخآ ببسب لب ءاملا زاوعإب ال همميت

 مهنم ؛ةعامج هب حرص اذكه .ةضاحتسملاك راصف ؛هسفن يف فيعض هنكل «ءلملا

 .ىعفارلا

 .(570) ؟لئاخلا لع حسملا ماكحأ”و «(845 )١1/ "عومجملا”و :(787 /1) ؟ينغملا» :رظنا

1 59 0 5 2 55 



 هريغو يذملا 4 باب

 وأ «عامجلا ركذت وأ «ةبعالملا دنع جرخي جزل ضيبأ ءام وه (يذملا) :هلوق

 يف لوبلا دعب ركذلا نم جرخي يذلا للبلا وه يدولاو .هجورخب سحي ال دقو ؛«هتدارإ

 تيحتساف 5 ؛ءاَذَم الجر ٌتْنُك :ّلاَق ني بلاط يأ نب لع نع -4

 لسا 0-0 0-3

 ُهَلأَسَق ٍدّوْسَألا َنْب َداَدقلا ُتْرَمأَف ؛يّنِم هيلا ِناَكْي كي هللا ٌلوُسَر لس

 .اًأَضَوَتَيَو ُهَرَكَذ ٌلِسْغَي١ َلاَقَف

 .(أَضَوَتَو ُكَرَكَذ ليغ :ٌيِراَكْسْلِلَو

 .(َكَجْرَف ْحَضْناَو اَضَوَت١ :مِلْسْلَو

 :ثيدحلا جيرخت

 ««ينم» ةظفل الإ هظفل اذهو ,0707) ملسمو «(7589 217/8 2177) يراخبلا هجرخأ

 .ملسم الو ءيراخبلا دنع تسيلف

 يف ظفاحلا لاق .«كركذ لسغاو أضوت» :ظفلب (5794) ؟يراخبلا” يف يناثلا ظفللاو
 يف عقوو .هلسغ ىلع ءوضولاب رمألا ميدقت يراخبلا يف عقو اذكه )88٠6/١(: "حتفلا”
 ظفللاو .ها .دحاو ىنعملاف ؛بترت ال واولا نكل ءسكعلاب يراخبلا ىلإ كلذ ةبسن "ةدمعلا”
 .قباسلا مقرلاب "ملسم” يف ثلاثلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 .يذملا ريثك :يأ ؛ةغلابم ةغيص (ءاَذم) :هلوفق
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 ةراهطلا باتك (؟4)ثيدحلا (١)ج هريغو يذملا 4 باب

 :يأ «ليلعتلل ماللا (هتنبا ناكمل ل هللا لوسر لأسأ نأ تييحتساف) :هلوق

 اهنأل ؛هنم دب يبنلا ةنبا ناكمل ديب هللا لوسر نم ءايحلا :وه ببسلاو ةلعلا نأ

 عاونأ نم كلذ وحنو «اهليبقتو ةجوزلا ةبعالم دنع اًبلاغ نوكي يذملاو .هتجوز

 براقأ دنع هيعاودو عامجلاب ثدحتي الأ :يغبني يذلاف ءبدألا نم اذهو «عاتمتسالا

 لوسر نأ )١5737( "ملسم» يف تنفخ تفط ديعس يبأ ثيدحل ؛مهريغ دنعو لب «هتجوز

 هرم لِ يِضْقُي َلُجَّرلا ٍةَماَيِقْلا َمْوَي هللا َدْنِع ِةَناَمَألا مَظْعَأ ْنِم م َّنِإ) :لاق ديت

 .ار رنيم لإ يَ
 ال .«يذملا هباصأ ام لسغ :روهمجلا دنع هب دوصقملا «هركذ لسغي١ :هلوق

 .هركذ عيمج لسغ

 .( م١6 )١/ ؟ماهفألا هيبنت” و "8 ل "متفلا”و ,(0"7) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟راجحألاب ءاجنتسالا هيف زوجي مأ يذملا لسغي له

 ءاملا نيعت ىلع ديعلا قيقد نبا هب لدتساو :ثيدحلل هحرش يف ههلل ظفاحلا لاق

 هب الإ لاثتمالا عقي ال نيعملاو ءلسغلا نيعي هرهاظ نأل ؛اهوحنو راجحألا نود هيف

 ؛راصتقالا زاوج هبتك يقاب يف ححصو . "ملسم حرش” يف يوونلا هححص ام اذهو

 جرخم جرخ هنأ ىلع وأ ءبابحتسالا ىلع هلسغب رمألل اًلمحو «لوبلاب هل اًقاحلإ
 .بهذملا يف فورعملا اذهو «بلاغلا

 وهو ءديعلا قيقد نبا لوق حتفلا ىلع هقيلعت يف زاب نبا خيشلا بوصو

 .0886 /1) ؟متفلا” و (888) ؟ملسم حرش” :رظنا



 1 أ

 ةراهطلا باتك (؟4)ثيدحلا (نج >0

 ؟يدولاو يذملا مكح ام

 :هللله يوونلا لاق .سجن هنأ - اًقافتا هلقن نم مهنم لب - ملعلا لهأ روهمج

 بجي هنأ :روهمجلا بهذمو انبهذم مث .يدولاو يذملا ةساجن ىلع :ةمألا تعمجأ

 .هحضن يفكي الو «يذملا لسغ

 الإ .ءاملعلا قافتاب سجن وهو :يذملا فيرعت ركذ نأ دعب هكلله يبطرقلا لاقو

 .ذاش ٌفالخخ وهو «هدنع ينملاك ؛رهاط هنأ نم لبنح نب دمحأ نع ىكحي ام

 ُلِسْغَيلا :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا هت ىلع ثيدح :روهمجلا ةجح :تلق

 ةساجن ىلع رهاظ ليلد اذهو .«َكَجْرَف ْحَضْناَو أَضَوَت» :ظفل يفو ءاأَّضَوَتَيَو ُهَرَكَّذ

 .ىذملا

 رك "حمتفلا” و مالا 5١/ "عومجملا”و لمحت 1١/ ؟ ينقل” :رظنا

.- 
 م

 هريغو يذملا 2 باب



 هريغو يذملا 2 باب

 لاق هنن ّينزملا مِصاع ِنْب ِدْيَز ِنْب هللادبع ْنَع «ميمت ِنْب ٍداَبع ْنَع -0

 ا 3 مى م و ةييو 8و 0 -

 ال» :َلاَقَف !؟ةالَّصلا يف َءْمَّشلا ذِي ُهَنأ هْيَلِإ ليَ لْجّرلا لي ّيبنلا َلِإ َيِكَش

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو «(27751) ملسمو «(177) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءديز نب هللادبع وه :يكاشلاو ,فاكلا رسكو نيشلا مضب (يكش) :هلوق

 .هتلازإل اًبلط ؛؟ءيشلا نم عجوتلا :ىوكشلاو

 .هنم ثدحلا جورخ :ينعي (ءيشلا هيلإ ليخي) :هلوق

 .هجرخم نم :يأ اًنوص عمسي ىتح١ :هلوق

 ول ام لمشيل ؛مشلا نود نادجولاب ربعو «عيونتلل وأ «اًحير دجي وأ» :هلوق

 ضقني ال ربدلا سمل نأ ىلع هب لدتسا نمل هيف ةجح الو ءهدي مش مث «لحملا سل
 .هنيع ال ؛هبراق ام سمل ىلع لمحت ةروصلا نأل ؛ءوضولا

 ملعي :هانعم اخير ّدِحي وأ ءاَنْوَص ْعَمْسَي ح١ :ْدِيَم هلوقو :هكلله يوونلا لاقو

 .نيملسملا عامجإب مشلاو عامسلا طرتشي الو ءامهدحأ دوجو

 )1١//571(. "حتفلا”و «(551) "ملسم حرش :رظنا

 هقفلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذه

 لوصأ نم لصأ ثيدحلا اذهو :("71) "ملسم حرش” يف هفلله يوونلا لاق

 ىلع اهئاقبب مكحي ءايشألا نأ :يهو .هقفلا دعاوق نم ةميظع ةدعاقو «مالسإلا



 م ١

 1 ِ ١ 6ا/ 4
 هريغو يذملا 4 باب ةراهطلا باتك (؟0)ثيدحلا (1)ج

 ةلأسم كلذ نمف ءاهيلع ئراطلا كشلا رضي الو .كلذ فالخ نقيتي ىتح اهوصأ

 مكح ثدحلا يف كشو «ةراهطلا نقيت نم نأ :يهو «ثيدحلا اهيف درو يتلا بابلا

 هلوصحو «ةالصلا سفن يف كشلا اذه لوصح نيب قرف الو «ةراهطلا ىلع هئاقبب

 نع يكحو .فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا ريهامج بهذمو انبهذم اذه ةالصلا جراخ

 الو ةالصلا جراخ هّكش ناك نإ ءوضولا همزلي هنأ :امهادحإ :ناتياور ههللَو كلام

 نع ىلوألا ةياورلا تيكحو «لاح لكب همزلي :ةيناثلاو .ةالصلا يف ناك نإ همزلي

 .ءيشب سيلو ءانباحصأ ضعب نع ٌيكحم ًذاش ٌةجو وهو ؛يرصبلا نسحلا



 هريغو يذملا ع باب

 عر 04 8 ه رك )هع ه4 رك 2 0 هي سف هال
 لكأَي .ريخص اخ ناو بنا املأ ةيدسألا نصي تلي سين ما نع 1

 ِءاَي اَعَدَف ؛ِهبْوَن َلَع َلاَبَف .ورْجِح يف ُهَسَلُج . اذ قلي هلا لوشَ لإ [ َءاَعَّطلا

 نه  صرر

 ُهلِسْعَيإَو هبْوَت َلَع ُهَحَضتَ 6

 ملسمو «هدنع تسيلف ؛«هبوث ىلع» :هلوق الإ ءهظفل اذهو 557(2) يراخبلا هجرخأ

 .(؟541/)

 :ثيدحلا ظافلأ

 وهو ّذدَيَي يبنلا دهع يف اهنبا تام :ظفاحلا لاق (ريغص امل نباب تنأ) :اهلوق

 .هتيمست ىلع فقأ ملو .يئاسنلا هاور اك ءريغص

 .هنضح :يأ ءاهمضو اهرسكو ءاحلا حتفب (هرجح يف) :اهلوق

 .لوبلا ناكم معي اشر هشر :يأ (هحضنف) :اهلوق

 هت
 2 ع هك ع ع

 هيون لَع َلاَبَق «ّيِبَصِب نأ لي ّيبنلا نأ اكن َنيِمْؤملا مآ َةَضْياَع ْنَعَو -7

 .ُهاَيإ ةَحَبْتَأَف ؛ِءاّب اَعَدَق

 .ُهَلِسْغَي1َو لَ هَعبْأَ :مِ و

 :ثيدحلا جيرخت

 .مدقتملا مقرلاب ملسم دنع ةيناثلا ةيوارلاو .(2287) ملسمو ؛هظفل اذهو «(51؟) يراخبلا هج رخأ



 هريغو يذملا 2 باب

 :ثيدحلا ظافلآ

 .هلوب ىلع هبص :يأ (هايإ هعبتاف) :اهلوق

 .(87/1) ؟ماهفألا هيبنت” و ,0777/1) ؟حتتفلا” و «(7583) "ملسم حرش” هلبق يذلاو :ثيدحلا اذهل :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عيضرلا لوب مكح

 ءاعامجإ يوونلا هلقن لب ءملعلا لهأ ةماع لوق وهو ءسجن هنأ :لوألا لوقلا

 ؛يبصلا هيلع لاب يذلا ءيشلا ريهطت ةيفيك يف وه (نإ فالخلا اذه نأ ملعاو :لاقف

 لوب ةساجن ىلع ءالعلا عامجإ انباحصأ ضعب لقن دقو .هتساجن يف فالخ الو

 نم زيوجت سيلو :هريغو يباطخلا لاق .يرهاظلا دواد الإ هيف فلاخي مل هنأو ءيبصلا

 يف فيفختتلا لجأ نم هنكلو ءسجنب سيل هلوب نأ لجأ نم يبصلا يف حضنلا زوج
 نع ضايع يضاقلا مث «لاطب نب نسحلا وبأ هاكح ام امأو .باوصلا وه اذهف ؛هتلازإ

 .!اًعطق ةلطاب ةياكحف ءحضنيف رهاط يبصلا لوب :اولاق مهنأ هريغو يعفاشلا

 .يعفاشلا نع يكحو .يرهاظلا دواد لوق وهو ءرهاط هنأ :يناثلا لوقلا

 يعفاشلا هب لاق نوكي نأ يوونلا راكنإ مدقت دقو ءبهو نباو .نسحلاو بدمجأو

 .يرهاظلا دواد هب لاق انإو «هريغو

 هنإف ءيبصلا لوب نم شري هنأ نم ءاج امو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .هحضنب رمألا وأ «يبصلا لوب شرب لدتسي نمت بجعلاو :يبطرقلا لاق .فيفختلل

 عون يف فيفختلا ىلع هتلالد ةياغو .كلذ ىلع لدي ام هيف سيلو «هتراهط ىلع

 ركذلا اذهب ٌصخو ءاًفيفخت هلسغ نع افعو «هشرو ؛.هحضن يف صخر دق ذإ ؛هتراهط

 .مهل مهتبحمو مهحرف طرفل «ناركذلا لمح مهتمزالمل «ىثنألا نود

 .(1857) "ملسم حرش” و «(1//051) "مهفملا” :رظنا



550 
 عيضرلا لوب ريهطت ةيفيك

 ءيلع لوق وهو «ةيراجلا ال يبصلا لوب يف حضنلاب ءافتكالا :لوألا لوقلا

 .مهريغو ,بهو نباو ءقاحسإو .دمحأو ,يرهزلاو ءنسحلاو .ءاطعو

 «كلام نع يكحو «يعازوألا بهذم وهو ءاهيف حضنلا يفكي :يناثلا لوقلا

 .يعفاشلاو

 .ةيكلاملاو «ةيفنحلا لاق هبو ءلسغلا بوجو يف ءاوس امه :ثلاثلا لوقلا

 ثيدح نم فلؤملا هركذ امل ؛يبصلا لوب حضني هنأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 كف حمسلا يبأ ثيدحل ؛لسغي املوب نإف ؛ةيراجلا امأو .دضتم ةشئاعو ءسيق مأ

 ةراهطلا باتك (؟0/)ثيدحلا (١)ج هريغو يذملا 2 باب

 هج رخأ .«ماّلغلا لوب ْنِم ُُشَريَو ةّيراجلا لوي ْنِم ٌلَسْعِيا :2 هللا لوسر لاق :لاق

 .(1770) انخيشل ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو «نسح هدنسو .(؟1/5) دوادوبأ

 .(1//7910) ؟حتفلا” و (018) "ملسم حرش” :رظنا

 هلوب لسغي ةيذغتلا ةهج ىلع ماعطلا لكأ اذإ يبصلا

 ىلع هب رصتقي يبصلا ماد ام يزجي انإ حضنلا َّنِإ مث :هلل يوونلا لاق
 .فالخ الب لسغلا بجي هنإف «ةيذغتلا ةهج ىلع ماعطلا لكأ اذإ امأ ءعاضرلا

 نع اًضوع ًءاذغ هل ريصيو «هب ٍنغتسي مل ماعطلا لكأي مل ىنعم :نقلملا نبا لاقو

 .طق ءيش هفوج لخدي مل هنأ ال .عاضرإلا

 هب كنحي يذلا رمتلاو .هعضتري يذلا نبللا ادع ام ماعطلاب دارملا :ظفاحلا لاقو 20

 ريغب ءاذتغالا هل لصحي مل هنأ دارملا ناكف ؛اهريغو ةاوادملل هقعلي يذلا لسعلاو

 حرش”و «"ملسم حرش” يف يوونلا مالك ىضتقم اذه .لالقتسالا ىلع نبللا

 . "بذهملا

 .(757/1) "حتفلا”و (741/1) "مالعإلا”و ء(7410/) "ملسم حرش” :رظنا
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 هريغو يذملا 2 باب | ج)١( ةراهطلا باتك (؟7)ثيدحلا

 مهب كربتلاو مهكينحتل لضفلاو حالصلا لهأ ىلإ لافطألاب باهذلا مكح

 «حالصلا لهأب كربتلا هيفو ءدولوملا كينحت بابحتسا هيف :هئللذ يوونلا لاق
 .مهب كربتلل لضفلا لهأ ىلإ لافطألا لمح بابحتسا هيفو ءلضفلاو

 «ةرشاعملا نسح ىلإ بدنلا دتاوفلا نم ثيدحلا اذه يفو :هنللذ ظفاحلا لاقو

 لافطألا لمحو ءلضفلا لهأب كربتلاو «دولوملا كينحتو ءراغصلاب قفرلاو ءعضاوتلاو

 .اهدعبو ةدالولا لاح مهيلإ

 ؛هللله زاب نبا خيشلا ذي يبنلاب ٌصاخ كربتلا نأ نيبو لوقلا اذه در دق :تلق

 الو دِييَب يبنلاب ٌصاخ كلذ نأ :باوصلاو ءرظن هيف اذه :حتفلا ىلع هقيلعت يف لاقف

 ةباحصلا نآلو «هريغ نود هب هصخو «ةكربلا نم هيف هللا لعج امل ؛هريغ هيلع ساقي

 ؛مهب يمأتلا بجوف ؛عرشلاب سانلا ملعأ مهو دْيَكَي هريغ عم كلذ اولعفي مل ضن

 .كرشلا ىلإ يضفي دق كي هريغل اذه لثم زاوج نألو
 ماا ؟محتفلا” و (585) "ملسم حرش” :رظنا



 هريغو يذملا حل باب

 ءدجسملا ِةَمِئاَط يف َلاَبَ 507 :َلاَق هنضض ِكِلاَم ِنْب ٍسْنَأ ْنَع -4

 نم بونذب ديك ىبنلا َرَمَأ هلوَب ىَضق الف رص يبنلا م اًهَنف ؛سانلا هَرَجَّرَف ؛ الص 2 سس 0 7م 022 يا هه مآ

 ”امص 0

 .هيلع قير اف ءِءاَم

 .(784) ملسمو ؛هظفل اذهو ((5؟1) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 :ليق يبارعألا اذهو .ةيدابلا نكسي يذلا وه يبارعألا (يبارعأ ءاج) :هئوق

 .ينايلا ةرصيوخلا وذ :وه

 دجسملا ةفئاطو «ءيشلا نم ةعطقلا :ةفئاطلاو «ةيحان :يأ (ةفئاط يف) :هلوق

 .هتيحان

 .هب اوحاصو «هورهم :يأ (سانلا هرجزف) :هلوق

 .هنع فكلا مهنم بلط :يأ (مهاهنف) :هلتوق

 .ميظعلا ولدلا وه :بونذلا (بونذب) :هلوق

 .هلوب ىلع ءاملا بص :يأ (هيلع قيرهأف) :هلوق

 .6ع/1) ؟"متفلا”و 697 /1) "مالعإلا”و (580) "ملسم حرش” :رظنا

 :هدئاوفو ثيدحلا اذه ماكحأ

 لهأ نم ٌعمج عامجإلا لقن .هيلع عمجم وهو «يمدآلا لوب ةساجن تابثإ )١(

 .يوونلاو «يكلاملا ٌّيَرج نباو ,مزح نباو ؛يواحطلا :مهنم .ملعلا

 .راذقألا نع ههيزنتو ءدجسملا مارتحا (7)



 ١ م:

 ةراهطلا باتك (هى)ثيدحلا نب لل

 .روهمجلا لوق وهو ءاهرفح طرتشي الو ءاهيلع ءالا بصب رهطت ضرألا نأ ()

 تأي مل اذإ «ءاذيإ الو ءفينعت ريغ نم همزلي ام هميلعتو «لهاجلاب قفرلا (5)

 .اًدانعو اًفافختسا ةفلاخملاب

 تن هلوقل ؛(مهفخأ لامتحاب نيررضلا مظعأ عفد (5)

 (وُعَد١) :دَي هلوق ناك :ءاملعلا لاق .(وُعَد» : ؟نيحيحصلا”» يف علخ سنأ

 :نيتحلصلل

 لامتحا ناكف ءلصح دق سيجنتلا لصأو «ررضت هلوب عطق ول هنأ :امهادحإ

 .هب ررضلا عاقيإ نم ىلوأ هتدايز

 هلوب ءانثأ يف هوماقأ ولف دجسملا نم ريسي ءزج يف لصح دق سيجنتلا نأ :ةيناثلا

 .دجسملا نم ةريثك عضاومو «هندبو «هبايث تسجنتل
 ق6 ا ؟يناعملا حرش” و 4/١ "مالعإلا” و عمك 5١/ ؟عومجملا”و لكملم) "ملسم حرش” :رظنا

 .014/1) "متفلا” و «(0) ؟ةيهقفلا نيناوقلا”و )١4(( ؟بتارملا” و

 هريغو يذملا ب باب

 ثيدح ظافلأ ضعب يف



 ةراهطلا باتك (؟9)ثيدحلا (١)ج هريغو يذلملا 2 باب

 ٌةَرْطِفْلا» ل وقَي دلي هللا َّل وْسَر ٌتْعِمَس :َلاَق كنون كعفج يره يبأ ( نع 9

 ُُفسََو اَمظألا ُميِلقَتَو ءِبِراَّشلا ٌَصَقَو داَدْحَتْس دحتسالاَو «ناتخلا :ٌسْمح

 .(طيولا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(؟61/) ملسمو ,((08941)و ء(68869) يراخبلا هجر خأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يتلا لاصنخلا نأ :هانعمو «ةنسلا يه :ملعلا لهأ روهمج لاق «ةرطفلا» :هئوق

 :مهضعب لاقو .همالسو «مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ننس نم ثيدحلا يف تركذ

 .كلذ ريغ ليقو .مالسإلا ةرطفلا :مهضعب لاقو .نيدلا يه ةرطفلا

 غلبت ةرطفلا لاصخ نأ يبرعلا نبا ركذو :هلللذ ظفاحلا لاق «سمخ» :هلوق

 معأ دارأ نإو ءكلذك سيلف «ةرطفلا ظفلب درو ام صوصخ دارأ اذإف ؛ةلصخ نيئالث

 ةرطفلا لاصخ يف درو ام لقأو .اًريثك ديزت لب نيثالثلا يف رصحنت الف كلذ نم

 بابلا يف يتأيسو ءاّنالث الإ هيف ركذي مل هنإف ؛لبق روكذملا دنإ» رمع نبا ثيدح

 .«ةرطفلا نم» :ظفلبو ««ةرطفلا» :ظفلب درو هنأ :هيلي يذلا

 ةاون نم عطقلا عضومو «ركذلا نم نتخلا عضوم :ّدغل ناتخلا «ناتخلا» :هئوق

 ضعب عطق :نوكس مث حتفب نتخلا :هفللَم ظفاحلا لاق :اعرشو «ناسللا يف |ى «ةيراجلا

 .صوصخم وضع نم ص وصخ

 ؛اًدادحتسا يمس .ةناعلا رعش قلح :وه دادحتسالا (دادحتسالا» :هئوف

 .ىسوملا يهو «ةديدحلا لامعتسال



 هريغو يذملا كي باب

 يذلا رعشلا :براشلاو .هرعش فارطأ عطق : يأ «براشلا صقو» :هلوق

 .ايلعلا ةقشلا قوف تبني

 .محللا يف اهتبانم نع ةجراخلا اهفارطأ عطق :يأ «رافظألا ميلقتو» :كهلوق

 قيرط نع رعشلا نم طبإلا ىلع ام ةلازإ وه :فتنلا ؛طبإلا فتنو» :هلوق

 .حانجلا نطاب ليقو «بكتملا نطاب ءابلا نوكسو ةزمهما رسكب :طبإلاو ,فتنلا
 هيرب س2 سضرفم لل] "محتفلا”و (ة ماهفألا هيبنث” و ل( ها "؟ملسم حرش و.( /1 "مهفملا” :رظنا

 .(188 /1) «ةرطفلا ننس ماكحأ” و

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؛؟ءاسنلاو لاجرلل ناتخلا مكح ام

 سيلو ؛ءاسنلا قح يف ةمركم لاجرلا قح يف بجاو ناتخلا :لوألا لوقلا

 ىلع بوجولاب لاق نم ةجح .ملعلا لهأ نم ريثك لوق وهو «نهيلع بجاوب
 .[ لحنلا]4اًهِيِنَح مهن هلم ْعِّأِ نأ كَل ! ميسو مث 9: :ىىلاعت هلوق :لاجرلا

 كعلخ ةريره يبأ نع (7770) ؟ملسم”و ,(*807) ؟يراخبلا” يف ءاجو

 .(موُدَقلاِب تس َنيِنَت نبا َوُهَو هشبل ٌميِهاَرب د! َنتَمْخا» : لكي للا لوسو لاق لاق

 :ملْشَأ لجرل لاق ديني يبنلا نأ كنيخ يمرضحلا وأ ؛ينهجلا بيلك ثيدحو

 خيشلا هنسحو ؛هريغو (705) دوادوبأ هجرخأ .اَنِيَيْخاَو فكل َرْعَش َكْنَع ق١

 .نسحلا ىلإ يقتري ال هنأ رهظي يذلاو .(278) ؟ءاورإلا” :رظنا .هدهاوشب ينابلألا

 )٠١0(. نايبدلل «ةرطفلا ننس” كلذل رظناو

 نمك «ةالصلا ةحص اهعطق ىلع فقوتتف ؛ةساجنلا سبت َهَمْلَقلا نألو :اولاق

 «بجاو ةروعلا رتس :اولاق اًضيأو .لالدتسالا اذه دقتنا دقو .همف يف ةساجن كسمأ



 ةراهطلا باتك_(14)ثيدحلا (ج ينل
 هنألو ؛هلجأ نم هتروع ىلإ رظنلاب نوتخملا ةمرح كته زي مل بجاو ناتخلا نأ الولو

 .مهرئاعش رئاسك اًبجاو ناكف ؛نيملسملا رئاعش نم

 نم ريثك لاق هبو :يوونلا لاق ءءاسنلاو لاجرلا ىلع بجاو هنأ :يناثلا لوقلا

 نأ :رازبلا دنع ,.دغت#ع رمع نبا ثيدحب ةأرملا ىلع هبوجوب لاق نم لدتساو .فلسلا

 اَّسْمَع َنْبِضَتْحا ِراَصَنأْلا َءاَسِن ايا :لاقف ءراصنألا نم ةوسن ىلع لخد يي يبنلا

 نم وهو .«َنيِِحنما َرْفُكَو َنُكاّيِإَو َنُكِجاَوْرَأ َدْنِع ىظخأ ُهَّنِإَف ؛َنْكِهْنُت اكَو َّنْضِفْخاَو
 نع « ؟ريغصلا” يف يناربطلا دنع ءاجو ءفيعض وهو هّيِرَتَعلا يلع نب ِلَدْنَم قيرط
 رظناو .اًضيأ فيعض وهو .يِكِهنُت اَلَو يّمِشَأَف ٍتْضَمْحَأ اَذإ» :هيفو ,كففخ سنأ

 .(50) "ةرطفلا نئس” هلبق يذلاو ثيدحلا اذهل

 اذه ةجح ؛ةفينح يبأو ءكلام لوق وهو «عيمجلا قح يف ةنس هنأ :ثلاثلا لوقلا

 ركذو .؛ةَرطِفْلا َنِم ٌسْمْحا :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا ضخ ةريره يبأ ثيدح :لوقلا
 .(ناَناَمخل ىَقَتلا اَذِإإ :ثيدحو «ناتخلا :اهنم

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةفحت”و )755٠/1٠١(2. "متفلا”و 797 "ملسم حرش”و 6/1 "عومجملا”و اى )١/ ؟ينغملا” :رظنا

 . "دودوملا

 هريغو يذملا ع باب

 ركذلا نتخ ةيفيك
 عطق ركذلا ناتخ :يدرواملا لاق )٠١١/ 0154٠ ؟حتفلا» يف هلل ظفاحلا لاق

 ةفشحلا لوأ دنع اهلصأ نم بعوتست نأ بحتسملاو .ةفشحلا يطغت يتلا ةدلجلا

 :نيمرحلا مامإ لاقو «ةفشحلا نم ءيش هب ىشغتي ام اهنم ىقبي ال نأ ئزجي ام لقأو

 نم ىقبي ال ىتح «ةفشحلا يطغت يتلا ةدلجلا يهو «ةفلقلا عطق لاجرلا يف قحتسملا

 .ةفشحلا عيمج فشكنت ىتح :غابصلا نبا لاقو هَّلَدَُم ءيش ةدلجلا



 هريغو يذملا كك باب

 ىثنألا ناتخ ةيفيك

 ىلعأ يف يتلا ةدلجلا نم ءزج ىندأ عطق بجي ىثنألا ينو :هفلله يوونلا لاق

 .جرفلا

 قوف اهجرف ىلعأ يف نوكت ةدلج عطق اهناتخ :يدرواملا لاق :هفثلذ ظفاحلا لاقو

 نود «هنم ةيلعتسملا ةدلجلا عطق بجاولاو .كيدلا فرعك وأ «ةاونلاك ركذلا لخدم

 .هلاصئتسا

 لاذب - اراذعإ لجرلا ناتخ ىمسيو :يوونلا لاق :ظفاحلا لاق :ةدئاف

 لهأ مالك :ةماش وبأ لاقو .نيتمجعم داضو ءاخب ءاًضفخ ةأرملا ناتخو .-ةمجعم

 .ىثنألاب صتخي ضفخلاو ءاراذعإ لكلا ةيمست يضتقي ةغللا
 )5140/1١(. ؟حتفلا”و ((؟610) "ملسم حرش” :رظنا

 ناتخلا هيف عرشي يذلا تقولا

 بحتسيو «غولبلا دعب بجي :مهضعب لاقف «هيف نتخي يذلا تقولا يف فلتخا

 «نيعبرألا يفف رخأ نإف «عباسلا مويلا يف نتخي :ليقو .رغصلا يف هدلو نتخي نأ يلولل

 .نينس رشع نبا ريصي ىتح نتخي ال :ليقو .ةنسلا يفف رخأ نإو
 : "فارشإلا هباتك نم  ناتخلا باتك” يف رذنملا نبا لاق :هثللَ يوونلا لاق

 ىلع ءايشألاو .عبتت ةنس الو «هيلإ عجري ٌّدح هتقول الو «تبثي يبن ناتخللا باب يف سيل
 يبصلا نتخي نأ عنم نم عم ملعن الو ءةجحب الإ اهنم ٍءيِش رظح زوجي الو «ةحابإلا

 اذإ نكل «نتتخا ءاش ىتمف ناتخلا امأ :هثللج مالسإلا خيش لاقو .ةجح مايأ ةعبسل

 .نوتخم وهو الإ غلبي العل ؛لعفت برعلا تناك امك نتخي نأ يغبنيف .غولبلا قهار

 انثدح )١77/١1(: "طسوألا خيراتلا” يف هله يراخبلا جرخأ دقو :تلق

 ديعس عمس هنأ «رشب وبأ ينربخأ «ةبعش ينثدح «ديجملا دبع نب هللا ديبع انث ءقاحسإ



 هريغو يذملا كك باب

 نوتحم انأو «نينس رشع نبا انأو هدب يبنلا يفوت :لاق هتضفيع سابع نبا نع «ريبج نب

 نع «قاحسإ نبا قيرط نم اًضيأ هجرخأو .حيحص ٌدانسإ اذهو .لصفملا أرقأ

 هذه يفو .نيتخ انأو نيب ىبنلا ضبق :لاق دفع سابع نبا نع «ريبج نب ديعس

 نبا ثيدح :لوألا :عباسلا موي ناتخلا نييعت امهيف ناثيدح ءاج دقو ءاذه

 ؛فيعض هدنسو «(008) "طسوألا” يف يناربطلا هجرخأ .ثيدحلا خلإ ...ىذألا

 .كرتف ؛هرخآب طلتخا ءقودص : "بيرقتلا” يف لاق «حارجلا نب ٍداَوَر قيرط نم هنأل

 (مهنتخو نيسحلاو نسحلا نع ىتع ديب هللا لوسر نأ كتفإخ رباج ثيدح :يناثلا

 نمم دحأ لقي مل :هبقع لاقو «2847) "ريغصلا” يف يناربطلا هجرخأ .مايأ ةعبسل

 قيرط نم ثيدحلا اذهو :تلق .ديلولا الإ مايأ ةعبسل |مهنتخو :ثيدحلا اذه ىور

 نع ءملسم نب ديلولا انثدح :لاق «لكوتملا نب دمحم همساو يرسلا بأ نب دمحم

 ةدع هيف ثيدحلا اذهو .هركذف ... رباج نع .ءردكتملا نب دمحم نع ءدمحم نب ريهز

 ماهوأ هل .ءفراع قودص : "بيرقتلا” يف لاق ءيرسلا يبأ نب دمحم :ىلوألا ءللع

 دمحم نب ريهز :ةثلاثلا .نعنع دقو «ةيوستلا سيلدت سلدم ديلولا :ةيناثلا .ةريثك

 .هطلغ رثكف ؛هظفح نم ماشلاب ثدح :متاحوبأ لاق «ةفيعض هنع نيماشلا ةياور

 ثيدحلا ءاج دق :ةعبارلا .يماش وهو ءملسم نب ديلولا هنع يوارلا نأل ؛اهنم اذهو

 .نتخلا ركذ هيف سيلو «رباج ريغ نع اذكو «رباج نع ىرخأ قيرط نم

 ؟ىوقتي هلبق يذلا هضني» سابع نبا ثيدح عم ثيدحلا اذه له :اذه ىلعف

 نايبدلل 78 "ةرطفلا ننس ماكحأ رظناو .ملعأ هللاو .ىوقتي ال هنأ باوصلا

 .َلاَعَت هللا هَظِفَح
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 ٌنِحلا

 ا
 هريغو يذملا ك باب ةراهطلا باتك (؟9)ثيدحلا (١)ج

 نكل :نيثيدحلا ركذ نأ دعب لاقف (117) "ةنملا مات” يف هلله ينابلآلا خيشلا امأ

 ها .مهتم امهيف سيلو .فلتخم امههجرخم ذإ ؛رخآلا يوقي نيئيدحلا دحأ

 ؟ةلأسملا يف باوصلا وه ام :يقب

 نع اّلقن يوونلا لاق اى هنأ الإ «ةيميت نباو «رذنملا نبا هلاق ام وه :باوصلا

 .هب قفرأ هنأل ؛هرغص يف ريغصلا نتخي نأ يلولل بحتسي نكل :ةيعفاشلا
 .(5147/1) "حتفلا”و «(750/4 )١/ ؟ىربكلا ىواتفلا”و 700 )1١/ ؟عومجملا” :رظنا

 ؟دادحتسالا مكح ام

 نم هنأل ؛بحتسم وهو «ةناعلا قلح :دادحتسالاو :هنللو ةمادق نبا لاق

 .سأب الف هبحاص هلازأ ءيش يأبو .هتلازإ تبحتساف ؛هكرتب شحفيو «ةرطفلا

 ىلع بجي لهو .اًضيأ ٌةنس هنأ ىلع قفتمف :ةناعلا قلح امأو :هنلله يوونلا لاقو

 مل اذإ اذهو .بوجولا :امهحصأ «ناروهشم نالوق هيف ؟اهجوز اهرمأ اذإ ةجوزلا

 .اًعطق بجو ههرَّقن ثيحب شحف نإف «قاوتلا رفني ثيحب شحفي
 حبصأو ءرعشلا لاط :يأ ءشحف اذإ ال فظنتلا ىلع لجرلا ريجي اذكو :تلق

 نهوُرْشاَحَو# :للاعت هللا لاق .فورعملاب ةرشعلا نم اذه نأل ؛عامجلل قوتلا نع اًرفنم

 .[178:ةرقبلا]# ٍضوُرْعَمْلَنِلَع ىلا ُلِْمَّنُطَول :ىلاعت لاقو «[14١:ءاسنلا]4 ٍوَرَعَمْلَأِب
 )165/١(. ؟ةرطفلا ننس” و .(7 147 /1) "عومجملا” و «(85/1) "ينغملا” :رظنا

 هريغب زوجيو قلحلاب ةناعلا رعش ةلازإ بحتسي
 .هيلاوحو لجرلا ركذ قوف يذلا رعشلا :ةناعلاب دارملاو :هنلله يوونلا لاق

 رعشلا هنأ :جيرس نب سايعلا يبأ نع لقنو .ةأرملا جرف يلاوح يذلا رعشلا كاذكو

 لبقلا ىلع ام عيمج قلح بابحتسا اذه عومجم نم لصحيف ؛ربدلا ةقلح لوح تبانلا

 .(موحو ريدلاو



 ادار

 وأ اهفتن ولف ءثيدحلا يف هب حرصم وه |(ى ؛قلحلا :ةناعلا يف ةنسلاو :هنلله لاقو

 «هسفنب هتناع قلحيو «قلحلا وهو ءلضفألل اًكرات ناكو ءزاج ةرونلاب املازأ وأ ءاهصق

 ءاهسمو هتروع ىلإ رظنلا حيبتست يتلا هتيراج وأ ءهتجوز الإ هريغ اهيلوي نأ مرحيو

 ةراهطلا باتك (؟9)ثيدحلا(١)ج هريغو يذملا 4 باب

 .ةهاركلا عم زوجيف

 قلحلا ةناعلا رعش ةلازإ يف ةنسلا هريغو :يوونلا لاق :هللذ ظفاحلا لاقو

 يهنلا يف رباج نع حيحصلا ثيدحلا تبث دقو .اًعم ةأرملاو لجرلا قح يف ىسوملاب

 يف هحرش مدقت دقو .ةبيغملا دحتستو ةثعشلا طشتمت ىتح ؛اًليل ءاسنلا قورط نع

 .ليزم لكب ةلازإلاب ةنسلا لصأ ىدأتي نكل «حاكنلا

 «فتتلا ةأرملا قح يفو «قلحلا لجرلا قح يف ىلوألاو :اًضيأ يوونلا لاقو

 فتتلا نإف ؟؛لحملا ءاحخرتساب جوزلا ىلعو «ملألاب ةأرملا ىلع اًررض هيف نأب لكشتساو

 حيجرت ىلإ لام مهضعب نإ :ديعلا قيقد نبا لاق مث نمو «ءابطألا قافتاب لحملا يخري

 . لحملا يخري فتنلا نآل ؛ةأرملا قح يف قلحلا

 «ربدلاو لبقلا نع رعشلا ةطامإ :بحتسيو ...:ةماش وبأ لاق :اًضيأ هنللك لاقو

 الإ يجنتسملا هليزي الف «طئاغلا نم ءيش قلعي نأ نم اًفوخ ؛ىلوأ ربدلا نم وه لب

 .راجتسالاب هتلازإ نم نكمتي الو «ءاملاب
 )0145/1١١. "حتفلا”و )1417/١"(« "عومجملا”و «(701/) "ملسم حرش” :رظنا

 هريغو ةناعلا قلح يف تيقوتلا

 اذإف .هلوطو ةجاحلاب طبضي هنأ راتخملاف :هقلح تقو امأ :هفلله يوونلا لاق

 امأو .رافظألا ميلقتو ءطبإلا فتنو ءبراشلا صق يف طبضلا كلذكو «قلح لاط

 فتنو «رافظألا ميلقتو ءبراشلا صق يف انل تقو :باتكلا يف روكذملا سنأ ثيدح
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 هريغو يذملا كب باب ج)١( ةراهطلا باتك (؟9)ثيدحلا

 هب زواجتي اًكرت كرتي ال :هانعمف .ةليل نيعبرأ نم رثكأ كرتي الأ :ةناعلا قلحو ءطبإلا

 .ملعأ هللاو «نيعبرأ كرتلا مهل تّقو مهمأ ال ؛نيعبرأ

 ؟همكح ايف ءاموي نيعبرأ نم رثكأ لاصخلا هذه كرت اذإف :تلق

 حيجرت وهو - ةيفنحلا تبهذو «ةديدش ًةهارك هركي هنأ ىلإ :روهمجلا بهذ
 .مرحي هنأ ىلإ - يناكوشلا

 )187/١(. ؟ةرطفلا نئس ماكحأ” و )76٠/1(« ؟لينلا”و :(1794/1) "عومجملا” :رظنا

 براشلا دح

 امهو «هيبناج يف فلتخاو .ايلعلا ةفشلا ىلع تبانلا رعشلا وه :براشلا

 عم اههصق عرشيو «براشلا نم امه :ليقف ءنيسلا رسكب لابس ةينثت نالابسلا

 .امهنيب كرتشم ليقو «ةيحللا رعش ةلمج نم امه :ليقو
 .(053177/1) ؟ةرطقلا ننس ماكحأ”و )7847/1١(« "حتفلا”و «(761) "ملسم حرش” :رظنا

 ؟براشلا صق مكح ام

 نم ٌعمج لقن لب ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةنس براشلا صق :لوألا لوقلا
 .ةنس هنأ عامجإلا ملعلا لهأ

 :مهتجح ؟يبرعلا نباو «مزح نبا لوق وهو .براشلا صق بجي :ٍناثلا لوقلا

 اوفِلاَح١ :لاق دك يبنلا نع .دغتيخ رمع نبا نع «؟نيحيحصلا” يف ءاج ام

 اوُكِبَأ» :يراخبلل ةياور يفو .«َتراَوَّشلا اوُفْحَأَو ءىَحّللا اوُرَذَو .َنيِكرْملا

 هللا لوسر لاق :لاق كن ةريره يبأ ثيدح نم "ملسم” يف يف ءاجو ؛«َبراَوَشلا

 ,رماوأ هذهف :اولاق .(َسوْحَلا اوُفِلاَح ىَحَّللا اوُْرَأَو َتِراَوَّشلا ارم : 3

 م ن ور ّنَع َنوُعِلاَحي نذل ردم :ىلاعت هللا لاق ؛بوجولا ىضتقي

 لاق :لاق تش“ مقرأ نب ديز نع ءاجو .[5*:رونلا]4 ديل ٌثاَدَع مُهبيِصُخ



 هريغو يذملا 2 باب

 ,(7577/4) دمحأ هجرخأ .اَنِم َسْيَلَف كيِراَش ْنِم ْذخأَي 1 ْنَم» دو هللا لوسر

 . حيحص هدئسو

 .ملعأ هللاو ةلدألا نم مدقت امل ؟؛يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .0707/1) "ةرطفلا نئس” و )07548/1١(: "ليتلا” و ؛(١714 )١/ "عومجملا”و :(4؟١7/1) "ىلحملا” :رظنا

 ؟براشلا قلح زوجي له

 .هلصأ نم هفحي الو «ةفشلا فرط ودبي ىتح براشلا صقي :لوألا لوقلا

 دارملاو ُةَلْثُم يدنع براشلا ءافحإ :لاق هنأ كلام نع ءاجو «ةيعفاشلا بهذم اذهو

 تلأس :بهشأ لاقو .نيتفشلا فرط ودبي ىتح براشلا ذخأ يف ةغلابملا :ثيدحلاب

 هذه :هبراش قلحي نمل لاقو !اًيرض عجوي نأ ىرأ :لاقف ؟هبراش ىفحي نمع اًملام

 وهف :صقلا امأو :هنللك ظفاحلا هلاق ام :لوقلا اذه ةجح .سانلا يف ترهظ ةعدب

 اوزج» :ظافلأب ءاج ثيدحلا نأ ركذ مث - انه امك ثيداحألا رثكأ يف يذلا

 - :لاق مث ««َتراَوَّشلا اوُكِمْا» :ظفلبو .«َتراَوَُشلا اوُمْحَأ» :ظفلبو ء«َتراَوَّشلا

 «ميجلاب وهو رجلا نأل ؛ةلازإلا يف ةغلابلا بولطملا نأ ىلع لدت ظافلألا هذه لكف

 .دلجلا غلبي نأ ىلإ هفوصلاو رعشلا صق :ةليقثلا يازلاو

 هل لدتساو «ءسأب الف هصق نإو ءسأب الف هفح نإ :دمحأ لاق :يناثلا لوقلا

 اهلمحو «َبراَوّشلا اورِج» :ثيدحو (َبراَوَّشلا اوُفخَأ١ :اهيف ىتلا ثيداحألاب

 .رعشلا لصأ نم ال «ةفشلا فرط نم فحلا ىلع لوألا لوقلا باحصأ

 ؛دمحمو .فسوي يبأو «ةفينح يبأ لوق وهو «براشلا قلحي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 ؛قلحلا ظفلب ءاج :اًضيأو .ههيجوت مدقتو «يناثلا لوقلا دنع هركذ مدقت ام :مهتجح

 ةنييع نبا باحصأ روهمجو «ةنييع نب نايفس ىلع هيف فلتخاو «يئاسنلا هج رخأ

 . "حتفلا” يف اك ءصقلا :ظفلب هنووري



 هريغو يدملا #4 باب

 .ملعأ هللاو ةيعفاشلا لوق وه يذلا «لوألا لوقلا وه لاوقألا هذه نم :برقألا

 )15/1١. ؟حتفلا” و ال07 /1) ؟مالعإلا” و9 519) ؟ملسم حرش” و )510/١(« «عومجملا” :رظنا

 رافظألا ميلقت فيرعت

 ءاظلا مضب رفظ عمج :رافظألاو .عطقلا وهو مْلَقلا نم ليعفت وه ميلقتلا
 .رفظلا نم عبصألا سأر سبالي ام ىلع ديزي ام ةلازإ :دارملاو .اهنوكسبو ءءافلا مضبو

 )0745/1١. "حتفلا” و (75010) “ملسم حرش” و ,(7709/1) "عومجملا” :رظنا

 رافظألا ميلقت بحتسي
 لجرلا هيف ءاوسو «ةئس هنأ ىلع ٌممجمف .رافظألا ميلقت امأ :هلله يوونلا لاق

 لجرلا مث ,ىرسيلا مث «ينميلا ديلاب أدبي نأ :بحتسيو .نالجرلاو ناديلاو «ةأرملاو

 .ىرسيلا مث «ينميلا

 )07144/١١. "حتفلا”و 79 )١/ ؟عومجملا”و .(41/ )١/ ؟ينغملا” :رظنا

 زاج هريغ وأ قلح نم هريغب هلازأ نإو ةنس طبإلا فتن

 نإو «هكرتب شحفيو «ةرطفلا نم هنأل ؛ةنس طبإلا فتنو :هفلله ةمادق نبا لاق

 تلق :برح لاق ؛ربخلا هتقفاومل ؛لضفأ هفتنو ءزاج ةرونلاو قلحلاب رعشلا لازأ

 .ردق نإ هفتن :لاق ؟ةرونب وأ .كيلإ بحأ طبإلا فتن :قاحسإل

 نمل فتنلا هيف لضفألاو «قافتالاب ةنسف ؛طبإلا فتن امأ :هلله يوونلا لاقو

 :لاق ىلعألا دبع نب سنوي نع يكحو «ةرونلابو قلحلاب اًضيأ لصحيو «هيلع يوق
 ةنسلا نأ تملع :يعفاشلا لاقف ؟هطبإ قلحي نيزملا هدنعو «هئلله يعفاشلا ىلع تلخد

 .عجولا ىلع ىوقأ ال نكلو .فتتلا

 )7414/1١(. "حتفلا”و ,(581) ؟ملسم حرش” و «(751/1) "عومجملا”و «(317/1) "ينغملا” :رظنا

 تي 2 22



 ةراهطلا باتك (”.0)ثيدحلا (١)ج ةبانجلا نم لسغلا باب

 ةبانجلا نم لسفلا باب
 ءاملا لاعتسا :اًعرشو ,ءءاضعألا ىلع ءاملا نايرج :ةغل لسغلا (لسغلا) :هلوق

 .صوصخت ٍهجو ىلع ندبلا عيمج يف روهطلا

 «كلذب يمس .عامج وأ «لازنإل ؛السغ بجوأ ام يه :ةبانجلا (ةبانجلا) :هلوق

 .رهاطلا هبتجي ال ام بتجي بنجلا نأل وأ ؛هبناجو هلحم دعاب ءاملا نأل امإ

 وهو تيدا قرط غب يف قل يل نأ تضخ ةَرْيَرُه بأ نع
 5 يف ها هم

 نبأ :َلاَقف («كتلتح َتْدِج َ َتلَسَيْغاَف تبهدف ةنم ٌتسسَحْناَف :ّلاَق «ٌبْنَج

 2 5م وو 20 أ

 رْيَغ ىلع َكَسِلاجأ نا تهركف منج تنك :ّلاَق (؟ةَرْيَرْه انأ اي 2

 05 - َنِمْؤملا :ةياور يفو - ملم نإ ءاوللا َناَحبَس» :لاَقَف .ٍةَراهَط

 هدنعف «قرط» :هلوق الإ ءنيعضوملا نم هظفل اذهو «(3586 « 787) يراخبلا هج رخأ

 )510١(. ملسمو «"؟ملسم” يف يهو «قيرط

 ناطيشلا فصو كلذلو ءايفختسم هنع تيضم هاتنعم (تسنخناف) :هلوق

 .ساّئخلاب

 :انه دوصقملاو .هلالجب قيلي ال ام لك نع هلل اًبيزنت :يأ (هللا ناحبس» :هلوق

 .رهاظلا اذه ! ؟هيلع ىفخي فيك :يأ «ةبانحلاب سّجدَّتلا كفي ةريره يبأ داقتعا نم بجعتلا

 .هتعيرشو هللا نيدل داقنملا :يأ «ملسملا نإ» :هلوق



 نِحلا
1 > 

 ةراهطلا باتك (81)ثيدحلا (1)ج ةباتجلا نم لسغلا باب

 .هتديقع ةراهطل ؛اهريغ الو «ةبانجب اًسجن نوكي ال :يأ «سجني ال١ :هلوق

 .("40/1) "حتفلا”و «(12ا/7) "ملسم حرش” :رظنا

 ثيدحلا نم ةذوخأملا دئاوفلا

 .ةميظعلا رومألا ةسبالم دنع ةراهطلا بابحتسا )١(

 .تاتئيحلا لمكأ ىلع مهتبحاصمو «مهريقوتو لضفلا لهأ مارتحا بابحتسا (1)

 .هبوجو تقو لوأ نع لاستغالا ريخأت (*)

 "باب :يراخبلا بوبو «لستغي نأ لبق هجئاوح يف بنجلا فرصت زاوج (4)

 .هريغو قوسلا يف ىشميو جرخي بنجلا
 .(ة؟ ركز "متفلا” و لامر "مالعإلا”و 33في "ملسم حرش :رظنا

 قا مم

 ٌلَسَغ باتل نو لَم ذإ كَ يلا ناك :ْتَلاَق اضم َةََسْياَع ّْنَع ١"-

 اَذإ ىَّنَح ُهَرْعَش ِهْيَديِب َلَلَحت مَ «َلَسَغا هت قالّصلِل ملل ُهَءوُضُو أَّضَوَت مّ هْيَدَي
 0 2 هس أ دو 1 11

 َرِْئاَس َلَسَع من ِتاََم ثالث ءاَللا ِهْيَلَع َضاَقَأ ُهَتَرَشَب ىَوُر
- 

١ 

 وع ا خل 2 ل 05 تاي قا ريب اسش ام 2
 "532 هنم فرتغت « ٍدِحاَو ٍءانإ نم ٌةِْكَك هللا لوَسَرَو

 :ثيدحلا جيرخت

 يراخبلا هجرخأ :يناثلا ظفللاو «(2577) ملسمو «هظفل اذهو :(777) يراخبلا هجرخأ

 .071) ملسمو «هظفل اذهو «(777)



 نحل
4 

 1/١
 ةبانجلا نم لسغلا باب ةراهطلا باتك (١0)ثيدحلا 11ج فلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةبانحجلا نم لسغلا وهو «لعفلا يف عرش :يأ (لستغا اذإ) :اهلوق

 نم امهم امم فيظنتلل ناك |هلسغ نأ لمتحيو «هيفك :يأ (هيدي لسغ) :اهلوق

 .مونلا نم مايقلا دنع عورشملا لسغلا وه نوكي نأ لمتحيو «رذق

 تمدقت دقو .ةالصلل هكوضوك :يأ (ةالصلل هءوضو أضوت مث) :اهلوق

 .ءوضولا ةيفيك

 يف ءاجو .ءاملا يف اهلخدأ يتلا هيدي عباصأب :يأ (هيديب للخي مث) :اهلوق

 نيليل ؛كلذ لعف امنإو .رعشلا لوصأ يف هعباصأ لخديف «ءاملا ذخأي مث : ؟ملسم»

 .هيلع ءاملا رورم هبطريو ءرعشلا

 .هسأر رعش :يأ (هرعش) :اهلوق

 .هنظ ىلع بلغ :يأ (نظ اذإ ىتح) :اهلوق

 سأرلا ةدلج يهو .هسأر رعش ةرشب رمغ :يأ (هترشب ىورأ دق هنأ) :اهلوق

 .تيور ىتح ءاملاب

 .ءالا بص :يأ (ضافأ) :اهلوق

 .هسأر ىلع :يأ (هيلع) :اهلوق

 لهأ قفتا :يرهزألا لاق .هدسج ةيقب :يأ (هدسج رئاس لسغ مث) :اهلوق

 .اًريثك وأ ناك اًليلق «هيقاب ءيشلا رئاس نأ :ةغللا

 دكأت تابثإ :اهنم ضرغلاو ءانيديأب ءاملا ذخأن :يأ (هنم فرتغن) :اهلوق

 .ًاَي هلسغ ةيفيك نم انش ةشئاع
 .(47/1) ؟ماهفألا هيبنت”و )745/1١( "حيضوتلا”و 377 /1) "حتفلا”و «(707) "ملسم حرش” :رظنا



 ةيانجلا نم لسغلا باب

 ٌتْعْضَو :ْتَلاَق نأ هل ّيِْنلا جْوَر هن» ٍثراحلا ِتْنب هَ ةَنوُمُيَم ْنَع ١"- عم 43 َ

 - (ةالَث وأ - ٍنْيَئرَم ِهِراَسَي َلَع هني اَفْكَف بانا ءوُضَو لك هل هللا ٍلوُسَرِل

 0_1 0 رم .طئاخلا وأ ءيضْألاب ُهَدَي َبَرَص مَن ُهَجْرَه َلَسَغ مَن

 11 0 م همس ارو سس رتس ه رس هرم س 0 ل هاري هم

 اقذرث لق ةقزجب ةثئاك تلح لمكت «رشتت هك بيت دَسَج َرَئاَس لّسغ

 سس وطور 0 0
 .هِدْيِب ءاملا ضفني لعَجف

 :ثيدحلا جيرخت

 ؛هدنع تسيلف ؛«رئاس» :هلوق الإ .هظفل اذهو ,(77/4 27575 . 769) يراخبلا هجرخأ

 .(5711) ملسمو

 :ثتيدحلا ظافلأ

 .ءاملا هنم بصيل ءانإلا لامأ :يأ (ًافكأن) :اهئوق

 .نيئيشلا نيب ٌعدّصلاو قشلاو ةحتفلا :ّةغل جرفلا (هجرف لسغ مث) :اهلوق

 نيب اهنأل ؛لجرلاو ةأرملا جرف يمس هبو «نيلجرلا نيب ام :جرفلا :ةياهنلا يف لاقو

 .نيلجرلا

 ليزيل ؛ضرألا هديب حسم :يأ (طئاحلا وأ ءضرألاب هدي برض مث) :اهلوق

 غرف اذإ ءاملب يجئتسملل بحتسي :اذه ىلعف .ينملا وأ «ةساجنلا ةجوزل نم اهيلع ام

 بهذيل ؛طئاحلاب وأ .بارتلاب اهكلدي وأ ءنوباص وأ ِناَنْشَأ وأ «بارتب هدي لسغي نأ

 .اهنم راذقتسالا



 جلا
 1 1 ل

 ةراهطلا باتك (؟؟)ثيدحلا (١!ج

 .بوثلا نم ةعطقلا :ةقرخلا (ةقرخب هتيتأف) :اهلوق
 .(ةة/1) ؟ماهفألا هيبنت” و 4 )١/ "حيضوتلا”و «(7347 )١/ "حتفلا”و «(0711) "ملسم حرش” :رظنا

 ةبانجلا نم لسغلا باب

 :ثيداحألا ةثالثلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟لسفلل ةينلا مكح ام

 .ءوضولاو «لسغلا يف طرش ةينلا نأ :باوصلاو ءءوضولا يف فالخلا مدقت

 مزع :اًحالطصاو ,دصقلا :ةغللا يف ةينلاو .«ِتاّييلاب ُلاَْعأْلا اَّنِإ) ثيدحل ؛مميتلاو

 ىلعو .ناسللاب اهل قلعت الو .بلقلا اهلحمو ءاّمزاج اًمزع ءيشلا لعف ىلع بلقلا

 ام اذه اَنرْمَآ ين ٌتَدْحَأ ْنَم» :لاق يب يبنلا نأل ؛اًرهج الو اّرس اهب قطني الف :اذه

 ؟لسفلل ةيمستلا مكحام

 لسغلاف «ةبحتسم ءوضولل ةيمستلا نأ :حيحصلاو ءءوضولا يف فالخلا مدقت

 «بجت الو «لسغلا دنع ةيمستلا بحتست اذه ىلعف «ىربك ةراهط هنأل ؛ىلوأ باب نم

 .ملعأ هللاو

 ؟لسغلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا مكحام

 .ءوضولاو لسغلا ين نابجاو امبنأ :حيحصلاو ءاًضيأ ءوضولا ين فالخلا مدقت

 .(0375 508/10 ؟عتمملا حرشلا” و «(70/1/1) بجر نبال "حتفلا» :رظنا

 ؟لسغلا يف هيفك لسغي ىتم

 «نيترم هراسي ىلع هنيميب أفكأف :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا اغ# ةنوميم ثيدح

 :هلللؤ يوونلا لاق .جرفلا لسغ لبق نيفكلا لسغ نأ هرهاظ .هجرف لسغ مث ءاّنالث وأ



 نجلا

 ؟ لبو
 ةراهطلا باتك (77)ثيدحلا (١)ج ةيانجلا نم لسغلا باب

 لسغي مث «ءانإلا يف امهلاخدإ لبق اًنالث هيفك لسغيف لستغملا أدبي نأ :ةبانجلا لسغ لايك

 .هلامكب ةالصلل هءوضو ًاضوتي مث «ىذألا نم هندب رئاسو هجرف ىلع ام

 ديري نمل «جرفلا لسغ ىلع نيفكلا لسغ ميدقت :هيفو :هفللَم ظفاحلا لاقو

 قيربإ يف ءاملا ناك اذإ امأف ءرذقتسي هلعل ام امهيفو «ءاملا يف امههلخدي الثل ؛فارتغالا

 .ءوضولا ءاضعأ يلاوتل جرفلا لسغ ميدقت ىلوألاف ؛اًلثم
 .(77/1) "حتفلا” و (917) "ملسم حرش” :رظنا

 ةبانجلا لسغ ةينب هجرف لسفيو هجرف لسغب أدبي لستفملا
 ىلع هنيميب أفكأف :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا اكن ةنوميم ثيدح :كلذ ليلد

 لحملا كلذ لسغي مث :هنلله يشرخلا لاق .هجرف لسغ مث ءاّنالث وأ «نيترم هراسي

 .كلذ دعب هركذ سمب ءوضولا ضقن نم نمأيل ؛ةبانجلا لسغ ةينب «هريغ وأ ءاّجرف

 ريثكو .هدسج معيل ءاّيناث هلسغ نم دب الف ءههجرف لسغ دنع ةبانجلا عفر وني مل نإو

 ؛ءوضولل اًظفح هسمي ال مث هجرف لسغ دعب يونيف «كلذل نطفتي ال سانلا نم
 ىلع هحرش” يف فلؤملا هلاق ؛ةين نع جرفلا لسغ ورعل ؛لسغلا نالطبل يدؤيف

 السغ لسغو .هنع ةساجنلا ةلازإ نيح يف ةبانجلا عفر ىون نإو ءيمخللا "ةنودملا
 .ةنودملا بهذم ىلع أزجأ ؛اًدحاو

 .(559) "لسغلا ماكحأ” و ((776 /؟) يشرخلل "ليلخلا رصتخم حرش” و ((717) "ملسم حرش” :رظنا

 ؟اهجرف لخاد ىلإ ءاملا لاصيإ ةأرملا ىلع بجي له

 ءاهجرف لخاد ىلإ ءاملا لاصيإ بجي مل اركب ةأرملا تناك نإف :هنلله يوونلا لاق

 هنأل ؛ةجاحلا ءاضقل اهدوعق لاح يف رهظي ام ىلإ ءاملا لاصيإ بجو اًبيث تناك نإو

 ضعب لاقو ءانباحصأ ريهامجو .يعفاشلا هيلع صن اذكه .رهاظلا مكح يف راص



 بِحلا

 6م١1 *
 ةراهطلا باتك (*0)ثيدحلا (1)ج ةبانجلا نم لسغلا باي

 لسغ يف كلذ بجي :مهضعب لاقو «جرفلا لخاد لسغ بيثلا ىلع بجي ال :انباحصأ

 .ملعأ هللاو «لوألا :حيحصلاو .ةبانجلا لسغ يف بجي الو «سافنلاو ضيخلا

 .(518 /5) "عومجملا”و .(775) "ملسم حرش” :رظنا

 لسغلا لبق ءوضولا بحتسي

 لبق ءوضولا بابحتسا ىلع :اًضيأ نوعمجم مهنأ الإ :هللله ربلا دبع نبا لاق
 ىلع نوعأ هنألو ؛ةنسحلا ةوسألا هيفو دب هللا لوسرب اًيسأت ءبنجلل لسغلا

 .ملعلا لهأ دنع هل هجو الف ءلسغلا دعب ءوضولا امأو «لسغلا

 اذه .بجاو الو طرشب سيلو «لسغلا يف ةنس ءوضولا :هنللَم يوونلا لاقو

 اذك .هاطرش اههنأ :دوادو روث بأ نع يكح ام الإ «ةفاك ءاملعلا لاق هبو ءانبهذم

 ىلاعت هللا نأ :هليلدو .بجي ال هنأ ىلع عامجإلا :ريرج نبا لقنو :امهنع انباحصأ هاكح

 .اًءوضو ركذي لو ءلسغلاب رمأ
 *حتفلا”و ((6١5/؟) ؟عومجملا”و ((519/1) ؟ينغملا”و «(806 /9) ؟راكذتسالا”و «(9/937) ديهمتلا” :رظنا

 )759/١(. بجر نبال

 ؟هيلجر لسغ يقبي وأ هءوضو لمكي لهف لسغلا لبق أضوت اذإ

 |مهلسغيف «نيلجرلا لسغ ريخأت هل بحتسا لسغلا لبق أضوت اذإ :لوألا لوقلا

 :لوقلا اذه ةجحو .روهمجلا ىلإ :لوقلا اذه رجح نبا ظفاحلا بسنو «لسغلا دعب

 ىلع ضافأ مث .هيعارذو .ههجو لسغ مث :هيفو اختل ةنوميم ثيدح نم مدقت ام

 ةشئاع ثيدح يف ءاجو .هيلجر لسغف ىحنت مث .هدسج رئاس لسغ مث «ءاملا هسأر

 رهاظف .هيلجر لسغ مث .هدسج رئاس ىلع ضافأ مث :هيفو «"ملسم» يف انضوي

 .لسغلا دعب |مهلسغف ؛هيلجر ىقبأو ًاضوت ديبي هنأ نيئيدحلا
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 ةراهطلا باتك (9؟)ثيدحلا (١)ج ةبانجلا نم لسغلا باب

 لسغ كلذ يف اهب هءوضو لمكأ لسغلا لبق أضوت اذإ هنأ :يناثلا لوقلا

 وهو «دمحأ نع ٌةياور يهو «هيلوق دحأ يف يعفاشلاو .كلام لوق وهو «نيلجرلا

 ًاضوت مث :هيفو .انضت» ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح «هباحصأ دنع روهشملا

 ثيدح يف ظوفحملا اذهو :ظفاحلا لاق .هءوضو لمكأ هنأ :هرهاظف ؛ةالصلل هءوضو

 يبأ قيرط نم ابغأو «لوألا لوقلا دنع تمدقت يتلا ملسم ةياور ركذ مث .ةشئاع

 .لاقم اهيف هنع هتياورو «ماشه نع «ةيواعم

 نع ةيواعموبأ اهب درفت انمي ةشئاع ثيدح يف (هيلجر لسغ مث) ةدايز :تلق

 «دامحو .ةدئاز مهنم «ةدايزلا هذه نودب ماشه نع هوور ريبك عمج هفلاخو .ماشه

 "نيحيحصلا يف ةدقتنملا ثيداحألا” رظنا .رهْشُم نب يلعو ءعيكوو ء«ريرجو

 ١١6(. /١)و حاب ىفطصمل

 نأ ىلإ نيلجرلا لسغ ريخأت نيبو ؛ءوضولا ليمكت نيب ريخم هنأ :ثلاثلا لوقلا
 .دمحأ نع ةياور وهو «لسغلا لمكي

 , دتفي» ةنوميم ثيدحو ةشئاع ثيدح نيب اًعمج ؛ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 ..ملعأ هللاو

 )5794/١((« بجر نبال «محتفلا”و ةففرسفلا ؟ملسم حرش” و هع ف "عومجملا”و ء(١518/1 «ينغملا” :رظنا

 0 ل "معفلا”و

 ؟لسفلا دعب هيمدق لسغ ديعي لهف لسفلا لبق هءوضو لمكأ اذإ

 هءوضو لمكي :اولاق نيذلاو )255٠/١(: ؟حتفلا” يف هثلل بجر نبا لاق

 نب ملسمو «ىعخنلا ميهاربإ هلاق .هذعب هيمذدق لسغ ليعي هل :اولاق «لسغلا لبق

 انباحصأ نمو .دمحأ هيلع صنو «ةورع ميتي دوسألا وبأو «ةورع نب ماشهو «راسي



 ةيانجلا نم لسغلا باب

 ىكحو ءاًفيظنتو ام اًريهطت ؛هناكم نم لقتنا اذإ هيمدق لسغ ةداعإ بحتسي :لاق نم

 .رظن هيفو «ملعلا لهأ نع كلذ هباتك يف يذمرتلا

 لسغلا دعب ءوضولا ديعي الف لسفلا لبق أضوت اذإ

 ءاّيناث هب يتأي ال اّلوأ ًاضوت اذإو :(2717) "ملسم حرش” يف كلل يوونلا لاق

 .ملعأ هللاو .ناءوضو بحتسمي ال هنأ ىلع :ءاملعلا قفتا دف

 ؟هلسغ ءانّثأ يف لستغملا ثدحأ اذإ

 لب «هلسغ يف كلذ رثؤي مل ؛هلسغ ءانثأ يف لستغملا ثدحأ ول :هئللَو يوونلا لاق

 ,"مألا” يف يعفاشلا هلك اذه ىلع صن .ءوضولا همزل ةالصلا دارأ نإف .هيزجيو همتي

 «رانيد نب ورمعو «ءاطع نع :رذنملا نبا هاكحو ءاندنع هيف فالخ الو ءباحصألاو

 «لسغلا فنأتسي هنأ :يرصبلا نسحلا نعو هرذنملا نبا هراتخاو .يروثلا نايفسو

 .برشلاو لكألاك هتانثأ يف هلطبي الف .هغارف دعب لسغلا لطبي ال ثدحلا نأ :انليلد
 ما "عومجملا”و 6 /( "ينغملا” :رظنا

 ؟لسغلا يف ءوضولا لخدي لهف أضوتي ملو لستغا اذإ

 «لسغلا يف لخاد ءوضولا نأ يف ءاملعلا نم دحأ فلتخي مل :هللله يبرعلا نبا لاق

 نأ هل لمكألاف :يبألا لاقو .هيلع يضقتو ؛ثدحلا ىلع يتأت ةبانجلا ةراهط ةين نأو

 نع هيزجيو .هلسغ لمكي مث «ةبانجلا ةينب ىذألا لحم لسغ ديعي مث ءىذألا لسغي

 :افالخ ةلأسملا يف نأ عقاولاو «هريغو «ينيعلا عامجإلا لقن اذكهو ها .قافتاب ءوضولا

 «لسغلا عم بجي ال ءوضولا نأ ىلع :عامجإلا لاطب نبا لقنو :هكلج ظفاحلا لاق

 « لسعغلا نأ ىلإ ءامهريغو .دوادو روث وبأ .مهنم ةعامج بهذ لدقف ؛دودرم وهو
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 ةبانجلا نم لسغلا باب ةراهطلا باتك (*90)ثيدحلا (١)ج

 ال مأ ءكلذب هاثدح عفتري لهف ءًأضوتي مو لستغا نإف :هفلله بجر نبا لاقو

 نودب ةالصلا حيبتسي الف ءرغصألا هثدح ىقبيو .ةصاخ ربكألا هثدح الإ عفتري

 عفتري هنأ :امهرهشأ :دمحأ نع ناتياور امه ,ءالعلل نالوق هيف اذه ؟ءوضولا ديدجت

 رغصألا هثدح عفتري ال :ةيناثلاو .اًعيمج نيثدحلا عفر هلسغب ىون اذإ «كلذب هاثدح

 عفترا ًاضوتي لو لستغا اذإف .دوادو ءروث يبأو ,ءكلام نع يكحو ءءوضولا نودب

 .ًاضوتي ىتح رغصألا عفتري ملو «ربكألا هثدح

 هيلع سيل هنأو ءيفاك لاستغالا نأ يضتقي نآرقلاو :هثلله مالسإلا خيش لاقو

 نأ امك ىبكألا نم اًءزج رغصألا راص لب ءرخآ ثدح ةبانجلا نم لسغلا دعب

 ءاضعألا لسغ نمضتي ربكألا نإف ؛ربكألا يف بجاولا نم ءزج رغصألا يف بجاولا

 .ةعبرألا

 ثدحلا عفر ةين يفكي هنأو «لسغلا يف لخاد ءوضولا نأ :حيحصلاو :تلق

 ربكألا

 ربكألا ثدحلا عفر ةينب هاثدح عفتري هنأ :يعفاشلا بهذمو :بجر نبا لاق

 «مدقت [ى ةيميت نبا رايتخا اذهو ها .رغصآلا ثدحلا عفر ةين ىلإ جاتحي الو .ةصاخ

 .نيميثع نباو «يناكوشلاو «ميقلا نباو
 ؛(575/1) "حتفلا”و ((746 )١/ بجر نبال "حتفلا”و 20791 )1١/ ؟ىواتفلا”و «(56 /5) «راكذتسالا” :رظنا

 هقفلا عماج” و .(59/1) ©تادابعلا يف ريلا دبع نبا تاعامجإ و «) *عتمملا حرشلا”و ء(56 /؟) *لينلا”و

 ل

 همكحو سأرلا رعش ليلخت ةيفيك

 رعشلا ةرشابمو «ةرشبلاو رعشلا ىلإ ءاملا لاصيإ :ليلختلا : فَلاَ ظفاحلا لاق

 مث هب ىذأتت ام بصلاب اهبيصي الثل ؛ةرشبلا سينأتو «ءاملاب هميمعت لصحيل ؟؛ديلاب



 ةبائجلا نم لسغلا باب

 نيبو ءاملا نيب لوحي ٍءيشب اًدبلم رعشلا ناك نإ الإ ءاًقافتا بجاو ريغ ليلختلا اذه

 .ملعأ هللاو .هلوصأ ىلإ لوصولا

 هفضل "حتفلا”و ("0) "ملسم حرشلا :رظنا

 سأرلا لسغ ةيفيك

 اذإ ىتح ءهرعش هديب للخي مث :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا ان ةشئاع ثيدح

 "يراخبلا» يف اخط اهنعو .تارم ثالث ءاملا هيلع ضافأ هترشب ىورأ دق هنأ نظ

 اعد ةبانجلا نم لستغا اذإ ْدَي هللا لوسر ناك :تلاق :(7148) "ملسم”و :(؟554)

 هيفكب ذخأ مث ءرسيألا مث «نميألا هسأر قشب أدب هفكب ذخأف «بالحلا وحن ٍءيشب
 .هسأر ىلع امهم لاقف

 هرعش للخ هنأ ديبي يبنلا نع تباث اذهف :ةلمجلا يفو :هكلله بجر نبا لاق
 ليلختلا ناكف .هسأر رعش ىلع ءاملا ضافأ ؛هترشب ىورأ دق هنأ نظ اذإ ىتح ء«ءاملاب

 لدي يذلا وه اذه ءرعشلا لسغل هدعب اًنالث ءالا بصو «سأرلا ةرشب لسغل اّلوأ

 .ثيدحلا اذه ظافلأ عومجم هيلع

 ثالث هسأر لسغ هنأ تانفح ثالثلا هذه نم مهفي الو :هفلله يبطرقلا لاقو

 كلذ ناك امنإو «ةقشملا نم كلذ يف امل ؛عورشم ريغ لسغلا يف راركتلا نأل ؛تارم

 هلله ركذ مث .هسأر طسو ىلع مث رسيألا مث «نميألا هسأر بناجب أدب هنأل ددعلا

 .يناثلا ام ةشئاع ثيدح

 ايطت» ةشئاع ثيدح ظفل رهاظ وهو ءباوصلا وه يبطرقلا هلاق ام :تلق

 .ملعأ هللاو يناثلا ظفللاب مدقت يذلا

 .(775/1) "عتمملا حرشلا” و )77١/1(, بجر نبال "حتفلا” و )017/7/١( ؟مهفملا” :رظنا



 ةبانجلا نم لسغلا باب 22

 ؟ ةضيحلاو ةبانجلا لسغ يف رئافضلا ضقنت له

 ريغ نم هنطابو هرهاظ هرعش عيمج ىلإ ءاملا لصو اذإ لستغملا :لوألا لوقلا

 لهأ روهمج لوق وهو ءاهضقن بجو ءاهضقنب الإ لصي مل نإو ءاهضقن بجي مل «يضقن

 .ملعلا

 دشأ ةأرما نإ ؛هللا لوسر اي :تلق :تلاق ان ةملس مأ ثيدح :مهتجح

 ىلَع يئن ْنَأ ِكيِفْكَي اَّنِإ ءال» :لاق ؟ةضيحلاو ةبانجلا لسغل هضقتأفأ «يسأر رفض

 الإ (/0:0) ملسم هجرخأ .«َنيِرُهْطَتق ءملا ِكْيَلَع َنيِضيِفُ َمُن ِتاَيَبَح تاك ِكسِْأَر

 .ةظوفحم ريغ يهف ؛(ِةَضْيَحْلاَو) :ةدايز

 ؛ةظوفحم ريغ اهنأكو ءيروثلا نع «قازرلا دبع اهم درفت :هفله بجر نبا لاق

 .اهوركذي ملف .ءيروثلا نع ٍدحاو ريغ اهاور دقف

 نأ اهغلب امل :تلاق )17١"( "ملسم” يف ان ةشئاع ثيدحب :اًضيأ اولدتساو

 نبال اًبجع اي :نهسوءر نضقني نأ نلستغا اذإ ءاسنلا رمأي دهن ورمع نب هللادبع

 نقلحي نأ نهرمأي الفأ .نهسوءر نضقني نأ نلستغا اذإ ءاسنلا رمأي !اذه ورمع

 نأ ىلع ديزأ الو ءدحاو ِءانإ نم دي هللا لوسرو انأ لستغأ تنك دقل !؟نهسوءر

 .تاغارفإ ثالث يسأر ىلع غرفأ

 «نسحلا لوق وهو «ةبانحلا نود ضيحلا لسغ نم ضقنلا بجي :يناثلا لوقلا

 ثيدح :مهتجح ؛مزح نبا لوق وهو «ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو ءسواطو

 تركذ - ةجحلا يذ لالهل نيفاوم دب هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ا“ ةشئاع

 :لاق يبي هللا لوسر ىلإ توكشف ءٌضئاح انأو ةفرع موي ينكردأف :- هيفو .ثيدحلا

 يراخبلا هجرخأ .تلعفف .«ُجَحلاِب ّلِهَأَو ءيِطِشَتْماَو ِكَسْأَر يِضْقْناَو ِكَئَرْمُع يِعَد١

 )١71١1(. ملسمو .010)
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 ةبانجلا نم لسغلا باي ةراهطلا باتك (79)ثيدحلا (١)ج

 ىلع هيف ةلالد ال ثيدحلا اذه :لاقف ؛لالدتسالا اذه هلك بجر نبا دقتنا دقو

 «ضيحلا نم نكي مل هب ديب يبنلا اهرمأ يذلا ةشئاع لسغ نإف ؛نيرمألا نم دحاو

 تفاطل اهضيح عطقنا دق ناك ول هنإف ؛ةوجوم ٍذئتيح اهضيحو ءاًضئاح تناك لب

 لبتو اهضيح لاح يف لستغت نأ اهرمأ نكلو «لاؤسلا اذه ىلإ جتحت ملو «ةرمعلل

 يذب تسفن ل سيمع تنب ءامسأ رمأ امك «ضيحلا لاح يف مارحإلل ٌلسغ وهف «جحلاب

 .لهتو لستغت نأ ةفيلحلا

 نب هللادبع لوق وهو ءيعخنلا نع يكحم وهو ءاَقلطم ضقنلا :ثلاثلا لوقلا

 .هيلع اعل ةشئاع راكنإ مدقتو «مدقت اك "ملسم” يف وهو .دهتني» ورمع

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 4 يف بجر نبال "متفلا”و ة6فراتد] "ملسم حرش” و 3626 ك8 "ينغملا”و "ل كلل "فارشإلا” :رظنا

 )178/١(. ؟"ضيحلا ماكحأ”و

 ؟هنطابو هرهاظ لسغ بجي له رعشلا نم لسرتسملا

 بهذم نم روهشملاو «ةيعفاشلاو «ةيكلالا بهذم وهو .بجي :لوألا لوقلا
 لُك تحت َّنإ» يكب هللا لوسر لاق :لاق كل> ةريره بأ ثيدح :مهتجح ؛ةلبانحلا

 يذمرتلاو «.(35) دوادوبأ هجرخأ .اَرَشَبلا اوُقْنَأَو ٌنْعَّشلا اوُلِسْغاَف ؛ةَباَنَج ٍةَرْعَش

 ةشئاع ثيدح نم ءاجو «فيعض هيجو نب ثراحلا :هيف ؛فيعض هدئنسو )١50«

 كيرش قيرط نم هنأل ءاًضيأ فيعض هدنسو ١١١(«. /7) دمحأ هجرخأ اضن

 وهو .فيعض وهو «نمحر لادبع نب فّيِصَح نع هيوري ظفحلا ءيس وهو «يضاقلا

 رعشك هلسغ بجوف ؛؟لسغلا لحم يف تبان ٌرعش هنألو :اولاق .مهبم ٍلجر نع هيوري

 .نينيعلا بادهأو «نيبجاحلا



 نخلا

 ا
 ةراهطلا باتك (*9)ثيدحلا (١)ج

 ؛ةلبانحلا بهذم 5 هجوو «ةيفنحلا بهذم وهو «ابجي ال :يناثلا لوقلا

 ْنَأ ِكيِفْكَي» :لاق كي يبنلا نأو «(20) ؟ملسم” يف ةملس مأ ثيدح :مهتجح

 ال اذه لثمو ءاهسأر رفض دشب هايإ اهرابخإ عم ؛هِتاّيَتَح َتاَلَث ِكِسَأَر َلَع يخت
 نأ ملعيل ؛؟هضقن بجول هلب بجو ول هنألو ؛ةداعلا يف هرفض دودشملا رعشلا لبي

 .ىرخأ ةلدأ مهو «هيلع ىتأ دق لسغلا

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .(؛؛ ١/1١ "ضيحلا ماكحأ”و (7؟8/1) "ينغملا” :رظنا

 ةبانجلا نم لسغلا باب

 ءاملاب دسجلا ميمعت لستغملا ىلع بجي

 ةأرملاو لجّرلا نم ندبلا نوضغ ىلإ ءاملا لاصيإ بجي :هكله يوونلا لاق

 اهريغو «نيلجرلا عباصأو «نييلألا نيب امو «نيطبإلاو نينذألا نطابو ةّرسلا لخادو

 نطاب هنع لفغي دق اممو ...هيلع قفتم هلك اذهو «ةفشلا ةرمحو ءرهاظلا مكح هل ام

 يذلا خسولا ةلازإ دهعتيو .ءكلذ لك دهعتيلف «ةرسلاو نكعلاو «طبإلاو نييلألا

 نطفتي نأ :هوحنو قيربإلاك ِءانإ نم لستغا نمل يغبنيو :هثللَم لاقو .خامصلا يف نوكي
 نأ يغبتيف «ءاملاب ءاجنتسالا لحم رهطو ىجنتسا اذإ هنأ :يهو ءاهنع لفغي دق ةقيقدل

 لفغ امبر نآلا هلسغي مل اذإ هنأل ؛ةبانجلا لسغ ةينب كلذ دعب ءاجنتسالا لحم لسغي

 .كلذ كرتل هلسغ حصي الف .كلذ دعب هنع

 .010) ؟ملسم حرش” و .(778/7) "عومجملا :رظنا

 ؟اًثالث ندبلا عيمج ىلع ءاملا ةضافإ لسفلا يف بحتسي له

 بهذم نم روهشملاو «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا لوق وهو ءبحتسي :لوألا لوقلا

 «فلؤملا هركذ يذلا اعط ةنوميم ثيدح :مهتجح ؛قاحسإ لوق وهو «ةلبانحلا

 هركذ يذلا ا ةشئاع ثيدح اذكو ءاثالث وأ نيترم هراسي ىلع هنيميب أفكأف :هيفو



 ؟ للدم
 ةراهطلا باتك (*9)ثيدحلا (١)ج ةيانجلا نم لسغلا باب

 ًاضوت مث «هيدي لسغ ةبانجلا نم لستغا اذإ ْةْيبَي هللا لوسر ناك :تلاق فلؤملا

 .ثيدحلا ... ةالصلل هءوضو

 نم ٌءزج ءوضولاو :اولاق هاّنالث اّنالث أضوتي ناك ْدْيَْبَب يبنلا نأ مولعملا نمو

 باجأو «هيلع اًسيقم ندبلا رئاس يف ثيلثتلا ناك ءوضولا يف ثلث اذإف ؛ةبانجلا لسغ

 قرافلا دوجول ؛ملسم ريغ لسغلا ىلع ءوضولا سايق :لاقف هلله يدعسلا اذه نع

 .ةريثك هوجو نم

 نم روهشملا وهو «ةبانجلا لسغ يف دسجلا لسغ راركت بحتسي ال :يناثلا لوقلا

 وهو «ةيعفاشلا نم يدرواملا هب حرصو ؛يقرخلاو .دمحأ مالك رهاظو «ةيكلاملا بهذم

 ركذ مث «ةدحاو ًةرم لسغلا باب :هثلل يراخبلا بوبو «يدعسلاو «ةيميت نبا رايتخا

 ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح .فلؤملا هركذ يذلا ةنوميم ثيدح هدعب

 ددعب ٌدييقت (مهيف سيل .هدسج رئاس لسغ مث :|مههيفو .دضني» ةنوميمو ؛ةشئاع
 .ملعأ هللاو ,يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 (055 /1) ؟عتمملا حرشلا”و ((559/1) ؟حتفلا”و :(555/1) بجر نبال "حتفلا”و :(577/1) "عومجملا” :رظنا

 .(65ع/1) "ضيحلا ماكحأ”و

 ٍءوضولاو لسغلا نم ءاضعألا فيشنت مكح

 يور :بجر نبا لاق .ءاملعلا رثكأ لوق وهو .فيشنتلا هركي ال :لوألا لوقلا

 نم يفلخ نعو . مهتني» .يلعو «ناثعو ءرمع مهنم :ةباحصلا نم ةعامج نع هلعف

 يف دمحأو «ةفينح يبأو .كلامو .يعازوألاو ءيروثلاو ءيبعشلا لوق وهو «نيعباتلا

 .ةيعفاشلا دنع روهشملا وهو ءمهريغو «قاحسإو .هنع روهشملا



 ةبانجلا نم لسغلا باب

 .يدهم نب نمحر لادبعو ,حلاص نب نسحلا لوق وهو ءهركي :يناثلا لوقلا
 ههركو ءاهتبثي ملو «؛لالخلا اهركنأ دمحأ نع ةياور يهو «ةيعفاشلا بهذم يف ٌةجوو

 .لسغلا نود ءوضولا يف سابع نبا

 ءاهدري ملف ةقرخب هتيتأف :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا ةنوميم ثيدح :مهتجح

 نبا اذه نع باجأو .هدرف ليدنملاب هتيتأ :ظفلب اًضيأ ءاجو هديب ءاملا ضفني لعجف

 نأ الو ءاّيحتسم سيل فيشنتلا نأ ىلع لب «ةهاركلا ىلع هيف ةلالد ال :لاقف بجر

 نم هريغو دمحأ مامإلا هلاق اذك ءكلذ نم رثكأ ىلع ثيدحلل ةلالد ال ؛ىلوأ وه هلعف

 .ءاملعلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .075/1) "حتفلا”و ,(75 5 )1١/ بجر نبال ؟حتتفلا”و «(75107) *”ملسم حرش” :رظنا

 ؟ءوضولاو لسغفلا يف هدسج ىلع هديرارمإ هيلع بجي له

 ولف ءبجاوب سيل ةنس ءوضولاو لسغلا يف ءاضعألا كلد :لوألا لوقلا

 وأ «بازيم تحت فقو وأ «ريثك ٍءام يف سمغنا وأ «هديب هسمي لو «هيلع ءاملا ضافأ

 لهأ روهمج لوق وهو «هلسغو هءوضو هأزجأ ؛هرشبو هرعش لسغف ءاّيوان رطملا تحت

 .ملعلا

 رما ىإ هللا لوسر اي :تلق :تلاق ا ةملس مأ ثيدح : :مهتحجح
 م

 دشأ ةأرما

 تان ِكِأَر َلَع ينحت ْنَأ ِكيِفْكي ان ءال» :لاق !؟ةبانجلا لسغل هضقنأف ؛يبسأر رفض

 .(7170) ملسم هجرخأ .«َنيِرْهْطَتَف ءاَللا ِكْيَلَع َنيِضيِفُن مَ تاّيِيَح

 :تلاقف ضيحملا لسغ نع ديب يبنلا تلأس انض» ءامسأ نأ انضم ةشئاع ثيدحو

 اًكلد هكلدتف ءاهسأر ىلع بصت مث ,روهطلا نسحتف رهطتف اهتردسو اهءام نكادحإ ذخأت

 .(777) ملسم هجرخأ .ثيدحلا ... ءاملا اهيلع بصت مث ءاهسأر نوئش غلبت ىتح اًديدش



 لا 4
 ةيانجلا نم لسغلا باب ةراهطلا باتك (90)ثيدحلا (١)ج

 ملا ءوُصُو بّيَطلا َديِعّصلا َّنإ» :لاق يب يبنلا نأ تنفخ رذ بأ ثيدحو

 وهو .«ديح َوُه كلذ نم تَرَ هيل لا َدَجَو اَذِإَف نيني َرْفَع ءاَلا دب 1 ْنَِ
 .ىرخأ ةلدأ مهو «مدقت دقو ءنسح ثيدح

 يبأو ءكلام لوق وهو .هدسج نم لصت ثيح هدي رارمإ بجي :يناثلا لوقلا
 .ينزملاو ةيلاعلا

 .ملعأ هللاو ةلدألا نم مدقت امل ؛روهمجلا لوق وه :حجارلا

 .(000) "لسغلا ماكحأ”و :(715 /57) "عومجملا”و «(7079/1) "ينغملا” :رظنا

 ؛امهاون اذإ دحاو لسغ امهل يفكي لهف نابجاو نالسغ عمتجا اذإ
 هتراهطب امهاونو «ةبانجلاو ءضيحلاك نابجاو نالسغ عمتجا اذإ :لوألا لوقلا

 ؛لسغلا نابجوي نايبس اههنأ :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءامهنع هأزجأ

 دجسملا لخد اذإ :اًضيأ اولاقو .ةساجنلاو .ثدحلاك ءامهنع دحاولا لسغلا ئزجيف

 اًءوضو اندجو :اولاق اًضيأو .امهنع هتزجي هنإف ؛دجسملا ةيحتو ضرفلا هتالصب ىونف

 نع ئزجي اًدحاو اًلسغو ؛ةضقانلا ثادحألا عينج نع ئزجي اًدحاو اًمميتو اًدحاو

 جحو ةرمع نع ئزجي افاوطو ءاّمايأ ضيح نع ئزجي اًدحاو السغو «ةريثك تابانج

 هذه ىلع باجأ دقو .لسغلا بجوي ام لك كلذك نوكي نأ بجوف ؛نارقلا يف

 .هلله مزح نبا ةسيقألا

 ىلع اًلسغ هل لسغلا بجي ام لكل لسغلا نم دبال لب .ئزجي ال :يناثلا لوقلا

 اًلسغ ةعمجللو ءالسغ ةبانجلل وأ ءالسغ ةبانجللو ءالسغ ضيحلل لستغتف ؛ةدح

 .رخآ

 «يعخنلاو «ةداتقو ,نسحلاو .ديز نب رباج لوق اذه نأ :مزح نبا ركذو

 نب نوميمو «يرهزلاو ءبيعش نب ورمعو «حابر يبأ نب ءاطعو «سواطو «مكحلاو



©٠١11 
 ةراهطلا باتك (9)ثيدحلا (١)ج ةبانجلا نم لسغلا باب

 هنبا ىلع لخد ثيح ؛كتنخ ةداتق يبأ لوق :اًضيأ وهو «ةيرهاظلا لوق وهو .نارهم

 :لاقف ؟ةعمجلل وأ ةبانج نم اذه كلسغ :لاقف «ةعمجلا موي لستغي وهو «هللادبع

 يف هفلل» ينابلألا خيشلا هنسحي رثألا اذهو .رخآ اًلسغ دعأ :لاق ةبانج نم

 . ؟ةنملا مامت” يفو )717١(« مقر تحت ؟ةحيحصلا”

 اهنم ٍدحاو لك بوجو ىلع ليلدلا ماق دق لاسغألا هذه نأ :لوقلا اذه ةجحح

 رهش ءاضق هيلع ناك ول هنأل ؛دحاو لمع يف اهديحوت زوجي الف ؛هدارفنا ىلع

 نع لاقي اذكهو ءًءادأ ناضمر رهشل همايص عم هءاضق يوني نأ هل زوجي الف .ناضمر

 اذهو «هيلع ليلد ال لسغلا نيبو «تادابعلا هذه نيب قيرفتلاو ءاهوحنو ةالصلا

 .هريرقت يف مالكلا الاطأ دقو «ينابلألاو ءمزح نبا رايتخا وه لوقلا

 .( "عومجملا”و هير 5 ف "يلغملا”و 2( "ىلحملا”و 5“ /5) ؟"فارشإلا# :رظنا

 1١(. 7 "ةلملا ماهت”و

 امهدحأ ىونف نابجاو نالسغ عمتجا اذإ

 .هلسغ يف امهاونف نابجاو نالسغ عمتجا اذإ :يهو هذه لبق ةلأسملا تمدقت

 ؟خرزجي لهف ءامهدحأ ىون اذإ ايف اوفلتخا مث ئزجي هنأ ىلإ اوبهذ روهمجلا نأو

 بهذم يف ٌهجو وهو ءرخآلا نع هأزجأ نيبجاولا دحأ ىون اذإ :لوألا لوقلا

 .ةالصلا ةحابتسا ىون ول (ى هأزجأف ءضرفلا هب ىون حيحص لسغ هنأل ؛ةلبانحلا

 لوقل ؛ةلبانحلا بهذم يف هجو وهو .هوني ملام نود هاون امع هئزجت :يناثلا لوقلا

 .اىَوَن ام رْما ّلِكَل ان :11255 يبنلا

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 .(107/5) "عومجملا”و 275751 /1) "ينغملا” :رظنا



 ةياتجلا نم لسغلا باب

 دحاو ٍءانإ نم هتأرماو لجرلا لاستغازوجي

 نامز يف نوئضوتي ءاسنلاو لاجرلا ناك :لاق دضنخ رمع نب هللادبع نع

 ثيدحلا اذهل هحرش يف ظفاحلا لاق .(1917) يراخبلا هجرخأ .اًعيمج ديب هللا لوسر

 زاوج ىلع قافتالا :يوونلاو ,يبطرقلا مث ءيواحطلا لقن )٠00/1(: "حتفلا” يف

 يبأ نع .رذنملا نبا هاكح امل ؛رظن هيفو «دحاولا ءانإلا نم ةأرملاو ءلجرلا لاستغا

 ةجح ثيدحلا اذهو موق نع ربلا دبع نبا هاكح اذكو «هنع ىهني ناك هنأ ةريره

 .مهيلع
 تنك :تلاق اخ# ةشئاع نع «فلؤملا هركذ ام :اًضيأ مهيلع ةجحلا نمو :تلق

 .اًعيمج هنم فرتغن ءدحاو ٍءانإ نم ذيب هللا لوسرو انأ لستغأ



 ةبانجلا نم لسغلا باب

 هر 2 سم ريد 3 ةمص د مها مى

 كعلتذ باطلا نب َرَمع نأ« ضف ٌرَمع نْب ِهُنلاِدْبَع ْنَع -"؟*

 < مظل 5 ل2 مع عوج ع
 .(ذقدَيلَف .مكدَحَأ أِضَوَت اَذإ ْمَعَن» :َلاَق ؟ٌبَنَج َّوُهَو ءاندَحَأ دق يأ ىلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(705) ملسمو .هظفل اذهو «(7817/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 سيلو «ةالصلل ًاضوتي امك الماك اًءوضو أضوت : يأ «أاضوت اذإ معن» :ه«لوقف

 كانهو كاّيوغل ال اًيعرش اًءوضو أضوت دارملا انإو «ةالصلا ءادأل أاضوت هنأ :ىنعملا

 :اهنم .ىرخأ ثيداحأ

 وأ لكأي نأ دارأف ءاّبنج ناك اذإ دي 5 يبنلا ناك : :تلاق ان ةشئاع تيدح ١-

 «لكألا ركذ هيف سيلو «(7588) يراخبلا هجرخأ .ةالصلل هءوضو أضوت ؟ماني

 .هظفل اذهو ((505) ملسمو

 ْمُكّدَحَأ نأ اَذِإ» كتي هللا لوسر لاق :لاق تفيخ يردخلا ديعس يبأ ثيدح -؟
 و

 .(2708) ملسم هجرخأ . ااًءوُضُو اهب أَض َوَنِلَف دوي ْنأ داَرآ هك ُكَلْهَأ

 لاستغالا لبق عماجيو برشيو لكأيو ماني نأ بنجلل زوجي

 ثيداحألا لصاح :اهركذ مدقت يتلا ثيداحألل هحرش يف هكلل يوونلا لاق

 عمجم اذهو «لاستغالا لبق عماجيو ءبرشيو لكأيو «ماني نأ بنجلل زوجي هنأ :اهلك

 ًأاضوتي نأ بحتسي هنأ اهيفو ,نارهاط هقرعو بنجلا ندب نأ ىلع اوعمجأو .هيلع

 دكأتي هنإف ؛اهعماجي مل نم عامج دارأ اذإ ايس الو ءاهلك رومألا هذه ؛هجرف لسغيو

 .هركذ لسغ بابحتسا

 .097/1) "حتفلا”و «(00) "ملسم حرش” :رظنا



 ل1
 ةيانجلا نم لسغلا باب ةراهطلا باتك (”0)ثيدحلا (١)ج

 ًأضوتي ىتح عماجي الو لكايالو ماني الأ بنجلل بحتسي
 هركي هنأ انباحصأ صن دقو :(05) "ملسم حرش” يف :هلله يوونلا لاق

 الو فيلع لدت ثيداحألا هذهو ءءوضولا لبق عاجلاو .برشلاو لكألاو مونلا

 بهذو «روهمجلاو «كلام لاق اذهبو ءبجاوب سيل ءوضولا اذه نأ اندنع فالخ

 دارملاو ءيرهاظلا دواد بهذم وهو ءهبوجو ىلإ كلام باحصأ نم بيبح نبا

 .لماكلا ةالصلا ءوضو ءوضولاب



 ةراهطلا باتك (*4)ثيدحلا (١)ج ةباتجلا نم لسغلا باب

0 
 يبأ أ

 ع م هه نا 0 ا هم 8 41 عع هم م
 َرْها ِمُيَلَس م ا ت ْتَءاَج :ْتَلاَق كي ّيِبْنلا ٍجْوَر ان“ َةَمَلَس ٌّمأ ْنَع - 7غ

 َنِم يبْحَتْسَي ال هللا َّنِإ وللا َلوُسَ اي :ْثَلاَقَق لي هللا ٍلوُسَر لإ ًةَحلَط

 :هلك هللا ُلوُسَر َلاََف ؟ْتَمَلَتْخا ّيِ اَذِإ ٍلْسُغ نم ِةأرلا َلَع ْلَهَف ّقحا

 .0717) ملسمو ؛(787) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلآ

 يف اهرذعل اًديهمت ؛لوقلا اذه تمَّدق (قحلا نم ىبحتسي ال هللا نإ) :اهلوق

 هلك ريخ ىعرشلا ءايجلا ذإ ؛يروغللا هانعم :انه ءايحلاب دارملاو .هنم ايحتسي ام ركذ

 .هلالجب قيلي اًيقيقح اًنابثإ ىلاعت هلل ءايح ا ةفص تابثإ هيفو
 نوكسو ةلمهملا مضب ملل نم لاعتفا :مالتحالا (تملتحا اذإ) :اهلوق

 ٌرمأ :انه هب دارملاو .ملتحاو حتفلاب ملح :هيف لاقي «همون يف مئانلا هاري ام وهو «ماللا

 .ةيمانملا ايؤرلا رثإ ينملا اهنم جرخ اذإ :ينعي ؟ءاملا تأر اذإ ؛معن» :هلوق

 .(9197/1) "حيضوتلا”و 55 /؟) ؟مالعإلا”و ,(3297) ؟ملسم حرش و ((7848/1) ؟حتفلا” :رظنا



 ةيانجلا نم لسغلا باب

 :تيدحلاي ةقلعتملا لئاسملا

 ثيدحلا اذه نم ةذوخأملا دئاوفلا

 «نملتحي ءاسنلا لك نأ ىلع ليلد هيف :لاطب نبا لاق :هثللذ ظفاحلا لاق ١-

 نبا دارم نأ رهاظلاو ؛نملتحي ال ءاسنلا ضعب نأ ىلع ٌليلد هيف :لاقف .هريغ هسكعو

 .كلذ ةيلباق نهيف :يأ ؛عوقولا ال زاوجلا لاطب

 فالخلا لاطب نبا ىفنو «لازنإلاب ةأرملا ىلع لسغلا بوجو ىلع ليلد هيفو -"
 مالتحالا عوقو عنم هنأ يعخنلا نع مدقت يذلا :تلق يعخنلا نع هانمدق دقو «هيف

 .ديج ٍدانسإب ةبيش يبأ نبا هجرخأ :ظفاحلا لاق ءلجرلا نود ةأرملا قح يف

 ؛لجرلل اى ٌءام ةأرملل نأ دوي نيبف :لاق هقللف بجر نبا هركذ ام هيفو -“

 ىلع هيبنت كلذ يفو «ةنم لسغلا اهيلع بجي هنإف «مالتحاب اهمون يف ءاملا تأر اذإ اهنأو

 ال امب اذهو ؛لسغلا همزلي ُهَنَأ ,ءاملا ىأرو الح ىأر اذإ هنأو ءكلذك لجرلا نأ

 .ءاملعلا نيب هيف فالتخا

 اهلازنإ فرعي امنإو «زربي ال ةأرملا ءام نأ معز نم ىلع در هيفو :ظفاحلا لاق -

 .رذعتم انه ملعلا دوجو نأل ؛هب تملع :يأ «اَلا ِتأَراَذإ) :هلوق لمحو ءاهتوهشب

 .اهسفنب ةأرملا ءاتفتسا هيف -

 .(7179 )١/ "حيضوتلا”و 0 )١/ "حتفلا” و )778/١(. "بجسر نيا” و الل /؟) "مالعإلا” :رظنا

 لسغلا بجو ةذلب اًققد ينملا جرخ اذإ

 .هيف فلتخم اهضعبو هيلع ٌعمجم اهضعب رومأب تبثت ةبانجلا :هكللذ يناساكلا لاق

 يأب جاليإ ريغ نم اًتفد ةوهش نع ينملا جورخ :امهدحأ :ناعونف اهيلع عمجملا امأ



 ف

 ةبانجلا نم لسغلا باب ةراهطلا باتك (”4)ثيدحلا (١)ج انف

 ؛عامجإلاب لسغلا بجي ىتح «مالتحالاو هرظنلاو ءسمللاك «جورخلا لصح ببس

 5 هلوقل
 لجرلا نم لسغلا بجوي ءةوهشب قفادلا ينملا جورخ :هلل ةمادق نبا لاقو

 هيف ملعن الو ءيذمرتلا هلاق .ءاهقفلا ةماع لوق وهو «مون يف وأ ةظقي يف ةأرملاو

 ا .اًقالخ
 .(168/50) "عومجملا”و:(194/1١) "ينغملا”و ةةقففضملا ؟عئانصلا عئادب” :رظنا

 . (ءاَملا ّنِم ٌءاَّلا» :

 ةأرملاو لجرلا مالتحا تالاح

 فاصوأ تناك نإف ؛اّمالتحا ركذي ملو ءاّللب ةأرملا وأ ءلجرلا ىأر ول :ىلوألا

 .فالخ الب لسغلا همزل ؛هيف ةدوجوم ينملا

 لد ايك ؛هيلع لسغ الف ءاللب ري ملو ءاّمالتحا ةأرملا وأ ءلجرلا ىأر اذإ :ةيناثلا

 اعامجإ رذنملا نبا هاكحو «ملعلا لهأ ةماع نع يذمرتلا هاكحو «ثيدحلا اذه هيلع

 .ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك نع
 مدقت دقو «ثيدحلا اذه صنب لسغلا هيلع اذهف ءءاملا ىأرو ملتحا اذإ :ةثلاغلا

 ركذ اذإف ءلسغلا هيلع بجي هنأ اًمالتحا ركذي ملو «ءاملا ىأر اذإ هنأ ىلع عامجإلا

 الجر ملتحملا نأ ىلع ءاملعلا عامجإ يفو :هلل ربلا دبع نبا لاق .ىلوأ باب نم اًمالتحا

 ىأر نإو «هيلع لسغ ال هنأ ؛لازنإلل رثأ الو ءاللب دجي ملو «لزني مل اذإ ةأرما وأ ناك

 ءالجر وأ ناك ٌةأرما لسغلا هيلعف ؛لزنأ اذإ هنأو .همون يف حيحصلا عامجلاو ءطولا

 .لازنإلاب الإ مالتحالا يف بجي ال لسغلا نآو

 نبا”و )١57/1(0 ؟عومجملا”و )5١/1(( ؟ينغملا”و ,(4//731) ؟«ديهمتلا”و ء.(١/197) "فارشإلا» :رظنا

 .(30909 )١/ "حيضوتلا” و :(589/1) "حتفلا”و «(779/1) "بجر



2 ١1 
 ةيانجلا نم لسغلا باب . ج١( ةراهطلا باتك (؟4)ثيدحلا

 هريغ وأ ينم وهأ يردي ال ًاللب دجوف مونلا نم هبتنا اذإ
 ؛يبعشلاو ءءاطعو «سابع نبا لوق وهو «لسغلا هيلع :لوآلا لوقلا

 نأ كلذ نم ىنثتسا هنأ الإ ,دمحأ بهذم رهاظو «نايفسو «ةفينح يبأو ءيعخنلاو

 وأ .هلهأل ةبعالم هنم قبس دق نوكي نأ لثم «ينملا ريغ جورخ يضتقي ٌببس مَن نوكي

 هذه يف لسغلا بجوي ملف ءاهبيسب ّللب هنم جرخي ةدِرْبِإ هب نوكي وأ ؛همون لبق ركف
 .روصلا

 دنع للبلا لاحيف «بلغألا وه مالتحالاب مئانلا نم ينملا جورخ نأ :مهتجح

 دق هتمذ نألو ؛ردنأ مونلا يف كلذ جورخ نأل ؛هريغو يذملا نود هيلع كشلا

 نودب هتالص ةحص نظلا ىلع بلغي الو لب «نقيتت الو ءاًعطق ةراهطب تلغتشا

 .كلذ همزلف ؛لسغلاو ءوضولا ةراهطب نايتإلا

 .دهاجم لوق وهو ينم هنأ نقيتي ىتح كلذب هيلع لسغ ال :يناثلا لوقلا

 .فسوي يبأو .ءقاحسإو .يعفاشلاو «كلامو ءدامحو «مكحلاو «ةداتقو

 بجر نباو «ةمادق نباو «رذنملا نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «لستغي نأ يذموأ «ةفطن ةلب ردي ملف كش اذإ هل طوحألا :رذنملا نبا لاق .هللا مهمحر

 ةحئار هبشي لجرلا ةفطن ةحئار نإف «لعف ةداتق لاق [ى ؛مشب اهنيب زييمتلا هنكمأ نإف

 .علطلا

 .0079/1) ؟بجر نيا” و 77 /1) ؟ينغملا”و ء(87/5) "طسوألا” :رظنا

 هشارف وأ هبوث يف ينملا ىأراذإ

 هيف ماني الو «هيف ماني شارف يف ينملا ىأر نإ هنأ ىلإ ةلبانحلاو «ةيعفاشلا تبهذ

 نوكي نأ لمتحي ال هنأل ءلسغلا هيلع نأ ؛هريغ هسبلي الو ؛هسبلي يذلا هبوث وأ «هريغ



 رجلا كيج

| 
 ةراهطلا باتك (*4)ثيدحلا (١)ج تنل

 8ع

 ؛اهلبق هنأ ىلع لدت ةرامأ ىري نأ الإ هيف اهمان ٍةمون ثدحأ نم ةالصلا ديعيو ءهنم الإ

 .اهنم هنأ لمتحي ةمون ىندأ نم ديعيف

 .(117/9) ؟عومجملا” و «(50 /1) ؟ينغملا” :رظنا

 ةبانجلا نم لسغلا باب

 هريغو وه هيف ماني بوث يف اينم ىأر اذإ
 ةراهطلا نأ :مهتجح ؛ةيفنحلا بهذم وهو ءامهيلع لسغلا بجي :لوآلا لوقلا

 .اهققحت نقيت نم دب الو «ةالصلا ةحص يف طرش

 لوقو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم وهو ءامهنم ٍدحاو ىلع لسغ ال :يناثلا لوقلا

 ال كشلاو .هيف كوكشم ثدحلاو «ةنقيتم ةراهطلا نأ :مهتجح ؛ةيفنحلا بهذم يف

 ثيدح ةدعاقلا هذهو .هلاوز نقيتن ىتح نيقيلا بحصتسنف ؛نيقيلا ىلع يضقي

 هنأ ,.كعنيخ ديز نب هللادبع ثيدح نم .(”5) ملسمو :(17) يراخبلا هجرخأ

 ال١ :لاقف «ةالصلا يف ءيشلا دجي هنأ هيلإ ليخي يذلا لجرلا ديب هللا لوسر ىلإ اكش

 .ااًحجيِر جي ْوَأ ءاًنْوَص َعَمْسَي ىّنَح ,ُفرَضْنَياَل ْوَأ لمْ

 متأي نأ امهدحأل سيلو :ةمادق نبا لاق نكل «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 لاقو .يوونلا لاق هوحنبو ءاهتالص حصت الف ءائيقي ٌبنج امهدحأ َّنأل .هبحاصب
 .لستغي نأ امهنم ٍدحاو لكل بحتسملاو :يوونلا
 .("4) "لسغلا ماكحأ”و )154/1١(« «فاصنإلا” و )١57/5(« ؟عومجملا”و «(703/1) "ينغملا” :رظنا

 ةوهش نع ال درب وأ ضرمل ينملا هيبش جرخ اذإ

 نبا لاق .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلا لوق وهو «لسغلا هيلع بجي :لوألا لوقلا

 ةالصلا هيلع هلوق :مهتجح ؛مزح نبا رايتخا وهو «يقرخلا مالك هلمتحيو :ةمادق

 ؛حراخ ينم هنألو ءاعاَللا 2 غامد :ثيدحو كعامل ِتَأَر اَذِإ ُمَحَن١ :مالسلاو

 .ءاغإلا لاح جرخ ول اك لسغلا بجوأف



 يَحلا

 ةراهطلا باتك (م()ثيدحلا ١١2( د ةباتجلا نم لسغلا باب

 يف روهشملاو ءكلامو «ةفينح بأ لوق وهو ءلسغلا هب بجي ال :يناثلا لوقلا

 اًبثج َمُتنُك نإَو # :ىلاعت هلوق :مهليلد ؛نيميثع نبا هراتخاو «ةلبانحلا بهذم

 :ىلاعت هللا لاق ؛ةذلب اًقفد ينملا هنم جرخ يذلا وه :بنجلاو «[5:ةدئاملا]# أوُرَهطَأَ

 ال هنإف .ناظقي نم ةذل ريغ نم جرخ نإف :اولاق .[1:قراطلا]# فاد وكم نِم قِيلَ

 :تامالع ثالث ءاملا اذهل اوركذو ءلسغلا بجوي

 نوكت هتحئار نإف ءاّسباي ناك نإف ؛ةحئارلا :ةيناثلا .اقفد جرخي نأ :ىلوألا

 :ةثلاثلا .حاقللاو نيجعلا ةحئارك نوكت هتحئارف سباي ريغ ناك نإو «ضيبلا ةحئارك

 دوهعملا ىلع لمحي هنأ «(ءاَملا َّنِم ٌءاَلا» :ثيدح نع اوباجأو .هجورخ دعب ندبلا روتف

 .روتف هبقعيو ةذلب جرخي يذلا فورعملا

 .ملعأ هللاو ,يناثلا لوقلا وه :برقآلا

 )07597/١. ؟عتمملا حرشلا7و «(178/1) ؟فاصنإلا”و ء(114/1١) ؟ينغملا” و «(157/1) "ىلحملا” :رظنا

 جرخي ملف هركذ كسمأف ةوهشلا دنع ينملا لاقتناب سحأ اذإ

 ضبقيو «هبتنيف ةوهشلا دنع ينملا لاقتناب سحيف ءٌلجر ملتحي نأ :كلذ لاثم

 .جرخت الف ؛هتوهش نكست ىتح هركذ ىلع
 نم ببسب هلاقتنا دعب هتوهش رتفت مث .هتوهش لاقتناب سحي نأ وهو :رخآ لاثم

 :ملعلا لهأ لاوقأ امأ .ينملا جرخي الف ؛بابسألا

 .دمحأ نع ةياور يهو «هيلع لسغ ال ؛جرخي ملو ينملا لقتنا اذإ :لوألا لوقلاف

 رايتخا وهو ءءاهقفلا رثكأ لوق وه :لاقو «ةمادق نبا هراتخاو «يقرخلا لوق رهاظو

 :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اع ةملس مأ ثيدح :مهتجح ؛نيميثع نباو «ةيميت نبا

 لاق :هيفو 20747 "ملسم” يف .كفخ ديعس يبأ ثيدحو «1ءاَلا ِتآَر اَذِإ ْمَحَنا

 هنأ ىلع لدي ثيدحلاو ءءام دجوي ال انهو :اولاق .«ِءاَللا َنِم ُءاَلا اَّنإ» :ْدْجَب هللا لوسر



 ا
» 

 «لسغلا بجوم مدعو «ةراهطلا ءاقب لصألا :اولاق اًضيأو «ءام الف ٌءام نكي ىل اذإ

 .ليلدب الإ لصألا اذه نع لدعيالو

 قدصف «هلحم دعاب ءاملا نآل ؛دمحأ نع روهشملا وهو ءلسغلا بجي :يناثلا لوقلا

 دقو «ةوهشلا هيف ىعارت لسغلا نألو ؛دعبلا نم ةبانجلا لصأ نآأل ؛بنج هنأ هيلع

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا .رهظ ول ام هبشأف ؛هلاقتناب تلصح

 ةةرفرشا "عتمملا حرشلا”و.(7/1١1) ؟فاصئإلا”»وى(1/١٠5) ؟ينغملا” :رظنا

 ةراهطلا باتك (*4)ثيدحلا ( ةبانجلا نم لسغلا باب

 جرخ مث هتوهش تنكس ىتح هركذ كسمأف ةوهشلا نع ينملا لصفنا اذإ

 ريغ نم كلذ دعب جرخ مث «ةذللا هجو ىلع هناكم نم ينملا لقتنا اذإ :لوألا لوقلا

 :ةلبانحلا بهذم وهو ؛نسحلا نب دمحمو «ةفينح يبأ لوق وهو «لسغلا هيلع بجو ذل

 «ينملا جورخ :نيرمأ ىلع ٌّينبم لسغلا بوجو نأ :مهتجح .ةيكلالا بهذم نم روهشملاو

 دقف «كلذ دعب ينملا جرخ مث .هناكم نم ينملا لاقتنا لاح ةذللا تدجو اذإف .ةذللا دوجوو

 ةذللا نوكت نأ نيب قرف الو .ةوهشلا ببسب ينملا جورخ وهو ءلسغلا بجوم دجو

 له :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اهم ةملس مأ ثيدح هيلع قدصو «ةنراقم ريغ وأ «ةنراقم

 .الا تَرَ محن :يَي هللا لوسر لاق ؟تملتحا يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع

 وهو ءالف الإو لسغلا بجو ؛جورخلل ةنراقم ةذللا تناك نإ :يناثلا لوقلا

 الإ نوكي ال بوجولا نأ :مهتجح ؛ةيكلالا بهذم يف لوقو .فسوي يبأ لوق

 بجي مل ٍةذلب بوحصم ريغ ينملا جرخ نأب امهدحأ فلخت نإف «نيرمألا عامتجاب

 يذملا جورخ نإف ؛يذملا جورخو ينملا جورخ نيب قرف ال ةلاح لا هذه يف هنأل ؛لسغلا

 .لسغلا هيف بجي ال كلذ عمو «ةوهشلا راسكنا دعب جرخي

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 )5١(. "لسغلا ماكحأ”و )17١/١(« "فاصنإلا”و )5٠/1”( "ينغملا” و (25171/1) "عئانصلا عئادب” :رظنا
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 اللا
 ةراهطلا باتك (مه)ثيدحلا (١)ج فقل

 م

 ةيانجلا نم لسغلا باب

 دِكَي هللا ٍلوُسَر بوت ْنِم َةَباَنَحلا لسغأ تنك :َتَلاَق انت“ َةَشْياَع ْنَع -0 َنازَيَم 2 هيه 0 مسلس | 7” 016 هش 5 2 ابا م < نإ كه”

 .هيؤت يف ءاَملا عقب َنِإَو «ةالَّصلا ىلإ ٌجُرْخَيف
 واط و هرغا ماس وع هس ا.

 .هيف ٌلَصيف ءاكَرَ ره لكك هللا ٍلوُسَر ٍبْوَت ْنِم ُهَكَرْفَأ تنك ْدَقَل :مِلْسِل ِظْفَل يفَو

 .(58/) ملسم دنع ٍناثلا ظفللاو «284) ملسمو ءهظفل اذهو «(7574) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ىنملاو «ينملا :ةبانجلاب دارملاو «ةبانجلا رثأ :يأ (ةبانجلا لسغأ تنك) :اهلوق

 .رفصأ قيقر ةأرملا نمو «ةوهشلا دادتشا دنع جرخي يذلا قفادلا ظيلغلا ءاملا :وه

 .هلوح امل فلاخملا نوللا :يهو .ةعقب عمج عّقُبلا (ءاملا عقب نإو) :اهلوق

 هكح هوحنو بوثلا كرف :لاقي «كحلاو كلدلا وه :كرفلا (هكرفأ) :اهئوق

 .هب قلع ام تتفتي "تت تتمتي ىتح

 .زاجملا ىفنو «ءىبثلا ةقيقح ديكأت :هانعم ردصم (اكرف) :اهئوق

 .(109/84/1) "حيضوتلا” و ((777/1) "حتفلا” و «(77/5) "مالعإلا” :رظنا

 ؟يمدآلا ينم مكح ام

 ةشئاع ثيدح :مهليلد ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءرهاط هنأ :لوألا لوقلا

 اًسباي ظفل يفو «هيف لصيف ؛اًكرف دب هللا لوسر بوث نم هكرفأ تنك :تلاق انت

 .هبوث نم يرفظب



 ةبانجلا نم لسغلا باب

 ؛ةفينح يبأو .كلامو «يعازوألاو .ءيروثلا لوق وهو ءسجن هنأ :يناثلا لوقلا

 ملسم امأ «يراخبلا ظفل وهو .فلؤملا هركذ يذلا اخ# ةشئاع ثيدح :مهليلد

 .بوشلا كلذ يف ةالصلا ىلإ جرخي مث «ينملا لسغي ْدوتَو هللا لوسر ناك :ظفلب هركذف

 :هيفو ا ةشئاع ثيدح يف مدقت امل ؛رهاط هنأ لوألا لوقلا وه :حجارلا

 دلولا هنم جرخي ينملا :اًثلاثو .هلسغب رمألا يف ليلد تأي مل :اًيناثو ءاكرف هكرفت تناك

 .ملعأ هللاو ءسجن نم أدب ناسنإلا قلخ نإ :لاقي الو «هللا نذإب

 .(هما/ )١١/ "؟ىواتفلا” و )659/1١( "مهفملا”و «(؟90) ؟ملسم حرش” و «(51/7/7) "عومجملا” :رظنا



0 
 ةيانجلا نم لسغلا باب ةراهطلا باتك ()ثيدحلا (1)ج اذن

 هَ

 ؛عيرألا اهَعْش نيب سّلَج اَذإ) :َلاَق كيلا نأ كنب ذل ٌةَريَرُه يبَأ ْنَع "6
 رم

 .(لْسْعْلا َبَجَو ْدَقَف « اَهَدَهَج مث

 .ُلُْيَل ْنِإَو١ :مِلْسُم ظْفَل فو

 .قباسلا مقرلاب ملسم دنع يناثلا ظفللاو ((275) ملسمو «(7591) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .لجرلا :يأ «سلج اذإ» :هلوق

 :ليق ؛«ءيشلا نم ةعطقلا يهو «ةبعش عمج :بَعّشلا (عبرألا اهبعش نيبلا :كلوق

 .اهاذخفو اهاقاس :ليقو .اهاذخفو اهالجر :ليقو .اهالجرو اهادي :انه دارملا

 عبرألا اهجرف يحاون :ليقو .اهارفشو اهاذخف :ليقو .اهاتكساو اهاذخف :ليقو

 يضاقلا حجرو .نيتيحانلا فرط نارفشلاو «جرفلا اتيحان ناتكسإلا :يرهزألا لاق

 ةقيقح وه وأ «ةقيقحلا ىلإ برقأ هنأل ؛لوألا ديعلا قيقد نبا راتخاو «ريخألا ضايع

 .حتفلا نم ها .حيرصتلا نع هب ىفتكاف ؛عامجلا نع ةيانك وهو «سولجلا
 ءةقشملا غلب ؛«يأ دهجأو دهج :لاقي ءاهلاو ميجلا حتفب ؛اهدهج مث» :هلوق

 ةحجلاعم نع ةيانك انه دهجلاو ءاهب لمعلا يف هدهج غلب وأ «هتكرحب اهَّدك هانعم :ليق

 .جاليإلا

 .لسغلا تبثو مزل :يأ (لسغلا بجو دقف» :هلوق

 .ينملا لزني :يأ 'لزني م نإو» :هلوق
 هيبلت” و )717١/١(« "حيضوتلا”و )48/١(. ؟حتتفلا”و «.(88/1) "مالعإلا”و «((7544) "ملسم حرش” :رظنا

 )1//1١7(. ؟ماهفألا



 سلا

 ةراهطلا باتك ("5)ثيدحلا (١)ج ةبانجلا نم لسغلا باب 1 * ىد

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟لسغلا بجي لهف لزني ملو عماج اذإ

 لوق اذهو «لزني مل مأ لزنأ ءاوس «نيناتخلا ءاقتلا نم لسغلا بجي :لوألا لوقلا

 :ةعبرألا ةمئألا مهنم ءمهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج

 نيب مويلا ملعأ تسل :رذنملا نبا لاق ,مهباحصأو دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ

 ءاجو .فلؤملا هركذ يذلا هت ةريره يبأ ثيدح :مهليلد .اًفالتخا هيف ملعلا لهأ

 اًهبَعش َنْيَب َسّلَج اَذِإ» :لاق ويجي هللا لوسر نأ (”49) ملسم يف اضم ةشئاع نع

 .ُلْسْعْلا َبَجَو ْدَقَف هَناَتحلا ُناَتلا ّسَمَو عَبْرألا

 ديعس يبأ لوق وهو «لازنإلا لصح اذإ الإ لسغلا بجي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 يورو «جيدخ نب عفارو «ذاعمو ءصاقو يبأ نب دعسو «دلاخ نب ديزو ءيردخلا

 اذه ليلد .ةيرهاظلاو «زيزعلا دبع نب رمع :ةباحصلا ريغ نمو .هتني> يلع نع اًضيأ

 .هريغو .كعذ#خ ديعس يبأ ثيدح نم هيلع قفتم وهو .(ءاملا نم ٌءاَلا» :ثيدح :لوقلا

 ؛هانعم يف درو امو ««ءاملا َنِم ٌكْلا» :ثيدح امأو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 َنِم ُءاَلا» :ثيدح ىقبيو «مدقت ام اهنم «ةلدأ كلذ ىلع تلد دقو «ةخوسنم اهنإف

 .لزني ىتح ملتحملا ىلع لسغ ال هنأو «مالتحالا يف همكح امل

 ُءَلا» :ىنعم نأ وهو ءرخآ باوج دشت# سابع نبا نع تبثو :يوونلا لاق

 .لزني نأ الإ مونلا يف ةيؤرلاب لسغلا بجي ال : يأ «ءاملا نم

 .(70/0 )١/ بجر نباو )١194/9(: "عومجملا”و 7١(« 5 /1) ؟ينغملا”و «(51* /1) ؟فارشإلا» رظنا



 ١ ب .
2 ٠ 

 ةراهطلا باتك (”5)ثيدحلا (١)ج يه

 !ةفشحلا لماك جاليإ لسغلا بوجول طرتشي له

 ىلع ةدايز طرتشي الو «جرفلا يف اهلماكب ةفشحلا بيغت طرتشي :لوألا لوقلا

 يبأ ثيدح :مهليلد ؛ملعلا لهأ ةماع لوق وهو ءال وأ نينتتخم اناك ٌءاوسو «ةفشحلا

 لاق :تلاق (©19) ؟ملسم” يف ةشئاع ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كعنإ» ةريره

 َبَجَو ْدَقَم َناَتلا نانا ّسَمَو عَبرَأْلا اَهِبَعُش َنَْب َسْلَج اَذِإ» :ِةلكَي هللا لوسر

 ْ .(لَسْعْلا

 .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو «ةفشحلا ضعب جاليإب لسغلا بجي :يناثلا لوقلا

 اَذإ» :دكَي هلوق هنالطب يف يفكيو ءفعضلاو ذوذشلا نم ةيابخ يف اذهو :يووتلا لاق

 .(ٌلْسْعْلا َبَجَو ِناَناَتْل ىَقَتلا

 بيغت نأ :نيناتخلا ءاقتلا ىنعم :يعفاشلا لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 لاقو «ةأرملا ناتخ وذح ةفشحلا فلخ يذلا ناتخلا ريصي ىتح جرفلا يف ةفشحلا

 ةبانجلا نم لسغلا باب

 .اهدعب ناتخاف تياغ اذإف «ةفشحلا ىنعي ةرودملا نيناتخلا ءاقتلا :دمحأ

 .(ى0) « لسغلا ماكحأ”و )7/7/1١(, "بجر نبا”و 5/١ 7١(«و”المجموع؟ )7/ 2١61 ؟ينغملا” :رظنا

 هيلع لسغ الف جاليإ نودب ناتخلا ناتخلا سم اذإ

 .قافتالاب لسغ الف جاليإ ريغ نم ناتخلا ناتخلا سم ولو :هلللِه ةمادق نبا لاق

 يف هلخدي ملو اهناتخ عضوم ىلع هناتخ عضوم عضو ول : هلله يوونلا لاقو
 .هريغو دماح يبأ خيشلا مالك اذه «ةمألا عامجإب لسغ بجي مل ركذلا لخدم

 ىلع هركذ عضو ول هنأ ىلع هيلإ راشأ امك ءاملعلا عمجأ دقو :هئللخ يناكوشلا لاقو

 مث .ةاقالملا ىلع ٍدئاز ردق نم دب الف ءامهنم دحاو ىلع لسغلا بجي مل هحل وي ملو ءاهناتخ

 .ةفشحلا تراوتو :هيفو ءاًئيدح ركذ
 .(771/1) "لينلا”و )١549/7(« "عومجملا”و 0784 /1) ؟ينغملا” :رظنا



 "نخلا

 ةراهطلا باتك (مد)ثيدحلا )د ان

 ركذلا ضعب عطق اذإ

 نم ءيش هب قلعتي مل ةفشحلا ردق نود يقابلا ناك نإف ؛ركذلا ضعب عطق اذإ

 .هضعب نود هلك هبيغتب ماكحألا تقلعت طقف اهردق ناك نإو «ةمئآلا قافتاب ماكحألا

 ةباتجلا نم لسغلا باب

 :نالوقف ةفشحلا ردق نم رثكأ ناك نإو

 بهذم يف ٌهجو وهو «يقابلا عيمج بييغت نم لسغلا بوجول دبال :لوألا

 .ةيعفاشلا

 روهشملاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا بهذم وهو «ةفشحلا ردقب مكحلا قلعتي :يناثلا

 «ةفشحلا ىلع سايقلا :وه لوقلا اذه ةجح ؛يوونلا رايتخا وهو «ةلبانحلا بهذم نم

 .اهردقف تعطق اذإف

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا
 .(91) "لسغلا ماكحأ”و )١01/7(( "عوجملا”و )7١8/1(« "ينغملا” :رظنا

 !لسغلا هيلع لهف هجلوأو سيك يف هلخدأوأ ةقرخ هركذ ىلع فل اذإ

 يف هجوألا حصأو «ةيكلاملا ضعبل ٌلوق وهو «لسغلا هيلع بجي :لوألا لوقلا

 جاليإلاب ةقلعتم ماكحألا نأ :مهتجح ؟ةلبانحلا بهذم يف ةجوو «ةيعفاشلا بهذم

 ءااَهَدَهَج منا :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا هتنإخ ةريره يبأ ثيدح اذكو ءلصح دقو

 .لئاحلا عم ولو لصحي دهججلاو

 وهو .بجي ل اًقيثك ناك نإو ءلسغلا بجو ؛اًقيقر لئاحلا ناك نإ :يناثلا لوقلا

 نبا لاقو ءانبهذمب هبشألا وهو :يكلاملا باطحلا لاقو «ةيعفاشلا بهذم يف ةجو

 ام ةفيفخلا ةيكلاملا رسفو :تلق .لستغي نأ :طوحألاو ىلوألاو .برقأ اذهو :نيميثع

 ىلإ جرفلا للب لوصو عنمت ال ثيحب ةيعفاشلا ضعب اهرسفو «ةذللا اهعم لصحي

 .هيلإ ةرارحلا لوصو عنمي الو ءركذلا



 هيانجلا نم لسغلا باب

 روهشملاو «ةيعفاشلا بهذم يف ٌةجو وهو ءاقلطم هيلع لسغ ال :ثلاثلا لوقلا

 .ةرشب سملي ملو «ةقرخ يف جلوأ هنآل :اولاق .ةلبانحلا بهذم نم

 يف فالخلا اذه يرجيو :ينايورلا لاق .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .ماكحألا لك ين يرجي نأ يغبتيو هب جحلا داسفإ

 .(44) ؟لسغلا ماكحأ” و )904/١*(, عتمملا حرشلا”و «(11/1/1) ؟فاصنإلا”و ١57(« /؟) ؟عومجملا” :رظنا

 ةتيم وأ ةميهب يضوأ ربدلا يف جلوأ اذإ
 «لسغلا لهأ نم ناك اذإ «ءوطومو ئطاو لك ىلع لسغلا بجي :لوألا لوقلا

 ءاّمركم وأ اًعئاط ءاّنيم وأ اًيح ٍةميبم وأ ءيمدآ لك نم اربد وأ البق جرفلا ناك ءاوس

 هب بجوف ؟جرف يف جاليإ هنأ :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءَناظقي وأ نان

 ثيداحألا مومع يف ٌلخاد ةتيملا ةيمدآلا ءطوو .اهتايح يف ةيمدآلا ءطوك لسغلا

 .ةيورملا

 ؛ةفينح يبأ لوق وهو «ةميهبلاو «ةتيملا ءهطوب لسغلا بجيال :يناثلا لوقلا

 نم اذه ىلع بيجأو .هعبصأ جاليإك بجي ملف «ةذللا هب دصقي ال هنأ :هتجح

 ءامذجلا ءايمعلا حبقلا يف ةيهانتملا ءاهوشلا زوجعلا ءطوب ضقتنم هنأ اهدحأ :نيهجو

 يف ةذل هب دصقي ال هنأ عم ءقافتالاب لسغلا بجوي هنإف ؛فارطألا ةعطقملا ءاصربلا

 بجي مل «ةيح ٍةأرما يف اهحلوأ ول اذهلو ؛عاجلل ةلآ تسيل عبصألا نأ :يناثلا .ةداعلا

 .ركذلا فالخب لسغلا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .(191/1-1035) "عومجملا”و (500/1) "ينغملا” :رظنا



 نِحلا

 ةراهطلا باتك (”)تيدحلا «ن: شل ةبانجلا نم لسغلا باب

 ؟لسغ هيلع بجي لهف اريغص ناك اذإ ءوطوملا وأ ئطاولا

 يف لوقو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا بهذم وهو .بجي الو بحتسي :لوألا لوقلا
 هيلع بجت الو .فلكم ريغ ريغصلا نأ :مهتجح ؛روث يبأ لوقو «ةلبانحلا بهذم

 نم سيلو «لازنإلا وه لسغلا بوجو يف لصألا نأو ءامل ةراهطلا بجت يتلا ةالصلا

 هيلع قلطي ال هنألو ؛هيف ٌببس هنأل ؛لازنإلا ماقم نيناتخلا ءاقتلا ميقأ امنإو .هلهأ

 .لازنإلا هيف عيطتسي يذلا نسلا غلبي مل مادام بنج

 ةلبانحلا نأ الإ ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم وهو «لسغلا هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 رشع نبا ركذلا نوك طرتشي مهضعبو «غلبي مل نإو «عماجي هلثم نوكي نأ اوطرتشا

 نينس عست تنب ىثنألاو «نينس

 عمت تنب يهو 2 هللا لوسر اهجوزت ةشئاع نأب :هكللج دمحأ مامإلا جتحا

 َ وْذَهَو ان َكِلَذ ُلَعَنََل ْنإ» :لاق هنأ ديب هللا لوسر نع تور يتلا يهو «نينس

 َبَحَو ْدَقَف َناَتحلا ُناَتْخلا ّسَم اَذِإ» :اًضيأ تورو «(27050) ملسم هجرخأ .(لِسَتْغَت

 .("59) ملسم هجرخأ .(ٌلْسْغْلا

 ميثأتلا ريغصلا يف لسغلا بوجو ىنعم سيل :نولوقي لوقلا اذبب نولئاقلاو

 غلابلا مثأي امنإو «كلذ ريغو «فاوطلاو «ةالصلا ةحصل ٌطرش هنأ :هانعم لب «هكرتب

 .هكرتب بجاولا رخأتي عضوم يف هريخأتب
 اًريمم ناك نإ لسغلاب هرمأي نأ يلولا ىلعف اذه ىلعو .يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 نب هللادبع ثيدح يف امك «نينس عبس نبا وهو «ةالصلاب هرمأيو ءءوضولاب هرمأي اك
 6 0 ورث :ي هللا ُلوُسَر َلاَق :لاق دخت ورمع 32 والرعب هه ناعم و 7 9 0 00

 ه٠ هور 4/ 0 7

 ََل

 أ .«عجاَضَلا يف ْمُهَنْبَب اوَقَرَفَو ِرْشَع ُءانْبأ ْمُهَو اَيَلَع ْمُهوُبِرْصاَو «َنِنِس



 رحلا كمي

0 

 اًضيأ دواد يبأ دنع كنضيخ دبعم نب ةربس ثيدح نم دهاش هلو «2595) دوادوبأ

 .نسحلا ىلإ ثيدحلا يقتري (مههعومجمبو (414)

 جلوأ وأ ءلجر ربد وأ ٍقأرما جرف يف جلوأ اذإ يبصلا امأو :هنلله يوونلا لاق

 ركذ ٌةأرما تلخدتسا اذإ اذكو ءلجرلاو ةأرملا ىلع لسغلا بجيف ؛هربد يف ٌلجر

 جلوأ اذإ ةيبصلا اذكو اّبتج روصلا هذه لك يف يبصلا ريصيو «لسغلا اهيلعف ؛ ؛ يبص

 :زيمملا يبصلا اذه يف ءاوسو بص يف ٌنِبص جلوأ ول اذكو «ٌنيبص وأ «ٌلجر اهيف

 ىتح هتالص حصت ال لاب اذإ امك لستغي ملام هتالص حصت ال اًبنج راص اذإو «هريغو

 راص :لاقي لب ءءوضولا هيلع بجي :لاقي ال امك ؛لسغلا هيلع بجي :لاقيالو ءأضوتي

 مل نإف .ءوضولاب هرمأي | اًزيمم ناك نإ لسغلاب هرمأي نأ يلولا ىلع بجيو .اًندحم

 وهو لستغا نإو ؛ءوضولا همزلي غلب مث «لاب اذإ [ى ؛لسغلا همزل غلب ىتح لستغي

 كلذب ىلصي غلب مث ءأضوت ول [ى «هتداعإ همزلت ال غلب اذإف هلسغ حص هزيم
 .ءوضولا

 .0/9) "لسغلا ماكحأ” و 15١(. /؟) ؟عومجملا”و )3١7/1(« ؟ينغملا” :رظنا

 ؟لسغلا بجي لهف جرفلا يف اهوحنو عبصألا لخدأ اذإ

 تسيل عبصألا نأ :مهتجح ؛ةمئألا بهذم وهو «لسغلا بجي ال :لوألا لوقلا

 «ةوهشلا تدجو ٌءاوسو «ربد وأ لبق يف هلخدأ ٌءاوس «لسغ هيف بجي الف ؛عامجلل هلآ

 .دجوت مل مأ

 .ةيفنحلا بهذم يف ٌلوق وهو ءلسغلا هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .(91) "لسغلا ماكحأ”و «(197/5) "عومجملا” :رظنا

 ةراهطلا باتك (5)ثيدحلا ( ةيائجلا نم لسغلا باب



 ةيانجلا نم لسغلا باي

 ؟ هلسغ دعب ينم هنم جرخ مث لستغا مث عماج اذإ

 سابع نياو «بلاط يبأ نب يلع لوق وهو ءاقلطم هيلع لسغ ال :لوألا لوقلا

 .هيوهار نب قاحسإو .,فسوي يبأو ءيروثلاو ءكلامو ءيرهزلاو .ءءاطعو تشيب

 .دمحأ نع تاياورلا رهشأ يهو

 همزل .هلسغ دعب برقلا ىلع ينم هنم جرخ مث «لستغاو ىنمأ اذإ :يناثلا لوقلا

 يعفاشلا لوق وهو «هلوب دعب وأ «ينملا دعب لوبي نأ لبق كلذ ناك ءاوس هاّيناث لسغلا

 .دمحأ نع ةياورو .ءثيللاو .هباحصأو

 «لستغا هلبق جرخ نإو «هيف لسغ الف «لوبلا دعب جرخخ نإ :ثلاثلا لوقلا

 :اولاق .نسحلا نع :كلذ لقنو .دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأو ,يعازوألا لوق اذهو

 جرخ لوبلا دعبو «لوألاك لسغلا بجوأف ؛ةوهشلاو «قفدلاب جرخ ءام ةيقب هنأل

 .لوبلا دعب فلخت امل «هتيقب ناك ول هنأل ؟لوألا ةيقب هنأ ملعن الو «ةوهشو قفد ريغب

 هيلع لسغ ال هنأ ينم هنم جرخ مث «لستغاو .ىنمأ اذإ لجرلا نأ :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءاهجوز ينم نم وأ ءاهينم نم جرخ ءاوس «ةأرملا اذكو

 .(158/7) "عومجملا”وء(1/١1١7) "ينغملا”و )١/ ٠5"0, ؟فارشإلا” :رظنا



 هنن ٍبِلاَط يأ ِنْب لع نب ناسحلا نب َلَعِنْب محم ٍرمغَج يبأ ْنَع -7
 وع 0 عل الرع < ل وهلع

 علا نع هع ولأ سف مو هذول نب اج دوووم اك اك ُهْنَ

 ملا ر َناَك : راج َلاَقَف ..سسرس ص خل 1 ا م يل سل

ا َلوُسَر :ليِرُي ! كلن اًرْيَخَو ؛ اًرَعَش كْنِم ٌقْوَأ
 مث .ةليكي هلل

 اق بز لع ال[ ل لرش ل
 نب يلع نب دمحم نب نسحلا :وه (ينيفكي ام) :لاق يذلا لجرلا : كتف لاق
 .ةيفنحلا نب دمحم هوبأو .كعتل بلاط يبأ

 هج رخأ :يناثلا ظفللاو موحلب ةوورتخالا ملسمو ىظفل اذهو (؟0ه؟) يراخبلا هجرخأ

 2 يبنلا لوق نم (77) ملسم هجرخأو هل ظفللاو 550((2) يراخبلا

 .ءاملا ركذ ملسم الو ءيراخبلا دنع سيلو «هاًنالث يسأر ىلع

 غرفأف انأ امأ» :هظفلو :

 :ثيدحلا ظافلأ

 . لسغلا يف يفكي يذلا لسغلا ءام نع :يأ (لسغلا نع هولأسف) :هلوق

 وهو :نيميثع نبا خيشلا لاق .دادمأ ةعبرأ وه :عاصلا (عاص كيفكي) :هلوق

 .ديجلا ربلا نم اًمارج نيعبرأو نيوليك :يأ الاقثم نيناثو ةئامعبرأ عسي

 .لاق امك وهو ,ثيدحلا بقع فلؤملا هّرَكَذ مدقت (لجر لاقف) :هلوق

 .رثكأو لوطأ :يأ .رادقملاو ةفصلا لمتحي (ارعش كنم ىفوأ) :هلوق

 اًمامإ انب ىلص :يأ «رباج وه انمأ لعاف (انّمأ) :هلوق



 ةيانجلا نم لسغلا باب

 .هاوس هيلع سيل ءدحاو بوث يف مهم ىلص :يأ (بوث ين) :هلوق

 .(ك ١/1 *ماهفألا هيبنت”و ٠ ١« ع /5) ؟مالعإلا” و057 /1) *حتفلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 :ثيدحلا دئاوف

 هيلع ناك ام نايب :ثيدحلا اذه ينو :(777/1) ؟حتفلا” يف هفلل» ظفاحلا لاق

 فنعب درلا زاوج :هيفو «كلذ ىلإ دايقنالاو دكني يبنلا لاعفأب جاجتحالا نم فلسلا

 «كلذ لثم نم نيعماسلا ريذحتو «قحلا حاضيإ دارلا دصق اذإ ملع ريغب يراوي نم ىلع

 .ءاملا يف فارسإلاو ؛عطنتلا ةيهارك :هيفو

 ؟ردقم وه له لسغلاو ءوضولا يف ئزجي يذلا ءاملا

 لسغلاو ءوضولا يف ئزجي يذلا ءاملا نأ ىلع نوملسملا عمجأ :هكلَم يوونلا لاق

 ىلع ءاملا نايرج وهو «لسغلا طرش دجو اذإ ريثكلاو ليلقلا هيف يفكي لب ءردقم ريغ

 .يفكي الف ؛ريثكلاب قرخيو ,يفكيف «ليلقلاب قفري دقو :هثلله يعفاشلا لاق .ءاضعألا

 .دم نع ءوضولا يف الو ؛.عاص نع لسغلا يف صقني ال نأ :بحتسملاو :ءاملعلا لاق

 )5194/1١(. ؟بجر نبا”و )5١4/1(« "عومجملا”و ؛(315) "ملسم حرش” :رظنا

 لسغلاو ءوضولا يف ءاملا يف فارسإلا مكح

 مذ ىلع مهريغو انباحصأ قفتا 357١(: /؟) "عومجملا” يف هكلله يوونلا لاق

 لهأ هرك : "هحيحص” يف يراخبلا لاقو .لسغلاو ءوضولا يف ءاملا يف فارسإلا

 :يلوتملاو ,يوغبلا لاقو .هيزنت ةهارك هوركم هنأ روهشملاو ؛هيف فارسإلا ملعلا

 لاق :كن» ةمجعملا نيغلاب لفغم نب هللادبع ثيدح .همذ ىلع لدي اممو .مارح



 ةبانجلا نم لسغلا باب

 رولا ف نودي زك مالا هِذَه يف ٌُنوُكيَس ه١ :لوقي :ةَي هللا لوسر تعمس
 ع 2 3-1

 .حيحص ِدانسإب دواد وبأ هآور . (ءاعدلاَو

 «حبحص هدئسو ,(95) دوادوبأ هجرخأ كناخ لفغم نب هللادبع ثيدح :تلق
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 :مميتلا فيرعت

 4” :ءاسنلا]# ابيَط اَديِعَص أوُمّمَمَتَق# :ىلاعت هلوق هنمو ءدصقلا :ةغل مميتلا وع

 «نيديلاو هجولا ىلإ روهّطلا ديعصلا لاصيإ :وه اًعرشو .هودصقا :يأ [7:ةدئاملا

 .ةراهط ىلإ جاتحي امن ءاهوحنو ةالصلا ةحابتسا ةينب ء.صوصخم هجو ىلع هب (ههحسمو

 :عورشم مميدلا

 :عامجإلاو ءةنسلاو «باتكلا هيلع لد

 ِرْهَس َلَعَوأ رم مُحُدكنإَو اوه اح محك إو :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 اَبَيِلَع اًديِوَص أوُمّسَيَسس آم أوُدحَج َمَلَه ةسذلا ٌمُتَسَمَل ْوأ ٍطياَعْلا ني مدي ّدَحَأ 1ج وَ

 .[ 5:ةدئاملا# ُهْنَه مُكَيِديَأَو مكحِه وجوب أوحسمأف

 .اهريغو فلؤملا اهركذ يتلا بابلا ثيداحأف :ةنسلا امأو

 ءزاجحلاب راصمألا ءاملع عمجأو :هثلله ربلا دبع نبا لاقف :عامجإلا امأو

 ءاملا مدع دنع ديعصلاب مميتلا نأ :تملع اميف برغملاو «قرشملاو «ماشلاو «قارعلاو

 يف نوفلتخي ال ,ءوضو ريغ ىلع وأ ءاّبتج ناك ءاوسو ءرفاسم وأ ءضيرم لك روهط

 .كلذ

 هقف” و )11١/ 50٠(( ؟ىواتفلا”و ((00 /7) "عومجملا”7و )١47/5(« ؟راكذتسالا” و «(797/16) ؟ديهمتلا” :رظنا

 .(659) ؟"ةراهطلا



 و4

 ةراهطلا باتك (8١)ثيدحلا (١)ج

 ] التم اَلْجَر ىَأَر كي وللا َلوُسَو نأ : عفط ِنْيَصُخ نْب َناَرْمِع ْنَع "0

 اي :َلاَقَف 2؟مَْقْلا يف ِّلَصُت ْنَأ َكَعَتم ام «ُنالف اَي» :َلاَقَم مْوَقْلا يف ٌلَصُي

 .«َكُيِفْكيُهَنَف ءِديِعَّصلاب كّْيَلَع» :َلاَمَق !ءاَمالَّو تَباَنَج يِيْئَباَصَأ يللا َلوُسَر

 :ثيدحلا جيرخت

 .ليوط ثيدح نمض (747) ملسم هجرخأو .هظفل اذهو :(7448) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 كلام نب عفار نب دالخ :وه مهبملا :نقلملا نبا لاق (اًلجر ىأر) :هلوق

 .هشقانو "حتفلا” يف ظفاحلا هنع هلقنو .ها .اًردب دهش «عفار نب ةعافر وخأ «يراصنألا

 .مهنع يحنتملا موقلا نع درفنملا :لزتعملا (الزتعم) :هلوق

 :هلوقل ؛مالتحا هنأ :رهاظلاو «ةبانج لع ثدح :يأ (ةبانج ينتباصأ) :هلوق
 8ع

 .ىنتباصأ

 .يلوح دوجوم ءام الو «يعم ءام ال :يأ (ءام الو) :هلوق

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ديعصلا وه ام

 .هريغ وأ ناك اًبارت ءضرألا هجو :ٌديِعَّصلا :(37/4) "رينملا حابصملا” يف لاق

 مالك يف ٌديِعَّصلا :لاقيو .كلذ يف ةغللا لهأ نيب اًقالتخا ملعأ الو :جاجزلا لاق

 «ضرألا هجو ىلعو ءضرأللا هجو ىلع يذلا بارتلا ىلع :هوجو ىلع قلطي برعلا

 :ىلاعت هلوق يف َديِعَّصلا نأ :ءالعلا رثكأ بهذمو :يرهزألا لاق ....قيرطلا ىلعو



 نِحلا

 - ل
 ةراهطلا بانك (01)ثيدحلا (١١ج فلا

0 

 .ها .اهنطاب نم جرخ

 نباو «ةبيتق نباو «ديبع وبأ لاق اذكهو .بارتلا :ديعصلا : "ةياهنلا” يف لاقو

 :ديعصلا : "نيعلا باتك” يف :ليلخلا لاقو .ثيدحلا بيرغ يف مهبتك يف يزوجلا

 .رثك وأ لق ءضرألا هجو

 ؟معأوه مأ بارتلاب مميتلا صتخي له

 ٌرئاج بارتلاب مميتلا نأ ىلع :ءاملعلا عامجإ ربلا دبع نباو ءرذنملا نبا لقن :اّلوأ

 .ضرأللا نم هادع ايف اوفلتخاو

 لوق اذهو «ديلاب قلعي رابغ يذ رهاط بارتب الإ مميتلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 :ىلاعت هلوق لوقلا اذه ليلد ؛دوادو .فسوي يبأو ءقاحسإو ءدمحأو «يعفاشلا

 هجو وه :ليقو «بارتلا وه :ليق :ديعصلاو .[7:ةدئاملا]اًبّيِط اًديِعَص ْأومَّمِمَسَس#

 .كلذ يف فالخلا مدقت دقو ءضرألا

 دهاشلاو «[7:ةدئاملال# ُهَنَم كيو َمُكحِهوُجوي أوُحَسْمأَف # :ىلاعت هلوقو

 يف دب ال هنأ ىلع يعفاشلا كلذب لدتسا :ريثك نبا لاق .# ُهَنِه# :هلوق :ةيآلا نم

 ثيدحو .ءيش هنم نيديلاو ءهجولاب قلعي رابغ هل رهاط بارتب نوكي نأ مميتلا

 .(0177) ملسم هجرخأ .(اًروُهَط اَنَل اَهتبْرَن ُتَلِعجَوا :هيفو , تنل ةفيذح

 وأ «بارت نم اهسنج نم ضرألا ىلع دعص ام لكب زئاج هنأ :يناثلا لوقلا

 نبا هحجرو «ةيكلاملاو «ةيفتحلا بهذم اذهو «كلذ ريغ وأ «لمر وأ «ةرون وأ ءٌصج

 ثيدحو «[7:ةدئاملا]# اًمّيِط اًديِعَص ْأوَمّمَيَض# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ليلد ؛نيميثع

 ضْرَأْلا يل ْتَلِعُجَو' :هيفو «(50) مقرب يتأيس امك ءفلؤملا هركذ يذلا : ثن# رباج



 ةراهطلا باتك (*8)ثيدحلا (١)ج

 «ضرألا نم هيف ةالصلا تزاج عضوم لك نأ :لالدتسالا هجو .ااًروُهَطَو ءاَدِجْسَم

 .هب مميتلا زاج

 .بارتلا هعم لمحي نكي ملو «ةريثك ٍلامرب ّرم كوبت ةوزغ يف ْدَْْب هنألو :اولاق

 .مميت نودب يلصي ناك هنأ لقني لو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 حرشلا” و ء(١75417/1) ؟ينغملا”و .(557/5) ؟عومجملا”و ١59((, /9) "راكذتسالا”و «(؟7//7؟) ؟طسوألا” :رظنا

 .947”07 /1) "عتمملا



 ( َتْبَتْجَأَف ةَجاَح يف هلك ّىبنلا ينَتَعَب :َلاَق تنفخ رِساَي َنْب ِراَنَع ْنَع -9 رفا مس م 7
 مد رع

 هك يلا تي مث كلا رت ديِعَّصل

 َبَرَظ مَن . .(اَذَكَه َكْيَدَيِب ٌلوَقَ 7 ْنأ َكّيِفكَي اَنإ» :َلاَقَف هَل آ َكِلَذ َتْرَكَذَف

 هْيَفَك ٌرِهاَظَو ءِنِيِمَيْلا لَع لاَمَّشلا َحَسَم سم َ قدح دحاَو ةَيْدَص َصْرَألا 4 هْيَدَيِ

 َُهْجَوَو

 :ثيدحلا جيرخت

 .هل ظفللاو «(3754) ملسمو :(7417) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ايارسلا ىدحإ عم ناكو ءضرغ يف :يأ (ةجاح ين) :هلوق

 .ةباتج ينتباصأ :يأ (تبنجأ) :هلوق

 هنم اًسايق ؛ةبادلا بلقتت اك ءضرألا ىلع تبلقت :يأ (تغرمتف) :هلوق

 .اهنم لسغلا ىلع ةبانجلل مميتلل

 :ليقو ءٌدْعُصو ءنأَدْعُص هعمجو ءضرألا هجو وه :ليق (ديعصلا يف) :هلوق

 .فالخلا ركذ مدقت دقو .بارتلا وه

 ىتح «مسالا اذه بلغ دقو ءضرألا ىلع بدي ام لك يه (ةبادلا) :هئوق

 .ناويحلا نم بكري امل اًلع راص

 لاستغالا نع وأ ءديعصلا يف غرمتلا نع كينغي :يأ «كيفكي انإ) :هلوق

 .ءاملاب



 سلا

 ةراهطلا باتك (مه)ثيدحلا (١)ج فلا

 يف لاق «لعفلا ىنعم يف لوقلا لاعتسا هيف .«اذكه كيديب لوقت نأ» :هلوق
 .ةكرح لعفلا : ؟«سوماقلا

 ىلإ غسرلا نم فكلاو «هنطابل لباقملا وه فكلا رهاظ (هيفك رهاظو) :هلوق

 .ديلا عباصأ فارطأ

 م

 :ثيدحلاب ةّقلعتملا لئاسملا

 :ثيدحلا دئاوف

 هللادبع نم نأ ىلع اذه لدف «ةداعإلاب تفتح اًرامع رمأي مل دب يبنلا نأ :هيف )١(

 مايأ يف هتاف ام ءاضقب رمؤي الو «هرمأ لبقتسمل مّلعي هنإف ؛الهج ةعورشم ريغ قيرطب

 .هتالص ءيسملا ةصق :اهنمو ءاذه :اهنم ءعرشلا يف ةريثك ةلدأ ةلأسملا هذهو .هلهج

 الب يلصي ناك نم :لثم ءبجاولاب هلهجل كرت امو :هنلل مالسإلا خيش لاق

 27 يبنلا نإف ؛هيلع ةداعإ ال اذه لثم نأ :حيحصلا ...ةبجاو اهنأ ملعي الو «ةنينأمط

 َتْنِإَف ؛ّلَصَق ْبَهْذا» :هتالص يف ءيسملا يبارعألل لاق هنأ "حيحصلا” يف هنع تبث دق

 كنثعب يذلاو) :هلوق عم «تقولا كلذ لبق ىضم ام ةداعإب هرمأي ملو ...(ٌَلَصَت

 وهف «قاب اهتقو نآل ؛ةالصلا كلت ديعي نأ هرمأ نكلو «(اذه ريغ نسحأ ال قحلاب

 عم هتداعإب هرمأي ملف ؛ةالصلا نم هتقو جرخ ام امأو ءاهتقو يف اهيلصي نأ اهب رومأم

 .ها .هيلع كلذ بوجو فرعي نكي مل هنأل ؛هتابجاو ضعب كرت دق هنوك

 نآلا ىمسي ام وهو ؛هملعت بولطملا ليثمتب نوكي ؛لعفلاو لوقلاب ميلعتلا (؟)

 .حاضيإلا لئاسوب

 نم نبدا يف كتل َلَمَج امو :ىلاعت لاق امك ءاهرسيو ةعيرشلا هذه ةحامس ()
 .[0/ 8: جحلا]# جرح



 نحل
- 
 ةراهطلا باتك (*9)ثيدحلا (١)ج

 .هيف دهتجا
 ؛(١/507) ؟حتفلا”و «(114 /5) "مالعإلا”و )475/5١(. ؟ىواتفلا عومجم”و :(3748) "ملسم حرش” :رظنا
 .(ة 15/1١ ؟حيضوتلا”و

 ؟رغصألاو ربكألا ثدحلا نع مميتلا مكح ام

 :كلذ ىلع لد ؛كلذ يف فالخ ال «هنع مميتلا زوجيف رغصألا ثدحلا امأ

 «ةباحصلا نم ةفاك ءاملعلا بهذف ءربكألا ثدحلا امأو «عامجإلاو «ةنسلاو ,باتكلا

 .زئاج ربكألا ثدحلا نع مميتلا نأ ىلإ مهدعب نمف «نيعباتلاو

 اوُلِسْعَأم ةوَلّصلا َلِإ َمُثَمُق اَدإ اَوُنَماَح حبلا امآتَي# :لاعت هلوق :مهتجح
 ُهآَمأوُدَحي ملك :ىلاعت لاق مث * ْأوُرَهَطَأَم اًبئج مك نإَو# :هلوق ىلإ 4 ُكَهوُجَو
 رابع ثيدحو ءاًعيمج بنجلاو .ثدحملا ىلإ ٌدئاع وهو «[7:ةدئاملا]1 اًبّيِط اًديِعَص ْأوُمَّصَيَسَص

 يف ناحيرص :ناثيدحلاف .فلؤملا امهركذ ناذللا متي نيصح نب نارمع ثيدح هلبقو

 ثدحلا نع زوجي (نإ مميتلا نإ :نالوقي دشتي» دوعسم نباو رمع ناكو ءاذه ءكلذ

 همدع ولو «ءاملا دي ىتح بنجلا يلصي ال :الاقو .زوجي الف «ةبانجلا نع امأو ءرغصألا

 .يعخنلاو «ةيطع يبأو .دوسألاك ؛دوعسم نبا باحصأ نم ةفئاط نع كلذ يورو ءارهش

 يف دهضتتع ىسوم يبأل دوعسم نب هللادبعو .دنضتقع راعل رمع ةرواحمو اذه

 رمع نأ ءاج نكل ءطقف ثدحملل ةحابإ اهيف :ةيآلا نأ مهل جتحاو « ؟نيحيحصلا”

 كلذ ين رمألا لكو كاظ رمع نإف «ةباحصلا ةيقب اقفاوو «كلذ نع اعجر دعضني» هللادبعو

 .عجر كعن# دوعسم نبا نأ ءاج اذكهو «تيلوت ام كيلون :هل لاقو .كننخ رامع ىلإ

 «ريكألا ثدحلا نع زوجي مميتلا نأو ءروهمجلا لوق وه :حجارلا :ّلك ىلعو

 .ملعأ هللاو «ةلدألا نم مدقت امل ؛سافنلاو ءضيلاو «ةبانجلا وهو

 .(187 /5) "بجر نبا” و 6715٠« /7) ؟عومجملا” :رظنا



 نحلا

 ةراهطلا باتك (59)ثيدحلا 00 فشلا

 ؟بارتلاب حسملاب نيفكلاو هجولا ةرشب باعيتسا بجي له

 رعشلا رهاظ حسمو «بارتلاب حسملاب هجولا ةرشب باعيتسا بجي :لوألا لوقلا

 فيفخلا رعشلاك هتحت ام ىلإ ءالا لاصيإ بجي رعشلا كلذ ناك ءاوسو ؛هيلع يذلا

 لهأ روهمج لوق وهو ءامهباعيتسا بجي نافكلا كلذكو ءال مأ ةرشبلا فصي يذلا

 .ملعلا

 «[<:ةدئاملا]* هَ كيدي هوجوب ًاوحسماف# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 رهاظو «نيميلا ىلع لامشلا حسم مث :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كنف رامع ثيدحو

 :ىلاعت هلوق يف ءابلا نوكت الو «ميمعتلا ثيدحلاو ةيآلا رهاظف ءههجوو .هيفك

 تيلي افَوطَيْلَو # :ىلاعت هلوق ريظن اهنأل ؛ضيعبتلل 4 َمُكِهوُجْوبل
 :اًضيأ اوجتحاو «عامجإلاب تيبلا ضعبب فاوطلا زوجي الو .[14:جحلا]# ٍقيِتَعْل

 يف كلذكف ءاممعي نأ بجي نيديلاو هجولا لسغ نأ امكف «ءاملا ةراهط ىلع سايقلاب

 لدبملا ماقم موقي امنإ هنأب ءاذه نع بيجأو ءلدبملا مكح هل لدبلا نأل ؛مميتلا ةراهط
 .هفصو يف ال همكح يف

 ىلإ ءالا لاصيإ بجي يتلا روعشلا تحت ام ىلإ بارتلا لاصيإ بجي :يناثلا لوقلا

 ءاملا لاصيإ بجيال :ةلبانحلا دنعو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو ءاهتحت ام

 .ءوضولا يف قاشنتسالاو «:ةضمضملا امهدنع بجو نإو «فنألاو ءمفلا نطاب ىلإ

 كلذ نم ءيش طقسو «ميمعتلا دصق ولف «باعيتسالا بجيال :ثلانلا لوقلا

 .فسوي يبأ لوق وهو «ةفينح يبأ نع ةياور يهو «هأزجأ هطاقسإ ىلإ ٍدصق ريغ نم

 دمحمو ءيمشاه لا دواد نب ناميلسو ءيروباسينلا ىيحي نب ىيحيو ءقاحسإو ٌرَقثْزَو

 . ؟مميتلا ماكحأ” هباتك يف ىبحي انخيشو ءمزح نبا رايتخا وهو «ةملسم نب

 .كلذ كرتل دمعتي ال سأرلا حسمي !ى «مميتلا يف حسملا :ىبحي نب ىبحي لاق



 كيديب رمثو .كهجو اهب حسمت مث ءضرألا ىلع كيفكب برضت :قاحسإ لاقو
 :ةملسم نب دمحم نعو .ًأطخأ ام ًأطخأو ءباصأ ام باصأ «ةيحللاو هجولا عيمج ىلع

 ةرم ههجو حسمي مميتملا نأ :مهتجح ؛ءاملا عبتي امك «بارتلاب هجولا عبتي نأ بجيال

 :اًضيأو «لعف امهم ههجو يف ءزج لك باعيتسال هادي يفكت الف ؛هيدي اتلكب ةدحاو

 يف باعيتسالا باجيإف ؛لسغلا ةراهط فالخب .فيفختلا ىلع ةينبم حسملا ةراهط

 .ةقشمو رسع هيف حسملا ةراهط

 ثيدحل ؛نيفكلاو .هجولا باعيتسا بجي ال هنأو «ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 نأ مولعمو «ٌةدحاو ًةرم امهحسم 1257 يبنلا نأ :هيفف ؛فلؤملا هركذ يذلا كن رامع

 .ملعأ هللاو ءرعشلا عيمج هيف اهب هجولا اميسال ءامهباعيتسا عيطتسي ال ةدحاولا ةحسملا

 دنع فوقولا بجوف ؟باعيتسالا يضتقي ال ةغللا يف حسملا :هلللذ مزح نبا لاق

 .بحاص لوق الو «عامجإ الو .ةنس الو ءنآرق مميتلا يف باعيتسالاب تأي ملو ءكلذ

 .تئش نإ كلذ عجار ؛ةلأسملا هذه يف ةشقانمو «مالك ةيقب هلو .ها

 ((5105/1) "بجر نبا”و 4714 6 517 /1) "عومجملا”و )515/١(: "ينغملا”و )995/1١(, "لحملا» :رظنا

 .71”0) نايبدلل "مميتلا ماكحأ”و

 ضرألا يف امهبرض دعب هيفك خفن وأ ضفن مكح

 :ةلأسملا مكح امأ .اهضفن مث :يراخبلا ظفلو «هيدي ضفنف :ملسم ظفل قباسلا مقرلاب

 ضرغلاو .يروثلاو «كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو 2 بحتسي :لوألا لوقلاف

 نأ هب مميتملا يف طرتشي ال هنأل ؛بارتلا نم نيديلا يف قلع ام ةلازإ :مهدنع كلذ نم

 .ديلاب قلعي رابغ هل نوكي



 نِحلا

 1 ل
 ةراهطلا باتك (09)ثيدحلا (١)ج

 كلذ نم ضرغلاو «قاحسإو «ةيعفاشلا لوق وهو .بحتسي :يناثلا لوقلا

 بارتلا نم ضفنلا وأ «خفنلا دعب ىقبي ثيحب ءاّريثك ناك نإ بارتلا فيفخت مهدنع

 .مدقت امك .بارتلا مميتلا يف نوطرتشي مهأل ؛ةجاحلا ردق

 .رذنملا نبا هراتخاو «لعفي مل مأ كلذ لعف .هرضي ال :دمحأ لاق :ثلاثلا لوقلا

 نم رابغلا ففخيو :هثلله ينيبرشلا لاق .قاحسإو «ةيعفاشلا لوق وه :باوصلا

 ؛ةجاحلا ردق ىقبي ثيحب «خفنلا وأ ضفنلاب اريثك ناك نإ |مهماقم موقي ام وأ «هيفك

 ؛مميتلا ءاضعأ نم بارتلا حسم امأ.هتقلخ هب هوشتت الئلو ؛هريغو كعذتخ رامع رخل

 . ؟مألا» يف هيلع صن امك «ةالصلا نم غرفي ىتح هلعفي الأ بحألاف
 "مميتلا ماكحأ»و 26000 /1( "جاتحملا ينغم” و 3 شرف و /؟ ؟"بجر نبال حتفلا” و ماا ؟"فارشإلا» :رظنا

 اا

 نيفكلاو هجولا نيب بيترتلا مكح

 بهذم وهو «بجي الو «نيفكلا ىلع هجولا ميدقت بحتسي :لوآلا لوقلا

 أوحَسمأَف# :ىلاعت هلوق :مهتجح ؛ةلبانحلا بهذم يف لوقو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا

 هجولا ىلع يديألا فطع ةيآلا يفف .[3:ةدئاملا]4 ُهْنَم مُكيِدْيأَو ْمُكِهوجُوب

 هللا نآل ؛كلذ اوبحتساو «ءكيرشتلا قلطم ديفت امنإو ءائيترت يضتقت ال واولاو «واولاب

 يف ليوطلا كن رباج ثيدح نم )١7١8(«: "ملسم” يف ءاجو .هجولاب أدب َك

 ٍرياَعَس نم ةَوَرَمْلاَو امّصلآ َّنِإإل» :أرق افصلا نم ىند املف :هيفو ٌدْيَأ يبنلا جح ةفص
 راع ثيدحب :اًضيأ اوجتحاو ءافصلاب أدبف .؛هب هللا أدب اب أدبأ .8 :ةرقبلا]© هلل

 .هجولا لبق نيفكلاب ءدبلا :هيفو . كني

 «ةيعفاشلا بهذم وهو «هيدي مث .ههجو مدقي نأب بيترتلا بجي :يناثلا لوقلا

 :ةدئاملا]# همم مُكيِديأَو 0 هوجوي ًاوحَسماف# :ىلاعت هلوق :مهتجح ؛ةلبانحلاو



 ء ام
 ةراهطلا باتك (*9)ثيدحلا (١)ج

 تاياورلا رثكأ يف ءاج ؛فلؤملا هركذ يذلا كيخ راع ثيدح اذكو «هجولاب ًأدبف 1

 ىلع هجولا ميدقت (778) ؟ملسم” يف اذكو ,(74) ,(778) "يراخبلا يف

 .لوألا لوقلا كنع هركذ مدقت يذلا كعاؤخ رباج ثيدحي :اًضيأ اوجتحاو .نيفكلا

 رم : ين رخآ .ا4ب هللا ادب اب اوءدب : :ظوفحملاو هرمألا ظفلب اذكه ئاسنلا هج رخأ .اهب هللا ًَاَدَب ام اوُعَدْباَق» :ظفلب ءاج

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .49*0) "مميتلا ماكحأ” و «(708/0) "يبطرقلا ريسفت” و ؛(7578/7) ؟عومجملا” :رظنا

 ؟هدح نيأو ؟؛فكلا حسم فيك

 حسم بوجو ىلع ءاملعلا رثكأف ناديلا امأو :(7774 /7) هنثل» بجر نبا لاق

 .نيعوكلا ىلإ بارتلاب (هنطابو امهرهاظ نيفكلا

 «ناملع امل ءنافرط هلو .ءفكلا لصفم وه :غسرلاو :(555/5) هنللخ لاقو

 .عوسرك رصنخلا ٍلي يذلاو .عوك ماهمولا يلي يذلاف

 . غسرلا ىلإ حسمي فكلا نأ :مدقت ام لصاح :تلق

 ؟ءام لا بلط بجي له

 لوق وهو .همهوت وأ هاجر ءاوس «ءاملا مدع اذإ بلطلا بجي :لوألا لوقلا

 أودحي ْمَلَف ا :ىلاعت هلوق :مهتجح ؛دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلاو «دوادو «كلام

 اًضيأو .بلطلا دعب الإ ءاملا دجي ل هنأ هيلع قدصي الو :اولاق .[57:ءاسنلا] 46م

 الو .لدبملا نع زجعلاب الإ لدبلا لعف حصي الو «ءاملا ةراهط نع لدب مميتلا :اولاق

 .بلطلاو ثحبلا دعب الإ زجعلا ققحتي



 بحل

 ةراهطلا باتك (مه)ثيدحلا زج ٠نلن/

 ةياورو «ةيفنحلا لوق وهو «الف الإو ءهمزل هبرقب هدوجو نظ نإ :يناثلا لوقلا

 نكي مل نمف :اولاق .[47:ءاسنلا]# آم أوُدَحي ْمَلَهل :ىلاعت هلوق :مهتجح ؛دمحأ نع

 َمَل نه :ىلاعت هللا لاق ؛اًبلط يضتقي ال دوجولا نأل ؛ءاملل ٍدجاو ريغ وهف ؛ءام هعم

 هل الو .هكلم يف سيل :هانعمو «[197:ءاسنلا]4 ِنيَعِباَمَتُم ِنْيَرْهَس ُماَيِصْف ٌدَِحَي

 .اهبلطي نأ هيلع بجوأ هنأ ال ءاهتميق

 اذإ امأ ءناكملا كلذ يف ءاملا دوجو نظ اذإ اذه نكل لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو بلطلا همزلي الف .هيف وه يذلا ناكملا يف دوجوم ريغ ءاملا نأ نقيت

 .0179) "مميتلا ماكحأ”و 1488/5 "عومجملا” و ,(75755/1) "ينغملا” :رظنا

 ؟ءاملا بلطل طباضلا وه ام

 ال ليلد هيلع لدي ملف ,تقولا رخآ ىلإ بلطلا باجيإ امأو :هنلل يناكوشلا لاق

 مدع يف ربتعملا اف :تلق نإف .عامجإ الو .حيحص سايق الو ءةنس الو .باتك نم

 هنم اًبيرق ناك الو ءءام هدنع نكي ملو «ةالصلا ىلإ يلصملا ماق اذإ :تلق ؟ءاملا دوجو

 ىلإ مايقلا ركذ بك هللا نأل ؛مميتلا هل زاج ءاهتقول ةالصلا يلصيو «هكاردإ هنكمي

 مميتلا ةصخر كلذ دعب ركذ مث «[7:ةدئاملا# ةولَّصلا َلِإ ْمّثْمُم اًدِإ# :لاقف ءةالصلا

 يلصملا ملع مدعو «ةالصلل مايقلا دنع ءاملا روضح مدع :ربتعملاف .ءاملا دوجو مدع عم

 رهطتلاو «ءاملا ىلإ لوصولا هنكمي نأ برقلا ٌدحو .هنم ةبيرقلا عضاوملا يف هدوجوب
 وهف ءاذكه نكي مل نمو ءّدجاو وهف ءاذكه ناك نمف ءاهتقول ةالصلا يلصيو ءهب
 .ها .مداع

 ثحبيف «هنم برق ايف ءاملا بلطي نأ هيلع بجي :هفلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ىلإ هيف عجريف ؛ٌددحم ّدح هل سيل برقلاو ؟ريدغ وأ ءرئب هلوح وأ ءءام هبرق له

 ديعبلاف «تارايسلا تدجو اننامز يفف .ةنمزآلا فالتخاب فلتخي فرعلاو «فرعلا



 برق [يف ثحييف ءاديعب نوكي بيرقلاف «لبإلا دوجوملا ناك ىضاملا يفو ءاّبيرق نوكي

 .ةالصلا تقو هتوفي الو «هيلط هيلع قشي ال ثيحب «هنم

 تم "عتمملا حرشلا” 0 "ليسلا” :رظنا

 لئاح هيلإ لوصولا نيبو هنيب لاح نكل ءاملا دجو اذإ
 عبس ءاملا نيبو «هنيب لاح نمو :(774/1) ؟ينغملا” يف هلله ةمادق نبا لاق

 فاخت «قاسفلا عمجمب ءاملا ناك ولو «مداعلاك وهف ءّصل وأ ٌقيرح وأ ودع وأ

 نإ فاخف «هلحر دنع عضوم يف ناك نمو ...هتمداع يهف «مهنم اهسفن ىلع ةأرملا

 هلهأ ىلع فاخ وأ «تقرس وأ «هتباد تدرش وأ ءهلحر نم ٌءيش بهذ ءاملا ىلإ بهذ

 فاخي ببس نعال انْبُج هفوخ ناك نمو ؛مداعلاك وهف ءاّديدش اًفوخ ءاًعبس وأ ءاّضل

 .مميتلاب ةالصلا هزجت مل .هلثم نم

 هلثم نمثب عابي ءاملا دجو اذإ

 همزل «هيلإ جاتحم ريغ نمثلل ٌدجاو وهو «داتعملا هنمثب ءاملا عيبي نم دجو اذإ

 .ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو «ةرافكلا يف ةبقرلا ءارش همزلي امك «هؤارش

 ؛هيلإ جاتحم ريغ نمثلل دجاو وهو «هلثم نمثب عابي ءاملا دجو اذإ :يوونلا لاق

 ىلع سيلو :لاق ثيح ؛مزح نبال بيجع لوق انهو :تلق .فالخ الب هؤارش همزل
 مل هارتشا نإف .رثك اهب الو ءلق اهب ال لسغلل الو ؛ءوضولل هيرتشي نأ هعم ءام ال نم

 .مميتلا هضرفو «لسغلا الو «هب ءوضولا هزجي

 )/١1(. "مميتلا ماكحأ”و ,(597/7) "عومجملا”و )51٠/١(« ؟ينغملا” و «(7551) ؟ىلحملا” :رظنا



502 
 ةراهطلا باتك (مه)ثيدحلا 1١ج نس

 هنمث نم رثكأب عابي ءاملا دجو اذإ

 نسحلا اذه ىلإ بهذ .هلام عيمجب ناك ولو «ءارشلا همزلي :لوألا لوقلا

 .يرصبلا

 هلف ءاّشحاف ناك نإو «هؤارش هيلع بجو «ةريسي ةدايزلا تناك اذإ :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلاو «ةيفنحلا بهذم وهو «مميتي نأ

 اذهو ءاّريسي ناك ولو «لثملا نمث نع داز اذإ ءارشلا همزلي ال :ثلاثلا لوقلا

 .هيرتشي نأ لضفألا نكل ؛ةلبانحلا بهذم يف هجوو «ةيعفاشلا بهذم

 اذإ هنأ :باوصلاو :لاق ثيح :هغلل نيميثع نبا خيشلا هلاق ام وه :باوصلاو

 كلذ ىلع ليلدلاو ءنمث ّيأب هيرتشي نأ هيلع بجو فيلع اًرداق هنمثل اًدجاو ناك

 ءاملاو «ءاملا مدع مُّميَّتلل ىلاعت هللا طرتشاف .[4:ءاسنلا] 445 أوُدَحي ْمَلَهأ :ىلاعت هلوق

 .هيلع هتّرْدَقِل هئارش يف هيلع ررض الو ءدوجوم انه
 )١51(. ؟مميتلا ماكحأ”و ,(77/8/1) ؟عتمملا حرشلا” و ءاهلبق ةلأسملا يف ةلأسملا هذه عجارم :رظنا

 شطعلا هسفن ىلع فاخي هنكل ءام هدنع ناكاذإ

 اذإ رفاسملا نأ ىلع :ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هثللج رذنملا نبا لاق

 برشلل هءام يقبي هنأ «ءاملا نم هب رهطتي ام رادقم هعمو ءشطعلا هسفن ىلع يشخ

 .مميتيو
 .(5580 /1) ؟ينغملا»و )554/1١(« ؟فارشإلا” :رظنا

 ةراهطلل يفكي ال ءام ثدحملا دجو اذإ

 ءاملا نم هيفكي ام ضعب ربكأ وأ ءرغصأ اًندح ثدحملا دجو اذإ :لوألا لوقلا

 نب نسحلاو ءءاطع لوق وهو «يقابلل مميتي مث «هعم ام لمعتسي نأ همزل «.هتراهطل

 مزح نبا رايتخا وهو .دمحأو «ىبعفاشلا نع ةياورو «دوادو «رمعمو .حلاص



 تحل كج
 ةراهطلا باتك (م4)ثيدحلا (زج نمل

 ء[؛؟:ءاسنلا]# آم أوُدَحَي َمَلَ# :ىلاعت هلوق :مهتجح ؛نيميثع نباو «يناكوشلاو

 اونَأك رم ْمُكْرَم مَآ اَذِإ» كك 1125 هلوقو «17١1:نياغتلا]# ممَعطْْسأامَهَ َهَشااوَْنَأَم #9 :ىلاعت هلوقو

 ؛هدسج ضعب يف هلامعتسا هنكمي ام ءاملا نم دجو هنألو :اولاق .«ُمَتْعَطَتْسا ام ُهْنِم

 .كلذ همزلف

 «يروثلاو «ةفينح ٍيبأو ,ءكلام لوق وهو «طقف مميتلا ىلع رصتقي :يناثلا لوقلا

 .ميدقلا يف يعفاشلل ٌلوقو ءدمحأ نع ةياورو «رذنملا نباو «ينزملاو ءيعازوألاو

 آم أوُدَجَي ملف :ىلاعت هلوق :مهتجح ؛ءاملعلا رثكأ لوق وه :يوغبلا لاق

 امإو ؛هدوجو دنع ءاملا امإ :نيئيش دحأ بوجو كلذ ىضتقاف .[47:ءاسنلا]# أوُمَّسَمَت

 :اولاق .ةيآلا صن فالخ اذه اًعم بارتلاو ءاملا بجون اننوكف ؛همدع دنع بارتلا

 .لدبلاو لصألا نيب عمجي الف ؛ءاملا نع لدب مميتلا نألو

 هيفكي ام دجو نميف :دمحأ مامإلا لاق .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هدنع :هلاثم :نيميثع نبا خيشلا لاقو .امُمَيِتَيَو ًاضَوَيي :لاق بنج وهو .هئوضول

 ههجو لسغيف ؛اَّلوأ ءاملا لمعتسي نأ بجيف ؛طقف نيديلاو هجولا لسغل يفكي ءام

 هنأ هيلع قدصيل ؛ءاملا لاعتسا ميدقت ببسو ؛هتاضعأ نم يقب امل مميتي مث «هيديو

 .مميتلا لبق هلمعتسا اذإ «ءاملل مداع

 حرشلا”و )3٠١57/5 "لينلا”و )٠09/5*"(. "عومجملا”و ا "ينغملا”و )5589/١(2 "فارشإلا” :رظنا

 )1١7(. "مميتلا ماكحأ” و 0 /0 "عتمملا

 ؟ةالصلا تقو لوخد مميتلا يف طرتشي د له

 ءاهتقو لوخد لبق مميتلا زجي مل «ةادؤم ةبوتكم ةالصلا تناك نإ :لوألا لوقلا

 نإو ءاهل ٍتقوب سيل هنآل ؛هيف اهلعف نع يبن تقو يف اهل مميتلا زجي مل ةلفان تناك نإو

 لوق وهو «تقو لك يف زئاج اهلعف نأل ؛اه ٍتقو لك يف اهل مميتلا زاج «ةتئاف تناك



 «رمع نباو يلع نع :يورم وهو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملا :روهمحجلا

 مر ىلا ما فاو سار

 رس الما تسيل 7 :ىلاعت هلوق :مهتجح .ههعلو» صاعلا نب ورمعو

 0 و آ  آ 2

 أ :ةيآلا تضتقاف «[7:ةدئاملا]# ْأوُمَّمَمَتَف آم أوُدَحج َمَلَك :هلوق ىلإ * َةْرَلَّصلأ َلِإ

 :عامجإلاو كي يبنلا لعفب ءوضولا ميدقت زاوج جرخو ؛مايقلا دنع مميتيو ءأضوتي

 ول اك حصي ملف «مميتلا نع ٍنغتسم وهو «مميت هنأل ؛هاضتقم ىلع مميتلا ىقبيو

 .ءام هعمو «مميت

 «بيسملا نب ديعس لوق وهو «ةالصلا تقو لبق مميتلا حصي :يناثلا لوقلا

 نبا رايتخا وهو مزح نباو «ةفينح يبأو ءيروثلاو ءيرهزلاو ءيرصبلا نسحلاو

 ةنس نم الو هللا باتك نم صن دجوي ال هنأ :مهتجح ؛نيميثع نبأو «ةيميت

 ليلدلا هيلعف ءكلذ ىعدا نمو ؛تقولا لبق مميتلا نم عنمي هّدييَي هللا لوسر

 «فخلا حسمو «ءوضولا ىلع سايقلاب :اًضيأ اوجتحاو .عازنلا نم يلاخلا حيحصلا

 .تقولا لوخد دعب (ى «لدبلل حلصف ؛لدبملل حلصي تقو هنألو «ةساجنلا ةلازإو

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 حرشلا”و ,(23707/51) "ىواتفلا عومجم” و ((779/7) "عومجملا” و «(777/1) "ينغملا” و 97 /1) "ىلحملا” :رظنا

 .(071// )١/ "عتمملا

 ؟ءاملا لامعتسا نم ررضلا هسفن ىلع فاخ نمل مميتلا مكح ام

 اًبتج ,يلصيو مميتي هنإف دربلا ةدشل ءاملا لامعتسا نم فاخ نم :لوألا لوقلا

 :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ليلدو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاّحيرج وأ ءاندحم وأ ناك

 :هيفو .كعذلذ صاعلا نب ورمع ثيدحو و 2113:نينت6 ٌمعطَتْسأ اَم هل أونا

 مث ,تمميتف ؛كلهأ نأ تلستغا نإ تقفش : تقفشأف ؛دربلا ةديدش ةدراب ٍةليل يف تملتحا

 :لاقف هل كلذ تركذ دي هللا لوسر ىلع انمدق |ملف .حبصلا ةالص يباحصأب تيلص



 نحل

 ف
 و
 ةراهطلا باتك ("90)ثيدحلا (١)ج ا ةفظلا

 5 و 2 ل 2 سام همم هن 6

 ينإ .هللا لوسر اي ,معن :تلق :لاق «4!؟ٌّبتج َتنأَو كباَحْضُأب َتْيَلَص وَرْمَع اَي»
- 8 

 لوق تركذو «كلهأ نأ تلستغا نإ تقفشأف ؛دربلا ةديدش ةدراب ةليل يف تملتحا

 مث «تمميتف ([79:ءاسنلا] 4 اًميِحَر ّمُكَب ناك هللا َّنِإ يسن ًاواتقك الو9* : كبك هللا

 ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو اّئيش لقي ملو دك هللا لوسر كحضف !تيلص

 )181/1١(. "ءاورإلا” يف هلله

 «نسحلاو .ءاطع نع :اذه يور .تام ولو لستغي بنجلا :يناثلا لوقلا

 .[1:ةدئاملا] 4 اوُرَكهَطاَف اًبْشج َمَتَنُكَنِإَو# :ىلاعت هلوقب اولدتساو

 وهو ءاّرضاح وأ ءاّرفاسم ناك ٌءاوس «ةداعإلا هيلع نكل مميتي :ثلاثلا لوقلا

 لوق وهو .دعي مل اًرفاسم ناك نإ :|ملرخآلا لوقلاو ءدمحأ نع ةياورو ءيعفاشلل ٌلوق
 .نسحلا نب دمحمو فسوي يبأ

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةةي "يبطرقلا ريسفت” و 344 ؟ينغملا”و 6 ةراكذتسالا”و ةوهاةفإ «*طسوألا” :رظنا

 ا "بجر نيا”و ((5948/5؟١1) "ىواتفلا”و

 ممهيتلا ةيفيك

 لوق وهو «نيفكلاو «هجولا اهب حسمي ةدحاو ةبرض مميتلا :لوألا لوقلا

 .دمحأو «يعخنلاو «بيسملا نباو «يبعشلاو .ءلوحكمو .يعازوألاو ءءاطع

 اذه ليلد ؟ثيدحلا باحصأ ةماع نع :يباطخلا هاكحو ءرذنملا نباو ءقاحسإو

 .فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ راع ثيدح :لوقلا

 وهو «نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو «هجولل ةبرض :ناتبرض مميتلا :يناثلا لوقلا

 نبا ثيدح :مهتجح ؛ هتن» رمع نباو «يلع نع :يورم وهو «ءالعلا رثكأ لوق

 .«نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو .هجولل ةبرض :ناتبرض مميتلا» :اًعوفرم دخن رمع



 ةراهطلا باتك (9)ثيدحلا (1)ج

 حجر ؛فقولا هيف باوصلاو ءاعوفرم فيعض وهو «(2174/1) ينطقرادلا هجرخأ

 .امهريغو «يقهيبلاو ءينطقرادلا فقولا

 ءايشأب انباحصأ جتحاو :ةيعفاشلا لوق اذه نأ ركذ نأ دعب هئللذ يوونلا لاق

 قفرملا ىلإ ديلا لسغب رمأ ىلاعت هللا نأ :اهبرقأو ءاهتكرتف ؛اهب جاجتحالا رهظي ال ةريثك
 وحسم اًبّيِط اًديِعَص ْأومَميََس ام اودي ْمَلَق# :ةيآلا رخآ يف لاقو ,ءوضولا يف

 «قفرملا يهو ءاّلوأ ةفوصوملا دارملا نأ :هرهاظو «[7:ةدئاما14 مُكيِديَأَو ْمُكحِهوجوب

 لاوقأ كانهو :تلق .ةدحاو ةيآ يهو ءاميسال ديقملا كلذ ىلع لومحم قلطملا اذهو

 .ىرخأ

 .هب يتفي ناكو ءثيدحلا ىور ؛كعفإخ رامع ثيدحل ؛لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .(1/5) "عومجملا”و 5454/1(0) ؟ينغملا”و .(15؟/) ؟راكذتسالا”و «(49//؟) ؟طسوألا” :رظنا
 .(؟ ه١ "بجر نبا” و (15؟/١51) ؟ىواتفلا”و

 مميتلا يف ةينلا مكح

 .مميتلاو «لسغلاو .ءوضولا يف ةبجاو ةينلا نأو «ةلأسملا تمدقت

 مميتلا يف ةيمستلا مكح

 اهنأ :حيحصلاو .فالخلا ركذو ءءوضولا يف ةيمستلا ىلع مالكلا مدقت

 ءوضولا يف ةيمستلاك انه ةيمستلاو :هفللك نيميثع نبا خيشلا لاق .انه اذكو «ةبحتسم

 .لدبملا مكح هل لدبلاو ءلدب مميتلا نأل ؛ابهذمو ءاقالخ

 )401١/1(. "عتمملا حرشلا”و )701١/1(« "ينغملا” :رظنا

 مميتلا ضقاون

 ال ام اذه ءمميتلا ضقني هنإف .ءوضولا ضقني ثدح لكو :هنلله مزح نبا لاق

 .مالسإلا لهأ نم دحأ نم هيف فالخ



 نخلا
 - يشن

 ةراهطلا باتك (*91)ثيدحلا (١)ج

 الب ءوضولا لطبي اب رغصألا ثدحلا نع مميتلا لطبيف :هنلله يوادرملا لاقو

 سافنلاو ضيحلا نعو ءلسغلا بجوي اهب ربكألا ثدحلا نع مميتلا لطبيو «عازن

 ءاقبل اهؤطو زاج :تبنجأ مث .هل ضيحلا نم اهرهط دعب تمميت ولف ءاهثودحب

 نم هلاعتسا لع ةردقلا وأ همداعل ءاملا دوجوب مميتلا ضفقتني اذكو :تلق

 0 2 مام هير 0 2 7 2

 «َنيِنَس َرْشَع َءاملا ِدحت 1 ْنِإَو ,ملشملا ٌءوُصَو ُبّيَطلا ٌديِعَّصلا» :ثيدحل ؛هنع زجاعلا

 دوجو :اًضيأ مميتلا ضقنيو :هكللو مزح نبا لاق .(ُهَتَرْشَي ُهَّسِمْيَلَف «ءاّللا َدَجَو اَدِإَ

 وه يتلا هتالص نإف «يلصي نأ لبق وأ ءىلص نأ دعب وأ «ةالص يف هدجو ءاوسو «ءاملا

 ءاضق الو «ةالصلا ئدتبي مث «لستغي وأ ًاضوتيو ؛هتراهط ضاقتنال ضقتنت اهيف

 .مميتلاب ىلص دق اهيف هيلع
 )516/١1(. "فاصنإلا” و «(5**) "لحملا” :رظنا

 ؟ةالص نم رثكأ مميتلاب يلصي له

 ام ءلفاونلاو ضئارفلا تاولصلا نم ءاش ام همميتب ىلصي نأ هل :لوألا لوقلا

 .يرهزلاو «بيبسملا نباو ءنسحلا لوق وهو «ءام دوجو وأ ءثدحب همميت ضقتني مل

 سابع نبا نع يورو «نوراه نب ديزيو «يأآرلا باحصأو «يروثلاو ءرفعج يأو

 نباو .يلع :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةالص لكل مميتي :يناثلا لوقلا

 دقو ءروعألا ثراحلا قيرط نم كنه ىلع رثأ نأ الإ .مغتق» رمع نباو «سابع

 نبا دنع اذه .كورتم وهو «ةرامع نب نسحلا قيرط نم دينهم سابع نبا رثأو .بذك

 .رخأ لاوقأ تيقبو ؟ىرخأ قرط ام له رظنيو «رذنملا



 ا كمه

 ةراهطلا باتك (59)ثيدحلا (١)ج

 امأو ءءاملا دوجوب وأ ءثدحب همميت ضقتني مل ام «لفاونلاو ضرفلا تاولصلا

 .طقف ثادحألا نم ةراهطلا ضقني ام الإ مميتلاب هتراهط ضقني الف ءضيرملا

 )١01/١(, ؟ينغملا”و .(585) "ىلحملا”و )١7/9(. «راكذتسالا”و ,(01/1) "طسوألا» :رظنا

 .(107/5) "عومجملا”و

0102 

 ةالصلا يف هلوخد لبق ءاملا دجو مث مميت نم

 مميت نم نأ ىلع :عامجإلا هللا مهمحر يبطرقلاو ربلا دبع نباو «رذنملا نبا لقن

  ٍلصيو رهطتي نأ هيلعو ءضقتنت هتراهط نأ «ةالصلا يف هلوخد لبق ءاملا دجو مث

 نم غارفلا دعب ءاملا ىأر ن ! :الاق امهنأ يبعشلاو «نمحرلادبع نب ةملس يبأ نع يورو

 نم هغارف دعب لّدبملا دوجو نأب امل جتحاو «لطب هئانثأ يف هآر نإو ؛لطبي ال مميتلا

 .موصلا نم هغارف دعب ةبقرلا رفكملا دجو ول اى ؛لدبلا لطبي ال لدبلا

 َلِإ َمْثَُق اَدِإ اَوْنَماَء حبلا اماتَي# :ىلاعت هلوقل ؛روهمجلا لوق :باوصلا

 ىلإ مايقلا نيح ةراهطلاب ىلاعت هللا رمأف .[1:ةدئاملا]ةيآلا 4 فوجب و اواسعاف ةولََصلَا

 .هذه دعب لئاسملا يف مالك ديزم هللا ءاش نإ يتأيسو «ةالصلا

 ريسفت”و 20744 /7) ؟عومجملا”و 4747 /1) ؟ينغملا”و )١78/7(. "راكذتسالا”و «(74 /؟) "طسوألا” :رظنا

 .097) ؟مميتلا ماكحأ” و 7١(( 5 /0) "يبطرقلا

 ؟اهنم غارفلا لبق ةالصلا يف لوخدلا دعب ءاملا دجو اذإ

 «كلام لوق وهو «هيلع ةداعإ الو ءاهمتي لب هتالص لطبت ال :لوألا لوقلا

 نع ةياورو «ةيعفاشلا بهذم نم روهشملاو «دوادو ءرذنملا نباو ءروث يبأو .قاحسإو

 .["*:دمع]# يكلمعأ اَولِطُي اَلعإ# :ىلاعت هلوق :مهتجح ؛اهنع عجر هنإ :ليق دمحأ

 الإ هلطبي نأ هل سيلف ؛يعرش ٍنذإب هأدتبا حلاص لمع نآلا اهيف وه يتلا ةالصلاو

 ؟ملسم” يف كلظ ةريره بأ ثيدحب :اًضيأ اوجتحاو ء.حضاو ليلد الو «ليلدب



 ل

 1 8 6 عم
 ةراهطلا باتك (0و)ثيدحلا (١)ج

 دي ْوَأ انْوَص َعَمْسَي ىَنَح ؛ِدِجْسَلا َنِي َّنَجْرْب اََق١ :هيفو «ثيدحلا ركذ (77)

-. 
- 

 صوصختب اال ظفللا مومعب كسمتلاف ؛ببس ىلع درو نإو «ثيدحلا اذهو اخير

 .مميتلا ءادتبا نم عنام هدوجو نكل ءاًثدح سيل ءاملا ةيؤر نآلو :اولاق .ببسلا

 لوق وهو .ءءوضولاب اهتداعإو «ةالصلا نم جورخلا هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 مزح نبا رايتخا وهو «ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو «ينزملاو «ةفينح يبأو «يروثلا
 :ةدئاملا]# أوُمَّمِمَسَف ُءاَم أودي ملقا :ىلاعت هلوق :مهتجح ؟نيميثع نباو «يناكوشلاو

 تلطب مميتلا مكح لطب اذإو «مميتلا مكح لطبف ؛ءام دجو اذهو :اولاق .[5

 هللا قلك املا َدَجَو اَذِإق» :دييَي هلوقب :اًضيأ اوجتحاو ؛هثدح هيلإ دوعي هنأل ؛ةالصلا

 .همميت نالطب يضتقي اذهو «هترشب هسمي نأ هيلعف ءاملا دجو اذهو اهَتَرَشَ ُهَّسِمّيْلَو

 .ةالصلا يف لوخدلا لبق ءاملا دجاو ىلع نالومحم |بنأ :ثيدحلاو «ةيآلا نع بيجأو

 تلاز ءاملا دجو اذإف هدقف دنع ءاملا ةراهط نع لدب مميتلا نأ :اًضيأ اوجتحاو

 فنأتسيو ءأضوتيو «ةالصلا نم جورخلا هيلع بجي ذئنيحف ءاهمكح لوزيف ؛ةيلدبلا

 .ةالصلا

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 حرشل ليل عومجل ينغل رشإلا” :رظن ءكلا”و .(8/9١١؟) ؟ليتلا”و .(”54 /75) ؟ءعومجملا”و )758/١(. ةىنغملا”و .(78 )١/ ؟فارشالا” :رظنا

 .(5 ١7 /1) "عتمملا

 ؟ةالصلا نم غارفلا دعب ءاملا مميتملا دجو اذإ

 تقو جورخ دعب ءاملا دوجو ناك نإف ؛ةالصلا نم غارفلا دعب ءاملا دجو اذإ

 ءاملا دجو اذإ امأو ,عامجإلا كلذ ىلع :هغلله رذنملا نبا لقن .هيلع ةداعإ الف «ةالصلا

 :فالخ هيفف «ةالصلا تقو جورخ لبق



 ةراهطلا باتك (مو)ثيدحلا (١)ج

 :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةداعإلا هيلع بجي ال :لوألا لوقلا

 |مهعم سيلو «ةالصلا ترضحف ءرفس يف نالجر جرخ :لاق كتل ديعس يبأ ثيدح

 ققالصلا امهدحأ داعأف ؛تقولا يف ءاملا ادجو مث ءايلصف ءابيط اديعص اهميتف ؛ءام

 دعي ل يذلا اقف هل كلذ ركل لا لوسر ا مذ رخألادعيلو وضولاو

 نْيئَّم ُمْجَأْلا َكَل» :داعأو أضوت يذلل لاقو :«َكَناَلَص َكْنأَرْجَأَو كَنّسلا َتْبَصَأ»

 يردخلا ديعس يبأ ركذو :دواد وبأ لاق .لسرم ثيدحلاو «(0775) دواد وبأ هجرخأ

 ءمميت رمع نبا نأب :اًضيأ اوجتحاو .لسرم وه ؛ظوفحمب سيل ثيدحلا اذه يف

 ؛ةعفترم سمشلاو «ةنيدملا لخد مث «ناليم وأ ليم ةنيدملا نيبو هنيبو ءرصعلا ىلصو

 غرفو «ىلصو «مميت نم :اولاق اًضيأو ءحيحص هدانسإ :هللا هظفح نايبدلا لاق

 هنإف «ةداعإلا هيلع بجوأ نمو ءاًعرش هب رمأ ام لعف دقف «ءاملا دوجو لبق هتالص نم

 الو ؛ةباحصلا عامجإ نم وأ دوي هللا لوسر ةنس نم وأ «هللا باتك نم ةجحب بلاطي

 .لعف اهيف يعرشلا رمألا اًلثتمم اهبحاص ناك ةدابع نالطب ىلع ةجح دجوي

 ءءاطعو ءسواط لوق اذهو «تقولا ءاَقب عم ةداعإلا بجت :يناثلا لوقلا

 هبحتساو «ةعيبرو ءيرهزلاو «نيريس نباو ءلوحكمو ء.دمحم نب مساقلاو

 هلوق عم .[/8:ءارسإلا]4 َةَرَلّصَأ وِقَأ ## :ىلاعت هلوق :مهتجح .هبجوي : «يعازوألا

 دقو ءءوضولا اهتحص يف طرشف «[7:ةدئاملا]ةيآلا © َةْوَلّصلَأ َلِإ َمْثَمُك اًدِإ# :ىلاعت

 ثيدحلاو .« هَتَرَشَي ُهَسِمْيْلَو للا ِقّنيْلَق َءالا َدَجَو اًذِإَم» يحي هلوقلو ءاهتقو يف نكمأ

 .مدقت دقو .هريغل نسح

 .نيميثع نباو «يناكوشلاو ءرذنملا نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :حجارلا
 حرشلا”و )١17/7(« ؟لينلا”و 0( /5) "عومجملا”و .(7547/1) ؟ينغملا”و 42781 /1) "فارشإلا” :رظنا

 .(609) "مميتلا ماكحأ”و (405/5) “عتمملا



 ؟ همزلب اذام بارتلاو ءاملا نيروهطلا مداع

 وهو «هيلع ءاضق الو «مميت الو «ءام الب هلاح بسح ىلع يلصي :لوألا لوقلا

 يكحو «رذنملا نباو .نونحسو «ينزملاو روث يبأو ءامهنع ةياور يف دمحأو .كلام لوق

 «ةيميت نبا هراتخاو ءمزح نبا لوق وهو ؛يراخبلا بوب هيلعو ؛يعفاشلل (ًيدق اًلوق

 مهتكردأف :هيفو ءاهدقع تعاضأ اهنأو اطنط ةشئاع ثيدح :مهتجح .نيميثع نباو

 :ىلاعت هللا لزنأف دوبي هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف ءاولصف ؛ءام مهعم سيلو «ةالصلا

 نأ 0 .(7510) ملسمو .(775) يراخبلا هجرخأ .مميتلا ةيآ

 وفن :ىلاعت هلوقبإ :اًضيأ اوجتحاو .ةداعإب مهرمأي مل دي يبنلا

 ا اَم هلم اون ءرْمأ ْمُكَئرَمَأ اَذِإ اًذإ» :ْدكَي هلوقو «[1١:نباغتلا]# ْمعطمْسَ

 . تفخ ةريره بأ ثيدح نم (17701/) ملسمو ,(77848) يراخبلا هجرخأ

 .دمحأو ؛يعفاشلاو «كلامل «يناثلا لوقلا وهو ءديعيو «يلصي :يناثلا لوقلا

 «يعازوألاو ءيروثلا لوق وهو ءءاضقلا هيلع بجيو «يلصي ال :ثلاثلا لوقلا

 ملسم هجرخأ .(ِروُهّط ِرْبَب ٌةاَلَص هللا ُلَبْقَي ال١ :26 هلوق :مهتجح ؟؛ةفينح يبأو

 يف اى ؛ةردقلا عم كلذ نأ :اذه نع بيجأو ءديشته» رمع نبا ثيدح نم (7؟5)

 ول هنأ :فالخ الو كَضَوَتَي ىَبَح .َتَدْحَأ اَذإ ْمُكِدَحَأ َةاَلَص هللا ٌلبْقَي ال١ :324 هلوق

 .هتالص تلبق «مميتلاب ىلصو «ءاملا مدع

 ضعب لوقو «كلام نع ةياور يهو «هيلع ةداعإ الو ,يلصي ال :عبارلا لوقلا

 .روث يبأ نع ةياور مهضعب هاكحو «ةيرهاظلا

 وأ ءرضح يف اًسوبحم ناك نمو :هللله مزح نبا لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ىوه امك لصيلف ؛ةالصلا تءاجو ءاًبولصم ناك وأ ءام الو اًبارت دجي ال ثيحبب ءرفس

 .تقولا دعب الإ هدجي مل وأ ءتقولا يف ءاملا دجو ءاوس ءاهديعي الو «ةمات هتالصو



 بحلا

 كعمل
 ةراهطلا باتك (09)ثيدحلا (١)ج

 حرشلا”و :(4 )1١/ 4١ "حتفلا”و .(777 /7) "بجر نبا”و «(4817/71) ؟ىواتفلا عومجم” و «(145) ؟ىلحملا” :رظنا

 .(884/1) ؟عتمملا

 ؟ثدحلا مايق عم رومأملا لعف حيبي وأ ثدحلا عفري مميتلا له

 «ةيفنحلا بهذم وهو «ءاملا دوجو نيح ىلإ ثدحلا عفري مميتلا :لوآلا لوقلا

 نباو «ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو .دمحأ نع ةياورو «دوادو «ةيكلاملا ضعبو

 أوُحَسْمَأَف اًبّيِط اًَدِيَِص أممي ام أوُدَجي ملف :ىلاعت هلوق :مهليلد .نيميثع
 ُديرُب نك 1و ِجْرَح ني مُكحِنِلَع َلَصَجَي ُهَّلل ُدِي ُدِيرُياَم ُهَنِم مُكَيِأَو م

 ءءوضولا انل عرش هنأ ىلع صن ديك هللا نأ :لالدتسالا هجو ا رهطيل

 ؛ريهطتلا ةدارإ :ةيناثلا .ةمآلا هذه نع جرحلا عفر :ىلوألا :نيتياغل مميتلاو لسغلاو

 .باتكلا صنب انل ٌرهطم مميتلا نأ ىلع لدف

 يف ْتَلِعجَو» :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا دضتيح هللادبع نب رباج ثيدحب :اولدتساو

 .ثيدحلا «..ميِْلا ُروُهَط بيلا ُدِعّصلا» : تنخ رذ يبأ ثيدحو ءاَروُهَطَو ًدِجْسَم ُضَرَأْلا

 :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ثدحلا عفري ال مميتلا :يناثلا لوقلا

 نس َرْذَع ءاَلل دي 1 ْنِإَو ميما ٌءوُضَو ُبّيَطلا ٌديِعَّصلا» : تضخ رذ يبأ ثيدح

 ناك ول ثدحلا نأ :لالدتسالا هجو .(دْيَح َكِلَّذ َنِإَ ؛ُهَتَرَكَي ُهَّسِميَلَف َءاللا َدَجَو اَذِإَ

 .ىرخأ ةلدأ مهو .ءاملا دجو اذإ هثدح هيلإ داع امل مميتلاب عفري

 ىلإ نوكي ثدحلل هعفر نأ الإ .ثدحلل عفار هنأو ءلوألا لوقلا وه :باوصلا

 نيلوقلا نيب فالخلا ةدئافو .هثدح هيلإ داع دجو اذإف «ءاملا وهو ءلصألا دوجو ةياغ

 اذكو «ةالص نم رثكأ مميتلاب يلصي نأ هدنع زوجي (ثدحلل عفار) :لاق نم نأ :وه

 كلذ ريغو «تمميتو ترهط اذإ ضئاحلا ءطو اذكو «ئضوتملاب مميتملا ةمامإ زوجي

 .ءاملاب رهطتملا هلعفي ام



 ف نخلا
 فرخ
 ةراهطلا باتك (89)ثيدحلا (١)ج فلا

 ضو 1١/ ؟عتمملا حرشلا”و وفلل /10( ؟دازلا”و ليكمل م١1 ؟يواتفلا عومجم” و 066/9 "عومجملا” :رظنا

 .(01) "مميتلا ماكحأ”و

 ؟بارتلا لمح رفاسملل بحتسي له

 :دمحأو ءيروثلا بحتسا دقو :(2578/9) "محتفلا” يف هثلله بجر نبا لاق

 «هركنأ نم نيرخأتملا نمو «ةراهطلل ءاملا لمح هل بحتسي !ى ؛رفاسملل بارتلا لمح

 .ةعدب وه :لاقو

 ؟ءوضو وأ لسغ هيلع ناكاذإ ةريبجلا بحاص

 وأ «لسغ نم اهيف هلامعتسا عيطتسي يتلا هئاضعأ يف ءاملا لمعتسي :لوألا لوقلا

 درو ثيداحأ :مهتجح ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةريبحلا ىلع حسميو «ءوضو

 نايبدلاو «هثلله ينابلآلا خيشلا كلذ نابأ اك .تبثت مل اهنكل ؛رئابجلا ىلع حسملا اهيف

 .فخلا حسم ىلع سايقلاب :اًضيأ اوجتحاو هللا هظفح

 وهو «مميتيو «ةريبجلا ىلع حسميو «عاطتسا امل ًاضوتي وأ ءلستغي :يناثلا لوقلا

 :مهتجح ؛دمحأ نع ةياور يهو «هباحصأ روهمج هيلعو «"مألا” يف يعفاشلا لوق

 كيتي ْنَأ هيِفْكَي ناك اَّنإ) :تاهف ؛لستغاف جش يذلا لجرلا يف كتنيخ رباج ثيدح

 "ءاورإلا” :رظنا .تبثي مل ثيدحلا نكل «مميتلاو .حسملاو لسغلا نيب عمجلا

 )٠١6(.

 الو «ةريبجلا ىلع حسمي الو ءءوضولا وأ «لسغلا الإ هيلع سيل :ثلاثلا لوقلا

 خيشلا هراتخاو «ةيرهاظلا لوق وهو «يبعشلاو «نيريس نبا نبع :يورم وهو «مميتي

 الإ مسْدَت هلأ تلكم ال 9 :ىلاعت هللا لوق :كلذ ناهرب :هغثل» مزح نبا لاق .ينابلألا
 ام ُهْنِم اوُنأَف رمأب مُكئَرَمَأ اَذِإ) 355 هللا لوسر لوقو «[78:ةرقبلا]# اَهَعَسَو 6 7 5 < هع >* نبال 57 5 1 20-0



 رخلا كيب

 ا
 ضعب هغللَو ركذ مث .ءرملا هنع زجع ام لك ةنسلاو نآرقلاب طقسف .«ْمُتْعَطَتْسا

 .اهفعض نيب مث «ةريبجلا ىلع حسملا اهيف ثيداحألا

 ىلع حسمي الو ء«طقف مميتيو «عاطتسا امل ًاضوتي وأ ءلستغي :عبارلا لوقلا

 ةدعلا بحاصو يطانحلا نع يوونلا هركذ ؛ةيعفاشلا ضعب لوق وهو «ةريبجلا

 ماكحأ” هباتك يف امك ؛هللا هظفح ىيحي انخيش رايتخا وهو .بيطلا يبأ يضاقلاو

 مل «رئابجلا ىلع حسملا اهيف يتلا ةدراولا ثيداحألا نأ :لوقلا اذه ةجح ."مميتلا

 م سل حمس | ا مميتيو ءعاطتسا ام لسغي هنإف كلذك ناك اذإف «تبثت

 لأَن مُكَنَي دَحأ هاج وَأِرَفَس َلَعَوأ ىَصْرَع مكون امن انج َمُحْنُكَنِإَو# :ىلاعت

 نام الو ءضرم حرجلا اذهو «[:ةدئاملا]# ْأوُمّمِمَس ءآَم ودمج مله َهَسْيِلَأ مُتِسَمَل وأ

 لوقل ؛هندب نم عيطتسي ام هلمعتسي نأ هندب عيمجل ءاملا ايعتسا عطتسي مل اذإ هنأ نم

 اَمُهّْنِم اوُنأَد رم ْمُكتَمأ اَذإ) :م هلوقو «[7١:نياختلا]# ْمَعطَتْسأامَل اوقاف 8 :ىلاعت

 .(مثْعَطَتْسا

 .ملعأ هللاو «عبارلا لوقلا وه :حجارلا

 ل( ء "ال١ /5) "عومجملا”و «5الال/١) "ينغملا”و )5317/١(4 "ىلحملا”و 457/0 "طسوألا” :رظنا

 حسملا ماكحأ»و 3 "عتمم ا حرشلا” و )١75(. ؟"ةنملا ماتو ,(917/5) "لينلا”و )١5١/1١(. ؟فاصنإلا”و

 .(595) ؟لئاحلا ىلع

 ةراهطلا باتك (؟4)ثيدحلا(١

 ءوضولا وأ لسغلا دارأ اذإ ضيرملا وأ حيرجلا

 .هنكمأ ام لسغ همزل .ضعب نود هدسج ضعب لسغ هنكمأ اذإ :لوألا لوقلا

 ىلاعت هلوق :مهتجح ؟نيميثع نبا هراتخاو «دمحأو «يعفاشلا لوق وهو «يقابلل مميتو

 اَم ُهِْم اوُنأَ رم ْمُكَتْرَمأ اَذِإ» دلني هلوقو «[17:نياغتلا]# عطس امه أوت

 َناَك ان :تايف لستغاف .جش يذلا لجرلا يف تنفخ رباج ثيدحو «ُتمَطَتْسا



 و
 .اوِدَّسَج ٌرْئاَس َلِسْغَيَو اَهْيَلَع َحَسْمَيَمْن ةَفْرِخ ِهِحْرُج َلَع بصْخََو مّسَيتي ْنأ ِهيِفْكَي مس رس هد 2 3 200 5-9 2 0 .٠ 0

 ليصض رص ١ م

 )1١5(. "ءاورإلا” :رظنا .تبثي مل ثيدحلاو

 هرثكأ ناك نإو «هيلع مميت الو هلسغ اًحيحص هندب رثكأ ناك نإ :يناثلا لوقلا

 نيب عمجلا نأل :اولاق .كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو «هيلع لسغ الو «مميت اًحيرج

 .ماعطإلاو «مايصلاك ؛بجي ال لدبملاو لدبلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :(457 )9١/ «ىواتفلا عومجم”و ,("الا /؟) "عومجملا”و )١//708(, ؟ينغملا”و «(04/1) نايبلا” :رظنا

 .(؟ ل15 0 5107/1) *متمملا حرشلا” و

 ؛لسغلا وأ مميتلا مدقي له

 ىلع مميتلا مدق ءاش نإ :ريخم وهف ءاّبنج حيرجلا ناك اذإ :هنلله ةمادق نبا لاق

 .هئاضعأ عيمجل هيفكي ام مدعل مميتلا ناك اذإ ام فالخب .هرخأ ءاش نإو «لسغلا

 اهو «ءاملا غارف دعب الإ ققحتي الو ءمدعلل مميتلا نأل اّلوأ ءاملا لامعتسا همزلي هنإف

 .لاح لك ىلع ققحتم وهو « حيرجلا يف هلاعتسا نع زجعلل مميتلا انه

 .(407 /؟١) ؟ىواتفلا عومج” و .(7554/1) ؟ينغملا” و 0704 //1) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟حرجلا ىلإ ءاماراشتنا فاخ اذإ

 ىلإ ءاملا راشتناب الإ حيحصلا نم هلسغ نكمي ال ام :هنلله ةمادق نبا لاق

 ءهطبضي نم بينتسي نأ ردقو «هطبض هنكمي مل نإف ,حيرجلا مكح همكح «حيرجلا

 هأزجأف .هلسغ نع زجع هنأل ؛هأزجأو «ىلصو مميت كلذ نع زجع نإف «كلذ همزل

 .حيرجلاك هنع مميتلا

 .(754/1) "ينغملا” و )١/ 9٠١ ؟نايبلا» :رظنا



4 

 ةراهطلا باتك (40)ثيدحلا (١)ج

 لإ

 ب أو لص لصلا ةكرذأ ينأ لَ ا ((َيَأَف ؛اًروُهَطَو اًدِجَسَم

 هر

 ِهِمْوَق ىلإ ُثَحْن ثعَسي بي يلا َناَكَو ةَعاَفَّسلا ُتيِطْعَأَو لْيَق د دحَأل لَك و ماعلا

 اًةماَع ٍساّنلا لإ ُتْنِعبَو ةَّصاَح

 :ثيدحلا جيرخت

 )071١(. ملسمو .هظفل اذهو ((474 075) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نيك هللا يناطعأ :ي أ هلعاف مسي م ال ينبم «تيطعأ» :هلوق

 صتخا سمخلا هذهو :هئكاو بجر نبا لاق «لاصخ سخ :يأ (اًسه :هلوق

 ل ةظفلا هذه نإ ءاهريخب صتقي مآ ثيدحلا يف سيلو «ءينألا نع 1:2: ينل ا

 نع صخ 5, هنأ ىلع :ةريثكلا ةحيحصلا صوصنلا تلد دقو ءرصحلا ىضتقت

 .سمخلا هذه ريغ ةريثك لاصخب ءايبنألا

 .معتنا ناسنإلا رصتناو ءنوعلا رصنلا :سراف نبا لاق «(ترصن# :هلوق

 بولق يف هللا هفذقي ام وهو ءنيعلا نوكسو ءارلا مضب «بعرلاب» :هلوق

 بترا اورفك سلا ب وُلُك فَقْلُمَسس# :ىلاعت لاق .بعرلا نم نيكرشملا هئادعأ

 .[١15:نارمع لآ]# اًمَنَطْنُس هب َلْرَكُم َمَلاَمَهَساِأوُكحَرَش
1 

 مسا



 تخلا كدي
 ةراهطلا باتك (؛.)ثيدحلا اج نب

 نود عضوم هب صتخي الو .دوجسلا عضوم :ّةغل دجسملا «(اًدجسم» :هلوق

 ناك نم نأ :هانعم :يوونلا لاق .ٌدجسم هنإف ضرألا يف عضوم لك :اًعرشو ءرخآ

 يضاقلا لاق .سئانكلاو عيبلاك :ةصوصخم عضاوم يف تاولصلا مهل حيبأ نإ انلبق

 «ضرألا نم هتراهط اونقيت ايف الإ نولصي ال اوناك انلبق ناك نم نإ :ليقو :هفلل

 .هتساجن انقيت ام الإ ءضرألا عيمج يف ةالصلا زاوجب نحن انصصخو

 هركذ يفو «هريغ رّهطملا هتاذ يف رهاّطلا وهو ءءاطلا حتفب «اًروهط» :هلوق

 نع هب صتخا امم تسيل ءاملاب ةراهطلا نأ رعشي ام هصئاصخ نم ضرألاب مميتلا

 .ءايبنألا

 رافكلا نم لصح ام يهو «ةمينغ عمج :مناغملا «مناغملا انل تلحأو» :هلوق

 .باكرو ليخ فاجيإب برحلاب

 انلبق نم مئانغ تناك :ءاملعلا لاق :يوونلا لاق «يلبق دحأل لحت ملو» :هلوق

 ةياور نم ؟نيحيحصلا” يف اًئيبم ءاج اى ءاهلكأتف ؛ءامسلا نم ران يتأت مث ءاهنوعمجي

 .سمشلا هل ىلاعت هللا سبحو ازغ يذلا ٍةيََب يبنلا ثيدح يف همن ةريره يبأ

 عفد وأ ةعفنم بلجب ريغلل طسوتلا يه :ةعافّشلا «ةعافشلا تيطعأو» :هلوق

 :ديعلا قيقد نبا لاق :هفللك ظفاحلا لاق .ىمظعلا ةعافشلا :انه اهم دارملاو «ةرضم

 لوه نم سانلا ةحارإ يف ىمظعلا ةعافشلا دارملاو ءدهعلل اهيف ماللا نأ :برقآلا

 يتلا ةعافشلا :ليقو .هريغو يوونلا مزج اذكو ءاهعوقو يف فالخ الو .فقوملا

 نم ٍةرذ لاقثم هبلق يف نم جورخل ةعافشلا :ليقو «لأسي اميف دري ال هنأ اهب صتخا

 رهظي يذلاو .ضايع هلاق .كلذ نم رثكأ هبلق يف نميف عقتت هريغ ةعافش نأل ؛ناميإ

 - ةعافشلا ثيدح يف اًحضاو يتأيس امك ءاهب اهعبتي هنأل ؛ىلوألا عم ةدارم هذه نأ :يل

 .ها .قاقرلا باتك يف  ىلاعت هللا ءاش نإ



 .هتليبقو هتفئاط :يأ «هموق ىلإ» :هلوف

 .مهريغ نود :يأ (ةصاخ١ :هلوق

 .اََوْسََو َرَمحأ َلُك َلِإ) :ملسم ةياور يفو ؛«ةماع سانلا ىلإ تثعبو" :هلوق

 :دوسألابو ءمهريغو مجعلا نم ضيبلا :رمحألاب دارملا :ليق :يوونلا لاق

 «نادوسلا :دوسألاب دارملا :ليقو .نادوسلا نم مهريغو «مهيف ةرمسلا ةبلغل ؛برعلا

 .نجلا :دوسألاو ,ءسنإلا :رمحألا :ليقو .مهريغو برعلا نم مهادع نم :رمحألابو

 .مهعيمج ىلإ ثعب دقف ؛حيحص عيمجلاو
 ؟محتفلا”و 7 )١5/5 «بجر نبا” و .(6١/؟) ؟مالعإلا”و )05١((: "ملسم حرش”و )9//١١1((, "مهفملا” :رظنا

 .(ت١؟/1) "ماهفألا هيبنت”و )41١/١(« "حيضوتلا”و «(305/5)و (5/1"4)
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 :ضيحلا فيرعت

 مد :حالطصالا ينو ءلاس :يأ يداولا ضاح :لاقي ناليسلا :ةغللا يف ضيخلا

 ؛محرلا رعق نم جرخي ضيحلا مدو «ةداتعم تاقوأ يف اهغولب دعب ةآرملا محر هيخري

 .هتاقوأ يف هناليسل اًضيح يمسو «قرتحم هنأك اًراح :يأ ءامدتحم دوسأ نوكيو

 «ضيح :ءايسأ ةرشع هلو : ؟جاتحملا ينغم” يف لاق :ةريثك ءاسأ ضيحللو

 نيعلاب - كارعو «ساردو ءراصعإو «رابكإو ءكحضو «- ةثلثملاب - ءثمطو

 مهضعب اهمظنو ءسافنو «- ةلمهملا نيسلاب - سمطو «- ءافلاب - كارفو «- ةلمهملا

 :لاقف

 رابكإ ثمط كارف كارع كحض ١> راصعإ سمط سارد سافن ضيح

 .(1074 /5) "مالعولا” و ((187 /1) "جاتحملا ينغم” و ,(79/9/7) "عومجملا” :رظنا
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 .تَلاقف ل يلا تأ ضخ يبأ تبة نأ اضل َةَسْياَع ْنَع -1

 نما
 ْنِكَلَو «ٌقْرِع ِتِلَذ َّنإ ؛ال» :َلاَق !؟ٌةالَّضلا ُعَدَأَقَأ ؛ُرْهْطَأ الق ضاَحَتْس سس اير

 ف 02
 .(ْلَصَو ٍليَتغا من ؟ ءاّهيف َنيِضيِحك ِتْنُك يتلا مالا َرذَ ةالّصلا يعد

 اَذِإَف ءاَهيِف ةالّصلا يِىَرْتاَف ٌةَضْيَْلا ِتَكَبْنَ اَدَِ ةَضْيَلا َسْيَلَو» :ِةَياَوِر فو
3 

 .ايلَصَو َمّدلا كْذَع ٍليِرْغاَف اَمْرُدَق َبَمَذ

 يراخبلا دنع ةيناثلا ةياورلاو «07777) ملسمو ءهظفل اذهو :("705) يراخبلا هجرخأ

 .قباسلا مقرلاب ملسمو ؛هدنع تسيلف «اهيف» :هلوق الإ اًضيأ هل ظفللاو ©("



 نحلا
4 

5 
 ةراهطلا باتك (١4)ثيدحلا (١)ج ادن

 جورخ رارمتسا ةضاحتسالاو «ريثك ضيح ينبيصي :يأ (ضاحتسأ) :اهلوق

 .هرثكأ وأ .تقولا لك ةأرملا مد

 .مدلا نم ىقنأ الف :يأ (رهطأ الف) :اهلوق

 .ةالصلا كرتأ :يأ (؟ةالصلا عدأفأ) :اهلوق

 .ةلتاسلا ةأرملل اًباطخ فاكلا رتسكب «كلذ نإ» :هئوق

 لاذلاب لذاعلا :هل لاقي قرعلا اذهو «هيناث ناكسإو .هلوأ رسكب (قرع١ :هتوق

 .يرهزألا هلاق .ةمجعملا

 .اهتقو ءاج :يأ «(ةضيحلا تلبقأ اذإف» :هلوق

 .اهمايأ ردق :يأ (اهردق بهذ اذإف» :هلوق

 .ءاملاب هلسغب كنع هيليزأ :يأ امدلا كنع ٍلسغاف١ :هلوق

 .(1؟7/1) ؟ماهفألا هيبنت” و 18١(« /؟) "مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟هرثكأو ضيحلا لقأ مك

 نبا يلع لوق وهو .هرثكأل الو «مايألاب دح ضيحلا لقأل سيل :لوألا لوقلا

 :كلام لاقو .نيميثع نباو «يناكوشلاو «ةيميت نبا رايتخا وهو «ىعازوألاو «ىنيدملا

 .هلقأل دح ال

 ىاطع لوق وهو شع ةسمح هرثكأو .ةليلو موي ضيحلا لقأ :يناثلا لوقلا

 .روث يبأو ءدمحأو .ىعفاشلاو



 يبأو «يروثلا لوق وهو «مايأ ةرشع هرثكأو ءمايأ ةثالث هلقأ :ثلاثلا لوقلا

 .فسوي يبأو «ةفينح

 تدجو ىتم لب .هرثكأل الو هلقأل دح ال هنأو «لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .رهاط يهف ءمدلا عطقنا ىتمو «ضئاح يهف ءمدلا

 ىف آلا اَولَْرْعَد ىدَأ َوْه ْلُك ٌضيِحَمْلا ِنَع كلتوُلَحَسيَو# :ىلاعت هللا لاق

 يذلا انعام ةشئاع ثيدحو (ةيآلا [777:ةرقبلا]# َنَرَهظي يح َنُهوبِرفَت لَو ضِيِحَمْلا

 «...اًهيف َنيِضيِحت ٍتْنُك يلا ماّيَأْلا َرْدَق َةاَلَّصلا يِعَد ْنِكَلَو» :هيفو ءفلؤملا هركذ

 .«اتيف ةاَلّصلا يكذئا ٌةَضْيَخلا ِتََبَْأ اًدإَف) :ةيناثلا ةياورلا يفو .ثيدحلا

 هدوجو عم رودي مكحلاف ؛هرثكأو ضيحلا لقأل ديدحت ثيدحلاو ةيبآلا يف سيلف

 ديدحت ةباحصلا نع الو هلوسر نع الو هللا نع تأي مل : هله ميقلا نبا لاق .همدعو

 مالسإلا خيشل اًمالك اًضيأ رظناو .هيضتقي ام سايقلا يف الو ءاَدبأ دحب ضيحلا لقأ

 ...هلوسر نع الو هللا نع تأي مل ميقلا نبا لوقو اذه .هذه دعب ةلأسملا يف ةيميت نبا

 ةفيعض يهو «هرثكأو ضيخحلا لقأ ديدحت اهيف ةعوفرم ثيداحأ تءاج دق لب «خلإ

 امو (175 /1) ؟"ضيحلا ماكحأ» هباتك يف - َلاَعَت هللا ُهَظِفَح - نايبدلا اهركذ ءاّدج

 لب ءفعضلا ةديدش يهو «مهركذ مدقت نيذلا ةمئألا ضعب اهب ذخأ اذحلو ؛اهدعب

 .ةعوضوم اهضعب
 ((508/5) "عومجملا” و (0008/1) "ينغملا”و «(717) يزورملل "ءاملعلا فالتخا”و (5071/5) "طسوألا” :رظنا

 )١//7090(« "ليسلا”و )١6١/1-١6(., ؟بجر نبا”و )717/١/1(. "نيعقوملا مالعإ”و .(؟137/19) "ىواتفلا”و

 )411١/1(. ؟عتمملا حرشلا”و

 نيتضيحلا نيب رهطلا لقأ

 .قاحسإو .دمحأ لوق وهو ءرهطلا لقأل َّدح ال :لوألا لوقلا



 "نخل

 ةراهطلا باتك («:)ثيدحلا رب نشل

 كانهو ءروث يبأو «يروثلا لوق وهو ءاموي رشع ةسمخ رهطلا لقأ :يناثلا لوقلا

 .ىرخأ لاوقأ

 خيش رايتخا وهو ءرهطلا لقأل دح ال هنأو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ضيجحلا مسا كلذ نمو :هللج مالسإلا خيش لاق .نيميثع نباو «يناكوشلاو ؛مالسإلا

 رهطلا الو .هرثكأ الو هلقأ ال ردقي ملو ,ةنسلاو باتكلا يف ةددعتم اًماكحأ هب هللا قلع

 ردق نيب قرفت ال ةغللاو ءهيلإ مهجايتحاو «كلذب ةمآلا ىولب مومع عم نيتضيحلا نيب

 .ةنسلاو باتكلا فلاخ دقف اًدح كلذ يف ردق نمف ءردقو
 لبو”و 14//7110(4) ؟ىواتفلا”و «(4094/7) "عومجملا”و 2079١ /1) ؟ينغملا”و )588/1١(( "طسوألا» :رظنا

 .(6075/1) ؟عتمملا حرشلا” و «(777 /1) ؟مامغلا

 رهطلا رثكأل دحال

 .هل دح ال رهطلا رثكأ نأ :ءاملعلا عمجأ :هنللِو يوونلا لاق

 ترهط اذإ ةأرملا نإ ىتح ءهل ةياغ الف رهطلا رثكأ امأو :هفللو يناساكلا لاقو

 .ةمئألا نيب فالخ الب ءتارهاطلا لمعت ام لمعت اهنإف «ةريثك نينس

 .مهقافتاب هرثكأل دح ال نيتضيحلا نيب رهطلاو : هغللِج ةيميت نبا لاقو
 ..(7178/15) "ىواتفلا عومجم” و :.(8/5١5؟) "عومجملا”و )١91/1(« "عئانصلا عئادب” :رظنا

 تضيحتسا اذإ ةزيمم لا ضئاحلا مكح

 بهذم نم روهشملا وهو «زييمتلاب لمعت الو «ةداعلاب لمعت اهنأ :لوألا لوقلا

 «ةفينح يبأو ,يعازوألاو ءقاحسإ لوق وهو «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو «ةلبانحلا

 :لوقلا اذه ليلد ؛نايفسو



 نِحلا

 ٠
 ةراهطلا باتك (؛:)ثيدحلا ()ج نشل

 َّنِإ» :ْدكَي هللا لوسر لاق :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اغنن#» ةشئاع ثيدح )١(

 ٍليسَتْغا مث ءاَهيِف َنيِضِِحَت ِتْنُك يلا ماّيأْلا َرَْق ةاَلّصلا يِعَد ْنِكَلَو رع ِكَِذ

 1 .(َلَصَو

 ْتَناَك اَمَرْدَق يِنَكْما» :هيفو ءامض# ةبيبح مأ ةصق يف اش ةشئاع ثيدح (؟)

 .(0707) ملسم هجرخأ .!لَصَو ٍليَتْغا مث «ِكّتَضْبَح كسبت

 ْثَناَك يتلا مالا لاي َدَدَع ْرَظْنَتِلا :هيفو ءاغض» ةملس مأ ثيدح ()

 .حيحص هدنسو ؛(؟1/5) دوادوبأو «(77 ٠ /1) دمحأ هجرخأ .ارْهّشلا ني نهب

 اهراتخا دمحأ نع ةياورو «يعفاشلا لوق وهو «زييمتلاب لمعت :يناثلا لوقلا

 دوس مد ٍضْيَلا ْمَد» :هيفو ,اننا ةملس مأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد ؛يقرخلا

 «للعلا يف امك «متاحوبأ هركنتسا ثيدحلاو .(287) دوادوبأ هجرخأ .(َفرْعُي

 .ةفيعض اهضعب ىرخأ ةلدأ مهو 2250 )١/

 نباو ءبجر نبا هحجرو «ةلدآلا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :(414/؟) "عومجملا”و ((18/1) "ينغملا”و «(0) يزورملل "ءالعلا فالتخا”و «(7977/9) "طسوألا” :رظنا

 .(4437 /1) "عتمملا حرشلا”و (28:51/5) "بجر نبا”و

 ؟ ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب قرفلاو زييمتلاوه ام

 نييبتلا زييمتلاو )5/17/1١(: ؟عتمملا حرشلا” يف هئذلَم نيمينع نبا خيشلا لاق

 :تامالع عبرأ هل زييمتلاو .ةضاحتسا وأ .ضيح مد وه له فرعي ىتح

 .رمحأ ةضاحتسالاو .دوسأ ضيحلا مدف :نوللا ()

 .قيقر ةضاحتسالا مدو ؛ظيلغ نيخث ضيلا مدف :ةقرلا (؟)



 سنا دج
 ل م

 مد هنأل ؟نتئم ريغ ةضاحتسالاو «ةحئارلا هيرك نتنم ضيا مدف :ةحئارلا (؟)

 .يداع قرع

 رجفنا مث ,محرلا يف دمجت هنأل ؛رهظ اذإ دمجتي ال ضيحلا مدف :دمجتلا (:)

 ةراهطلا باتك (١4)ثيدحلا (

 ؟مدقي اهيأ ءاسنلا تاداع بلاغو زييمتلاو ةداعلا يف ةدعاق

 يف مهل ءالعلاو )5370/5١(: ؟ىواتفلا” يف (ى «هفلله مالسإلا خيش لاق

 نم دب الف :ةضاحتسالا مدب ضيحلا مد هابتشال لكشم اهرمأ نإف ؛عازن ةضاحتسالا

 :ةتس اهب ليق يتلا تامالعلاو ءاذه نم اذه لصفي لصاف

 نود ضيحلا ماقم لصألا نآل ؛تامالعلا ىوقأ ةداعلا نإف ةداعلا امإ )١(

 .هريغ

 نم اضيح نوكي نأ ىلوأ «نتنملا نيخئلاو دوسألا مدلا هنأل زييمدلا امإو (1)

 .رمحألا

 .بلغألا معألاب درفلا قاحلإ لصألا نآل ؛ءاسنلا ةداع بلاغ رابتعا امإو ()

 .رابتعالاو ةنسلا اهيلع لدت ثالثلا تامالعلا هذهف

 ةريحتملا طباض

 نومدقتملا انباحصأ قفتاو :(551/7) "عومجملا” يف هفلل» يوونلا لاق

 ةرّيم :اًضيأ ىمستو ...ةريحتم ىمست ددعلاو تقولا ةيسان نأ ىلع نورخأتملاو

 تيسن نم ىلع الإ ةريحتملا مسا قلطي الو ءاهرمأ يف هيقفلا ريحت اهنأل ؛ءايلا رسكب

 اهيمسي الف اهسكعو ءاّنقو ال اًددع تيسن نم امأو ءاحل زييمت الو ءاّنقوو اًردق اهتداع

 ؛ةلواطتم ةّلع وأ «لامهإ وأ «ةلفغب لصحي دق نايسنلا نإ مث ...ةريحتم باحصألا



 ا
 ةراهطلا باتك (4:)ثيدحلا مج نس

 «ةزيمم نكت مل اذإ ةرّيحتم ةيسانلا نوكت امنإو «كلذ ريغو «نونجل وأ .هوحنو ضرمل

 مكح نأ ملعاو .زييمتلا ىلإ درت اهنأ بهذملا نأ :اًبيرق قبس دقف ؛ةزيمم تناك نإف

 .ةريحتم تناك اهمد ءادتبا تقو فرعت ىل اذإ ةأدتبملا لب «ةيسانلاب صتخي ال ةريحتملا

 زييمتلا عيطتست الو تضيحتسا اذإ ةأّدّتبملا

 اى :حجارلاو )597/١(: "عتمملا حرشلا” يف هكللَج نيميثع نبا خيشلا لاق

 رهشلا لوأ نم بلاغلا يف نهتداعب ذخأتو ءاهيراقأ ىلإ عجرت اهنأ ةأَدَتْبملا يف انلق

 .ةداعلا تيسن دق اهنإف ؛ضيحلا اهاتأ موي لوأ نم لوقن الو «يلالهلا

 نيمدلا نيب للختملا ءاقنلا مكح

 دعب مدلا داع اذإ تلاط نإو ؛مدلا لالخ ءانثأ يف ءاقنلا ةدم نأ :لوألا لوقلا

 «ةفينح يبأ لوق وهو ءموصت الو «هيف يلصت ال اًضيح نوكي ضيحلا ةدم يف كلذ

 .بحسلا ىمسي اذهو .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلا يلوق دحأو «يروثلاو «هباحصأو

 يف هجو وهو «موي نم لقأ ضيلا مد لالخ يف رهطلا نوكي ال :يناثلا لوقلا

 ال ضيحلا مد نإف ؛هباحصأ ضعب كلذ ححصو ءدمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا بهذم

 وهف «رثكأف اًموي هعاطقنا ةدم ناك اذإف «ةرات يرجيو ةرات عطقني لب «هنايرج رمتسي

 ىلإ اهضعب مدلا مايأ عمجت نأ كلذو «قيفلتلا ىمسي اذهو ءالف الإو .حيحص رهط

 .ٍلصتو هارتام لوأ وأ ءرهطلا هيف ىرت موي لك يف لستغتو ءرهطلا مايأ ىغليو ءضعب

 عبرأ وأ «ةعاس نيرشع ةدمل ةأرملا فافجف :هللله نيميثع نبا خيشلا لاق

 ْ .ءاسنلل داتعم هنأل ؛اًرهط دعي ال اذه نم اًبيرق وأ .ةعاس نيرشعو

 .مهدنع ليصفت ىلع نكل «ةيكلاملا اًضيأ قيفلتلاب لاق نممو :تلق
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 يف تماد ام «ددحم تقوب دييقتلا ىلع ليلد ال هنأل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءاهضيح نمز
 *عومجملا” و 2١88 /1) *ةيادبلا” و ,(714/1) ؟ينغملا”و )515/1١(( ؟يواحلا”و «(507/؟) "طسوألا” :رظنا

 60 (1١/ ٠ *عتمملا حرشلا”و .(1017/5) "بجر نبا” و؛(017/5)

 ةراهطلا باتك (1؛١)ثيدحلا (

 اهناصقن وأ اهتدايز وأ اهرخأت وأ ضيحلا مايأ مدقت وهو ةداعلا لاقتنا

 ريغ يف مدلا تأرف «ضيحلا يف ةرقتسم ةداع امل تناك اذإ ةأرملا :لوألا لوقلا

 ءدمحأ نع ةياور يهو ءاّنالث رركتي ىتح اًضيح ةداعلا نم جرخ اهب دتعت مل ءاهتداع

 ةيعفاشلا بهذم يف ةجو وهو «دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو «ةيعفاشلا بهذم يف هجوو

 .نيترم رركتي ىتح

 هتأر امو «نيترم رركتي ىتح ضيحب سيل ةداعلا لبق هتأر ام :يناثلا لوقلا

 .ةفينح بأ لوق وهو ء«ضيح وهف ءاهدعب

 «يعفاشلا لوق وهو ءضيمحلا رثكأ زواجتت ملام ضيح هعيمج :ثلاثلا لوقلا

 نود ةداع امل تناك اذإف :يوونلا لاق .اًموي رشع ةسمخ ةيعفاشلا دنع ضيحلا رثكأو

 .كاسمإلا اهيلع بجو ءاهتداع تزواجو «مدلا تأرف ءاموي رشع ةسمخ

 رشع ةسمخب ديدحتلا الإ ؛يعفاشلا لوق وه يذلا ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 «حيحصلا ىلع هرثكأل الو .ضيخحلا لقأل دح ال هنأ :مدقت دقو ءباوصب سيل اًموي

 .نيميثع نباو «ةيميت نباو «ةمادق نبا رايتخا وه اذهو

 هنأ ملعف ؛هدحي ملو ءاماكحأ ضيحلا ىلع قلع عراشلا نإ :هكلخ ةمادق نبا لاق

 نأ حلصي امد تأر ىتم ةأرملا نأ :ءاسنلا نيب فرعلاو .مهفرع ىلإ هيف سانلا در

 روكذملا هجولا ىلع ةداعلا رابتعا نهفرع ناك ولو ءاًضيح هتدقتعا ءاًضيح نوكي

 .ةلدألا هكنلَم ركذ مث .هيلإ ةجاحلا ءاعد عم «هنامتك ىلع ؤطاوتلا رجي ملو «لقنل



 تخل حد
 ةراهطلا باتك (40)ثيدحلا (١ج ني

 «صقن وأ «ةدايزب اهتداع تريغت اذإ ةلقتنملا ةأرملا كلذكو :هغللك ةيميت نبا لاقو

 .ةأَدتبملاك اهنإف ؛مدلا رارمتساب ةضاحتسا هنأ ملعي ىتح ء.ضيح كلذف «لاقتنا وأ

 :ٍلي اك يهف «ةدايزلاو ءصقنلاو ءرخأتلاو ءمدقتلا ىلع ةلثمألا امأ :تلق

 .هلوأ يف اهيتأتف ءرهشلا رخآ يف اهتداع نوكت نأ :مدقتلا لاثم

 .هرخآ ىلإ ترخأت مث ءرهشلا لوأ يف اهتداع نوكت نأ :رخأتلا لاثم

 مث «مايأ ةسمخ تضاحف «مايأ ةعبس اهتداع نوكت نأ :ةداعلا صقن لاثم

 .ترهط

 «مايأ ةعبس ضيحلا اهءاجف مايأ ةسمخ اهتداع نوكت نأ :ةدايزلا لاثم

 ؟عتمملا حرشلا”و )554/١14(, "ىواتفلا عومجت”و :(44“ )45٠/5: ؟عومجملا”و «((701/1) ؟ينغملا” :رظنا

(652/1). 

 ؟ ضيحتت لماحلا له

 لهأ روهمج لوق وهو .داسف مد وهف ؛مدلا نم هارت امو ءضيجحت ال :لوآلا لوقلا

 .[4:قالطلا]4َنُهَلَمس َنْعَصَي نأ َّنُهْلَجَل ٍلاَمْلا ُتَلْوُأَول :ىلاعت هلوق :مهليلد ؛ملعلا

 هذهو ءضيح ثالث اهتدع تناكل تضاح ول ذإ ضيجحت ال لماحلا نأ ىلع اذه لدف

 لأسف ؛ضئاح يهو ههتأرما قلط هنأ تنفخ رمع نبا ثيدح :اًضيأو «ةقلطملا ةدع

 لمحلا لعجف .اًّلِماَح ْوَ اًرِهاَط اقلط من م ءاَهيْعِجاَرُيْلك ُهْرُم» :لاقف نت يب

 :لاقف .اذه نع ميقلا نبا باجأو ؛هيلع الع رهطلا لعج امك ؛ضيحلا مدع ىلع لع

 ضرعتلا اذه يف نيأف ءسيسملا مدعو رهطلا نيطرشب الئاح تناك اذإ قالطلا ةحابإ

 !؟اهلمح ىلع هارت يذلا مدلا مكحل

 وهو ءضيح وهف ءاًضيح نوكي نأ حلصي امد لماحلا تأر اذإ :يناثلا لوقلا

 وهو «ةيعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو ؛يرهزلاو «ثيللاو ءكلامو «ةداتق لوق



 نِخلا
> 
 ةراهطلا باتك (41)ثيدحلا (١)ج

 ٍنَع َكلتوُنَعَسيَو# :ىلاعت هلوق :مهليلد ؛نيميثع نباو «ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا

 .همكح دجو .ىذألا اذه دجو ىتمف :اولاق .[7؟7:ةرقبلا]# كد َوُه لق ضيِحَمْلأ

 هللا ُهبتك ٌرْمَأ اًَذَه َّنِإ) :لاق دبي ىبنلا نأ "نيحيحصلا» يف انضنط ةشئاع ثيدحو
 نأ ىلع لدف .(ْكْنَضْيَح ِكُسِبحَت ْتَناَك اَم َرْذَق ىثكما» :ثيدحو .(مدآ ِتاَنَب َلَع هس وو

 مالك ميقلا نبالو ,ىرخأ ةلدأ مهو .همكحو مدلا فصو يف ةريتعم ءاسنلا ةداع

 .ةلأسملا هذه لوح بيط

 مدلا تأر اذإ لماحلا :هنلل» نيميثع نبا خيشلا لاق .يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 قالصلا هلجأ نم كرتت ضيح هنإف ؛هلاحو .هرهشو «هتقو ىلع اهيتأي يذلا درطملا

 يف هب ةربع ال هنأب لمحلا ريغ يف ضيحلا نع فلتخي هنأ الإ .كلذ ريغو .موصلاو

 اذإ ةأرملا نأ وهو ءهيف ظفحتلا بجي لمحلا عم ضيحلاو .هنم ىوقأ لمحلا نأل ؛ةدعلا

 هنأب مكحن اننإف ءلمحلا لبق تناك يتلا هتريس ىلع داتعملا اهضيح ضيحت ترمتسا

 .ضيحب سبيل هنإف ءلماح يهو .داع مث «مدلا اهنع عطقنا ول امأ .ضيح

 حرشلا” و ليال: [ه) ؟دازلا”و 0( "؟ىواتفلا”و 1/١ "عومجملا”و ةفرطا ل "ينغملا” :رظنا

 .(8594/1) "عتمملا

 ؟لسغلا لبق أطوت لهف اهمد عطقنا اذإ ضئاحلا

 لوق وهو ءاهمد عطقنا نإو ءمارح لسغلا لبق ضئاحلا ءطو :لوألا لوقلا

 :يذورملا دمحم نب دمحأ لاقو .مهنم عامجإلاك اذه :رذنملا نبا لاق .ملعلا لهأ روهمج

 ىدَأ َوُه ْلُف ضيحملا نع كلتوُنَعَدِيَو#» :ىلاعت هلوق :مهتجح .اًقالخ اذه يف ملعأ ال

 © َيَرَهظم اَدِإَهأل مدلا عطقني :يأ * نهي قس َنُهَورَفك الو ٍضِيِحَمْلا فآَسْنِلَأ اوُلْرَمْعأ

 .[777 :ةرقبلا]# هادم ُثَِحنِم رشم نلستغا :يأ
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 ةراهطلا باتك (١4)ثيدحلا (١1)ج هفتا

 اًبثج محك نإَو# :ىلاعت هلوق يف امك ؛لاستغالاب رهطتلا روهمجلا رسف اذكه

 ءمدلا عاطقنا :ناطرش ءطولا ةحابإل طرتشيف :اذه ىلعو .[1:ةدئاملا]# ْاوُرّهطَأَف

 اهب الإ حابي الف ؛لاستغالاو

 كلذ نودل عطقنا نإو ءاهؤطو لح ضيخلا رثكأل مدلا عطقنا نإ :يناثلا لوقلا

 ؛ةفينح يبأ لوق وهو «ةالصلا تقو اهيلع يضمي وأ «مميتت وأ «لستغت ىتح حبي مل

 وأ «ءاملاب لستغت :مزح نبا لاقو .ةبانجلاب ءطولا نم عنمي ال لسغلا بوجو نآل

 نإ مميتت وأ ؛ةالصلا ءوضو أضوتت نأبف لعفت مل نإف «مميتلا لهأ نم تناك نإ مميتت

 ةعبرألا هوجولا هذه :يأ دب الو ءاهجرف لسغت لعفت مل نإف ؛مميتلا لهأ نم تناك

 .اهؤطو لح تلعف
 «نهلعف ةفص وه .[777:ةرقبلا]# َنَرّهطت اذه # :ىلاعت هلوقو :مزح نبا لاق

 كلذ يأف ءاّرهطو ءاروهطو ءاّرهطت :ةغللا يفو «ةعيرشلا يف ىمسي انركذ ام لكو

 :ةبوتلا]# اورهطلي نأ جروح ُلاَجِر ِهيِف# :ىلاعت هللا لاق :ترهطت دقف «تلعف

 ٌلاَجِو ٍهيِف# :لاق .ءاملاب ربدلاو جرفلا لسغ هنأب :عامجإلاو صنلا ءاجف .

 ءسواطو ءءاطع :ةلأسملا هذه يف انلوقب لاق نممو .[8١٠:ةبوتلا]4 اورَهطَتَي نأ صروح

 .انباحصأ لوق وهو .دهاجمو

 اذهو ؛ثدحلا نم رهطتلا وه :انه رهطتلاب دارملا نأو ءمزح نبا ىلع بيجأ دقو

 اًبْتْج َمّمَنُك نإَو# :ىلاعت هلوق :كلذ ىلع ليلدلاو .لاستغالاب الإ نوكي ال

 .[ <:ةدئاملا]# مُكَرَهطيل ديري نكلو# :ىلاعت لاقو «[7:ةدئاملا]4 أوُرَّطأَف

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(487 /1) ؟عتمملا حرشلا” و «(7/ /5) «بجر نبا” و )778/١1(« ؟ينغملا”و ,(7741/1) "ىلحملا” :رظنا
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 دا 1 داس ودعوا

 .ةالَص لكل ُلَِمْغَت ْتَناَكَف «َلِتَْت نأ اَهَرمأَف ؟َكِلَذ ْنَع كيلا َلوُسَر

 :ثيدحلا جيرخت

 .(”175) ملسمو هل ظفللاو .(2771) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 كنا فوع نب نمحر لادبع جوز انط شحج تنب :يه (ةبيبح مأ) :اهلوق

 نإ :نولوقي ريسلا لهأو :ديعلا قيقد نبا لاق .انن» نينمؤملا مأ بنيز تخأ يهو

 اتناك (هنأ :نيثدحملا دنع حيحصلاو :ربلا دبع نبا رمعوبأ لاق.ةنمح ةضاحتسملا

 لاقي محرلا ىندأ نم قرع نم ليسي مد :ةضاحتسالا (تضيحتسا) :اهلوق

 . "جاتحملا ينغم» :رظناو .ال وأ ءضيح رثإ جرخ ءاوسو «لذاعلا هل

 ناك لاؤسلا نأ :هب نيعتي الو .ةضاحتسالا ةدمل نايب وه (نينس عبس) :اهلوق

 .عنصت اذام دكَي يبنلا لأست ملو «ةدملا هذه لك ىقبت نأ دعبي ذإ «ةدملا هذه يضم دعب

 :هلللك نقلملا نبا لاق (ةالص لكل لستغت تناكف ؛لستغت نأ اهرمأن) :اهلوق

 .يرهزلا هلاق اى ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأب نكي مل ةالص لكل انتم اهلسغ

 عاطقنا دنع ةدحاو ةرم لسغلا اهيلع بجاولا انإو «هتلعف ءيش وه امنإو :هريغو

 .هلبق ثيدحلا يف فلس (ى ءاهضيح

 ةيبنث” و 2( "حتفلا”و 560 ؟مالعإلا”و .(1 694/9١ "بجر نيا”و ة هةر "ملسم حرش” :رظنا

 .(١1؟51/1) «ماهفألا



 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةالص لكل أضوتت وأ ةضاحتسملا لستغتن له

 ءيشل لسغلا اهيلع بجي الو «ةالص لكل ءوضولا اهيلع بجي :لوألا لوقلا

 فلسلا روهمج لوق اذهو ءاهضيح عاطقنا تقو يف ةدحاو ةرم الإ «تاولصلا نم

 مهضوم ةشئاعو .ءسابع نباو .دوعسم نباو «يلع نع :يورم وهو .فلخلاو

 .مهدعب نمف نيعباتلا نم مهريغو

 نبا لاقو .انخ#» ةشئاع لوق وهو ءاّدحاو اًلسغ موي لكل لستغت :يناثلا لوقلا

 نسحلا لاق كلذكو ءةالص لكل ًاضوتتو ءرهظ ىلإ رهظ نم لستغت :بيسملا
 .اهأزجأ اًلسغ موي لك تلستغا اذإ :يبعشلا لاقو ءيرصبلا

 «سابع نباو «يلع نع لوقلا اذه يور ؛ةالص لكل لستغت :ثلاثلا لوقلا

 .حابر يبأ نب ءاطعو . هئنو» ريبزلا نباو ءرمع نباو

 برغملا نيب عمجتو ءٍدحاو ٍلسغب رصعلاو رهظلا نيب عمجت :عبارلا لوقلا
 سابع نبا نع لوقلا اذه يور ؛السغ رجفلل لستغتو ءدحاو لسغب ءاشعلاو

 .هنع ةثلاثلا ةياورلا يهو , يشن

 ثدح اهبيصي نأ الإ ةالص لكل ةضاحتسملا ىلع ءوضو ال :سماخلا لوقلا

 لوقلا اذهو ءءوضولا ضقني ام ءكلذ وحن وأ حير وأ ءلوب نم اهءوضو ديعت

 .ينايتخسلا بويأو «ةمركعو كلام لوق وهو «ةعيبر نع يكمم

 اهرهط دنع لستغت نأ ةضاحتسملا ىلع بجي هنأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هيف حصي ملف «ةالص لكل لسغلا باجيإ امأو .ةالص لكل أضوتت مث ءضيخحلا نم

 .ملعأ هللاو «ليلد
 "حتفلا” و «(007 )١/ "عومجملا”و )١55/1(« ؟ةيادبلا” و ,(577/5) "راكذتسالا”و )١68/7(« "طسوألا” :رظنا

)2 



 نِْحلا

 ةراهطلا باتك (؛؟)ثيدحلا رب ملل

 موصتو يلصت رهاطلاك ةضاحتسملا

 الو .نهنم عبط الو داعب سيل مد يناثلا هجولاو :هنللَم ربلا دبع نبا لاق
 :همكح اذهف «هنم ءربلا دنع الإ هل عاطقنا ال همد لئاس عطقنا قرع وه امنإو .ةقلخ

 قافتاو «ءاملعلا نم عامجإب ءموص الو ةالص نم اهعنمي ال ءاّرهاط هيف ةأرملا نوكت نأ

 ا .ضيحلا مد ال قرعلا مد هنأ اًمولعم ناك اذإ ةعوفرملا راثآلا نم

 سمو «نآرقلا ةءارقو .فاكتعالاو «مايصلاو «ةالصلا امأو :هنللم يوونلا لاقو

 يهف ءاهيلع تادابعلا بوجوو .ركشلا دوجسو «ةوالتلا دوجسو .هلمحو فحصملا

 لهأ نم ٍدحاو ريغ عامجإلا لقن اذكهو ها .هيلع عمجم اذهو «ةرهاطلاك كلذ لك يف

 .ملعلا

 (775/5؟5) "ىواتفلا عومجم7 و ,(0777) "ملسم حرش” و )58/١5(« ؟"ديهمتلا” :رظنا

 ؟ ةضاحتسملا ءطوزوجي له

 يف ةهارك الو ءرهط هنأب موكحملا نمزلا يف ةضاحتسملا ءطو زوجي :لوألا لوقلا

 :مهليلد ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاّيراج مدلا ناك نإو ؛كلذ

 .[177:ةرقبلا]4 ٌمْفِش نأ مقر أون مُكَّل ُتَرَح كْوآَسن# :ىلاعت هلوق )١(

 ةرشع عبس يلاوح نهو «مهؤاسن تضيحتسا نيذلا تق ةباحصلا نأ (0)

 هللا عرش نم ناك ولو هتجوز لزتعي نأ مهنم اًدحأ رمأ ديم يبنلا نأ لقني مل «ةأرما

 ءيش نكي مل املف .ةعيرشلا ىلع اًظافح ؛لقنلو .هتجوز تضيحتسا نمل يي يبنلا هنيبل
 .مارحب سيل هنأ ملع «كلذ نم

 .لحلا يهو «ةيلصألا ةءاربلا ()



 ما

 ا
 ةراهطلا باتك (؛:)ثيدحلا (نج ل

 حابي ال فيكف «مدلا اذه عم ةالصلا تحابتسا اذإف .يلصت نأ ةضاحتسملا ىلع بجي

 !؟ءطولا ميرحت نم مظعأ ةالصلا ميرحتو ءاهؤطو

 اهتدمف ةضاحتسالا فالخب «ريسي هيف ءطولا عنمف «ةليلق هتدم ضيحلا نأ (5)

 .اعرش يفنم جرحلاو جرح هيف تنعلا فوخ عم وأ ءاقلطم اهئطو عنمف «ةليوط

 «يبعشلاو «نيريس نباو «نسحلا لوق وهو ءاهؤطو لح ال :يناثلا لوقلا

 ةشئاع نع يورو «يرهزلاو ءروصنمو «راسي نب نايلسو ءمكحلاو «يعخنلاو

 اذإ هل صخري :هنع روهشملا يف دمحأ لاقو ءاهجوز اهعماجي نأ تهرك ابنأ اه

 .تنعلا هسفن ىلع جوزلا يشخ

 يف آس اوُنرَْعم ىذأ وه ْلُف ضيِحَمْلا ٍنَع َكئْونَعسِيَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 نأ مولعمو «ىذأ مدلا نأ نهلازتعاب رمألا ةلع هللا لعجف .[177:ةرقبلا#1 ٍضِيِحَمْل

 ميرحت نم نوهأ ةضاحتسملا ءطو ميرحت نكل ءرذقتسم مد وهف ؛ىذأ ةضاحتسالا مد

 ءطو امأ «نآرقلا هيلع صن ضئاحلا ءطو ميرحت نأ كلذو .ءضئاخحلا ءطو

 ءطو زاج اذإ :اًضيأو ءهلمش صنلا نأ ىوعد وأ «سايقب امإ هنإف .ةضاحتسملا

 مهلو .ضئاحلا ءطو فالخب هيف ةرافك الف ,دمحأ لوق وه اى ةقشملل ةضاحتسملا

 .ىرخأ ةلدأ

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 (1514/7) ؟لينلا”و 2١1/4/79(( بجر نبال ؟حتفلا”و 4510 ؟ملسم حرش”و «(071/7) ؟عومجملا” :رظنا
 .(1/"0507) "عتمملا حرشلا”و



 )027١. ملسمو ءهظفل اذهو «.(719) يراخبلا هجرخأ

 ؟رخآلا لضفب امهدحأوأ هتأرما عم لجرلا رهطت ركح

 يذلا اذه ا ةشئاع ثيدح اهنم .ثيداحأل هحرش يف هنللَه يوونلا لاق

 ؛نيملسملا عامجإب ٌرتاج وهف .دحاو ءءانإ نم ةأرملاو ءلجرلا ريهطت امأو :فلؤملا هركذ

 عامجإلاب زئاجف ءلجرلا لضفب ةأرملا ريهطت امأو «بابلا يف يتلا ثيداحألا هذهل

 ةفينح يبأو .,كلام دنعو ءاندنع ٌرتاج وهف ءاهلضفب لجرلا ريهطت امأو ءاًضيأ

 ؛كلذ يف ةهارك الو :انباحصأ ضعب لاق .لخت ل وأ هب تلخ ءاوس «ءاملعلا ريهامجو

 تلخ اذإ اهنأ ىلإ :دوادو «لبتح نب دمحأ بهذو .هب ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألل

 نب هللادبع نع :اذه يورو ءاهلضف لاعتسا لجرلل زوجي ال «هتلمعتساو ء«ءاملاب

 نع يورو ءانبهذمك :ىلاعت هفلله دمحأ نع يورو «يرصبلا نسحلاو ءسجرس

 هذه ؛ريهاجلا هلاق ام راتخملاو .اقلطم اهلضف ةهارك ءبيسملا نب ديعسو .نسحلا

 لضف لمعتسي امهنم ٍدحاو لكو «هجاوزأ عم 757 هريهطت يف ةحيحصلا ثيداحألا
 .ةولخلل ريثأت الو هبحاص



 .(59) ملسمو ؛هظفل اذهو )7٠0(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةبكرلا ىلإ اهتحت اف ءاهتّدس رتست اًرازإ دشت :هانعم (رزتأف) :اهلوق

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟عئانصلا نم كلذ ربغو اهنجعو اهخبطو ضئاحلا ةعجاضم مكح

 .فلؤملا هركذ يذلا ا ةشئاع ثيدحل هحرش يف هفلل» يوونلا مامإلا لاق

 تنك :تلاق )7٠0( "ملسم” يف اشنط ةشئاع ثيدح اهنم «ىرخأ ثيداحأ اذكو

 قرعتأو «برشيف يف عضوم ىلع هاف عضيف خي يبنلا هلوانأ مث ءضئاح انأو ءبرشأ

 هيف :هفلل لاق .ّيف عضوم ىلع هاف عضيف دي يبنلا هلوانأ مث ءضئاح انأو قرعلا

 لئاح كانه ناك اذإ ,ٍدحاو ٍفاحل يف اهعم عاجطضالاو ءضفئاخلا عم مونلا زاوج

 مرحي ال نم دنع هدحو جرفلا عنمي ب وأ «ةبكرلاو ةرسلا نيب ايف ة ةرشبلا ةاقالم نم عنمي

 .جرفلا الإ

 قوف ايف اهب عاتمتسالا الو ءاهتلبق الو «ضئاحلا ةعجاضم هركت ال :ءاملعلا لاق

 اهّلسغ هركي الو ,تاعئاملا نم ءيش يف اهدي عضو هركي الو :ةبكرلا تحتو ةرسلا

 كلذ ريغو ءاهنجعو اهخبط هركي الو «هليجرتو ءاهمراحم نم هريغ وأ ءاهجوز ّسأر

 وبأ مامإلا لقن دقو .هيلع قفتم اذه لكو .نارهاط اهقرعو ءاهرؤسو «عئانصلا نم

 هلك اذه ىلع نيملسملا عامجإ "ءاملعلا بهاذم يف” هباتك يف ريرج نب دمحم رفعج



 نْحلا
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 ةراهطلا باتك (؛14)ثيدحلا (١)ج ادن

 هر مر

 ىف هلَسَنِلَأ ْاَوُنَبَعَم # :ىلاعت هللا لوق امأو .ةروهشم ةرهاظ ةنسلا نم هلئالدو

 اوبرقت الو ءنهأطو اولزتعا دارملاف «[777:ةرقبلا]# َنْرُهظَي يح َنُهْوبرَفَن الو ضِيِحَمْل

 .ها .نهأطو

 .(167 /7) "لينلا” و ,(700©2) "ملسم حرش” و ,(760 )١/ ؟"فارشإلا” :رظنا

 مرحم عامجلاب ضئاحلا ةرشابم

 عامجلاب اهرشابي نأ :اهدحأ :ماسقأ ضتاحلا ةرشابم نأ ملعا :هفللو يوونلا لاق

 لاق .ةحيحصلا ةنسلاو ءزيزعلا نآرقلا صنب نيملسملا عامجإب مارح اذهف «جرفلا يف

 هلعف ولو ءاّدترم اًرفاك راص ؛اهجرف يف ضئاحلا عامج لح ملسم دقتعا ولو :انباحصأ

 الهاج وأ ءضيحلا دوجوب الهاج وأ ءاّيسان ناك نإف .هلح دقتعم ريغ ناسنإ

 «ضيحلاب اًماع اًدماع اهئطو نإو «ةرافك الو هيلع مثإ الف ءاّمركم وأ «هميرحتب

 .ةريبك اهنأ ىلع يعفاشلا صن «ةريبك ةيصعم بكترا دقف ءاّراتخم ميرحتلاو
 نبا :ضيحلا لاح هتجوزل لجرلا ءطو ميرحت ىلع عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .مهريغو «ةيميت نباو «ةمادق نباو «رذنملا

 .(574/71) ؟ىواتفلا”و ء(؟97) "ملسم حرش”و )7048/١1(( "ينغملا”و «(7308/7) ؟"طسوألا” :رظنا

 ةبكرلا تحنو ةرسلا قوف ضئاحلا ةرشابم زوجي

 هب عاتمتسالا زوجيف «ةبكرلا تحتو «ةرسلا قوف ام امأو :هكلله بجر نبا لاق

 كلذ ىلع عامجولا ىكح ءاملعلا نم ريثكو

 ةبكرلا تحتو ءةرّشلا قوف اميف ةرشابملا :يناثلا مسقلا :هنللذ يوونلا لاقو

 «ءاملعلا قافتاب ٌلالح وهو «كلذ ريغ وأ ءسمللا وأ «ةقناعملا وأ «ةلبقلاب وأ ءركذلاب

 .اذه ىلع عامجإلا ةريثك ةعامجو «ٌينيارفسإلا دماح وبأ خيشلا لقن دقو

 .(20/7) ؟بجر نبا”و ((3797) "ملسم حرش” :رظنا



 ؟ةبكرلاو ةرسلا نيب ضئاحلا ةرشابم مكح
 يكح كلذ ادع ام زوجيو ءاهجرف يف جاليإلا ىوس اهنم مرحي ال :لوآلا لوقلا

 نمو . تني» ةملس مأو «ةشئاعو «سابع نبا :مهنم «ملعلا لهأ روهمج نع اذه

 .مهدعب

 قوف نم الإ ةبكرلاو ةرسلا نيب اب ضئاحلا نم عاتمتسالا مرحي :يناثلا لوقلا

 ملو دمحأ نع ةياور يكحو «يعفاشلاو «ةفينح يبأو ,كلام نع روهشملا وهو «رازإلا

 .هباحصأ رثكأ اهتبثي

 فعضل ؛جرفلا نع هسفن طبضب رازإلا تحت رشابملا قثو نإ :ثلاثلا لوقلا

 نبا هراتخاو «ةيعفاشلا نم ٍةفئاط لوق وهو ءالف الإو ءزاج «عّرو ةَّدذش وأ «ةوهش

 اهنإف ؛هل دهشي ام اننا ةشئاع مالك يفو .نسح وهو :لاقو «ةلبانحلا نم بجر

 ةرشابم اذهل دهشيو !؟هبرإ كلمي دب هللا لوسر ناك امك «هبرإ كلمي مكيأو :تلاق

 دقو «نمأي نم نيبو هسفن ىلع فاخي نم نيب اهيف قرفي هنإف ءمايَّصلا لاح يف ةأرملا

 مككلمأ ناكو «مئاص وهو «رشابيو «لبقي ديب يبنلا ناك :اًضيأ اتا ةشئاع تلاق

 .هبرول
 )505/١1(. "حتفلا” و 007 /؟) "بجر نبال حتفلا”و «(783) "ملسم حرش” :رظنا



 دع 0 مل 0 ع مهري < 2 0 2

 هه 0 فكَتْعُم وهو ىلإ ُهَسْأَر حر ناكَو *:تلاق اهفعافم ةشكاع نع -50

 :ثيدحلا جيرخت

 .(591) ملسمو هل ظفللاو «(0701) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 سبح :عرشلا يف وهو «سبجلا :ةغللا يف فاكتعالا (فكتعم وهو) :اهلوق

 .ةينلا عم .ةصاخ دجسملا يف سفنلا

 :ثيدحلا دئاوف

 ؛هلجرو ؛هديك دجسملا نم هضعب جرخ اذإ فكتعملا نأ :هيف :هفلله يوونلا لاق

 لخدأف ءاهنم جرخي ال وأ ءاراد لخدي ال نأ فلح نم نأو .هفاكتعا لطبي مل هسأرو

 «لسغلا يف ةجوزلا مادختسا زاوج :هيفو .ملعأ هللاو ءثنحي ال هضعب جرخأ وأ

 .«فلسلا لمعو «ةنسلا لئالد ترهاظت اذه ىلعو ءاهاضرب اهريغو ءزبخلاو «خبطلاو

 .ةمألا عامجإو

 .(00917) "ملسم حرش”و (194/5) "مالعإلا» :رظنا



 2 8 : سل اس 4 م ص نا هم هه م )سها
 أَرقيف «يرجج يف كتي هلي هللا ُلوُسَر ناَك :تل اعلم ةشئاع نع -46

 دع ع

 .(01"0) ملسمو ((791/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .هيقش دحأب ليمي :يأ (ىكتي) :اهلوق

 :ثيدحلا دئاوف

 ةراهطلا ىلع اهءايثو اهتاذ نأو ءضئاحلا ةسمالم زاوج :هيفو :هغللك ظفاحلا لاق

 .ةرذقتسملا عضاوملا يف ةءارقلا عنم ىلع ينبم اذهو ؛ةساجن اهنم ائيش قحلي مل ام

 يف ضيرملا دانتسا زاوج هيفو .يوونلا هلاق .ةساجنلا لحم برقب ةءارقلا زاوج :هيفو

 .ىبطرقلا هلاق .ةرهاط اهماوثأ تناك اذإ .ضتاحلا ىلإ هتالص

 ءاتكتم نآرقلا ةءارق زاوج ىلع ةلالد :ثيدحلا يفو :هكللط بجر نبا لاقو

 اًمكبق هلأ نورك دي َنِذَلَأ © :كك هللا لوق يف كلذ لخديو «هبنج ىلعو ءاعجطضمو
 00 يعم

 .[١91١:نارمع لآل# ٌمِهِبونَج َلَعَوأ د وعَفَو

 )507/1١(. "حتفلا”و «(757/7) "بجر نبا” و (0701) "ملسم حرش” :رظنا
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 ج)١( ةراهطلا باتك (17)ثيدحلا

# 

 ضقت ضئئاخلا ْلاَب اَم :ُتلَقَف اتنخ َةَسِئاَع ُتْلَأَس :ْتَلاَق ةَداَعُم ْنَع -

 م

 ٌتْسَل :ٌتْلَقَف !؟ِتْنَأ ٌةيِروُرَح أ :ْتْلاََف !؟ةالّصلا ىهقَت الو ؛مْوّصلا

 6 هه هم ور ةعج تم اس 4 2 6 و دع 2.6 رص 2 ًْ

 ,موصلا ءاضقب َرَمّوَنَف «كلذ اًنييصي ناك :تلاقف !لاسأ ىنِكلَو ةيرورحب

 4 ه2 ور 2
 .ةالصلا ءاضقب َرَمْوَن الَو

 :ثيدحلا جيرخت

 .هل ظفللاو (795) ملسمو (؟71) يراخبلا هجرخأ

 :ثبدحلا ظافلأ

 وه :(5775) "ملسم حرش” يف هكلل يوونلا لاق (؟تن نأ ةيرورحأ) :اهلوق

 برقب ٌةيرق يهو ؛ءارورح ىلإ ةبسن يهو «ىلوألا ءارلا مضو ةلمهملا ءاحلا حتفب

 جراوخلا عاتجا لوأ ناك ؛ةفوكلا نم نيليم ىلع عضوم وه :يناعمسلا لاق «ةفوكلا

 نأ اغم ةشئاع لوق ىنعمف .اهيلإ اوبسنف ؛ةيرقلا هذه يف اودقاعت :يورحلا لاق .هب

 وهو «ضيجلا نمز يف ةتتافلا ةالصلا ءاضق ضئاحلا ىلع نوبجوي جراوخلا نم ةفئاط

 ,راكنإ ماهفتسا وه ةشئاع هتمهفتسا يذلا ماهفتسالا اذهو «نيملسملا عامجإ فالخ

 !ةقيرطلا تسئبو ؛ةيرورحلا ةقيرط هذه :يأ



 جلا
 سك ؟
 ةراهطلا باتك (؛:0)ثيدحنا () ٠١

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةالصلا يضقت ال ءاسفنلاو ضئاحلا

 ضئاخلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ .هيلع قفتم مكحلا اذه :هثلله يوونلا لاق

 امهيلع بجي ال هنأ ىلع اوعمجأو «لاخلا يف موصلا الو ةالصلا |مهيلع بجت ال ءاسفنلاو

 .موصلا ءاضق |مهيلع بجي هنأ ىلع اوعمجأو «ةالصلا ءاضق

 «ةعدب ةالصلا ضئاحلا ءاضق :ةمركعو «ءاطع لاقو :هكلله بجر نبا لاقو

 .ةالصلا يضقت الو ,موصلا يضقت ضئاخلا نأ ىلع سانلا عمجأ :يرهزلا لاقو

 .(471/1) ؟معفلا”و ء(1* /9) ؟بجر نبا”و .(" 817 /1) "عومجملا و :(*0*5) ؟ملسم حرش” :رظنا

 ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا نأ يف ةمكحلا

 باحصأو ءانباحصأ نم ءاهقفلا نم ريثك قرف دقو :هنلل» بجر نبا لاق

 ءتارم سم ٍةليلو موي ّلك رركتت ةالصلا نأب «ةالصلاو موّصلا ءاضق نيب :يعفاشلا

 َمم ةالصلا ءاضقب ضئاحلا ترمأ ولف .- اًبلاغ - رهش لك ُهنم ولخي ال ضيحلاو

 ءيجي |نإ هنإف ؛مايصلا فالخب ءاهيلع َكِلَذ قشل ءاهرهط مايأ يف ةالصلا ءادأب اهرمأ

 لك يف رركتي ةالصلا سنج :لاق نم مهنمو ؛هؤاضق قشي الف «ةنسلا يف ًةدحاو ٌةرم

 مايص فالخب «ضيحلا يف اهنم هتكرت ام ءاضق نَع َكِلَذ ينغيف ؛رهطلا مايأ نم موي
 ءاضقب ترمأ ضئاحلا ترهط اذإف ءاهيف رركتي ال ةنسلا يف دحاو رهش هنإف ؛ناضمر

 رطفأ نم كلذب رمؤي اك ؛ةنسلا يف ةضورفملا هتَّدع مامتب يتأتل ؛اهضيح مايأ هتكرت ام

 .ضرم وأ ؛رفسل
 .(14/5) ؟بجر نبا” و «0708) "ملسم حرش” :رظنا
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 ّئَرج١» يروا نجع
 سيئون م مكه

 :ةالصلا فيرحت

 :ةبوتلا ]4 مل نَكَس َكَئولَص َنِإوَيَع ٍلَصَو :ىلاعت هللا لاق .ءاعدلا :ّةغل ةالصلا

 ٌلَصِمْلَف ءاَئاَص َناَك ْنِإَف ءْبِجْيْلَ ْمُكّدَحَأ َيِعد اَذِإ» :لكَي هلوقو .مهل عدا :يأ [0٠؟

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف )١571(« ملسم هجرخأ .(هَعطَيْلَ ءاَرِطْفُم َّناَك ْنِإَو

 .عديل :يأ "لصيلف»

 «ريبكتلاب ةحتتفم «ةمولعم لاعفأو لاوقأب ىلاعت هلل دبعتلا :يه :اًعرشو

 :مالسإالا ناكرأ نم نكر ةالصلا

 :عامجإلاو «ةنسلاو .باتكلا :كلذ ىلع لد

 هلوقو «[47“ :ةرقبلا] َةِرَكَبلآاثاَدو َةْوَلَّصلا أوُميِقَأَو# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 1١[« :ةبوتلا]© َنِسْيِلَأ يف َمُكّنوِإَ ركل اوَتاَدَو ةؤلصصلأ أوُماََقَأو أوباَت نإَو## :ىلاعت

 .ةريثك بابلا اذه يف تايآلاو

 ُمالْسِإلا ّينب١ :ديكَي هللا لوسر لاق :لاق دشن رمع نبا ثيدحف :ةنّسلا امأو

 قاَكَّرلا ِء ءاَنيإَو قد الّصلا ماَقِإَو وللا ُلوُسَر دمحم َنأَو هللا الإ هلال ْنأ داش : سمح َلَع

 .(19) ملسمو :«(8) يراخبلا هجرخأ . اَداَضَمَر مْوَصَو لاَ

 نأ يف ةمألا نم ٍدحأ نم فالخ ال :هنلل مزح نبا لاقف :عامجإلا امأو

 .رفاكف كلذ فلاخ نمو ءضرف سمخلا تاولصلا

 كلذ ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقن اذكهو

 .(0 /؟) "عتمملا حرشلا” و 050 /1) ؟جاتحملا ينغم” و «(* /8) ؟عومجملا” و ؛(4 /1) ؟ىلحملا”و «(779 /1) "ينغملا” :رظنا



 تيقاوملا باب

 ةسمخ تاقوألاو «هيف ةالصلا ءادأل دّدحملا نمَّزلا وهو ءتاقيم عمج :تيقاوملا

 رصعلا تقو جامدنال ؛عمجي نمل تاقوأ ةثالثو ءصاخ تقو ةالص لكل عمجي ال نمل

 ؟تيقاوملاب فلؤملا أدبو .برغملا تقو يف ةرخآلا ءاشعلا تقوو ءرهظلا تقو يف

 .ةالصلا طورش مهأ اهنأل

 .(8"17 )١/ "ماهفألا هيبنت”و )5١١/5(« "مالعإلا” :رظنا

 يِنَنَدَح :َلاَق - ِساَّيإ نب ُدْعَس :ُُمْساَو - ٌيناَبيَّشلا وِرْمَع بأ ْنَع -4
7020-0 02 

 :لاق كعفتخ ٍدوعَسَم نْب ِهُللاِدبَع ٍراَد لإ هديب َراَشَأَو ٍناّدلا ِهْذَه ٌتِحاَص

 ٍليِبَس يف ُداَهجلا» :َلاَق يأ مت :ُتْلَق .(نْيَدِلاَولا رب :َل َلاَق ؟ أ 2 .اتنَو لع ةالّصلا» :لاَق ؟دللا ىلإ ٌبَحأ يللا ْيأ :لكي يلا تأ
 وعم سرس

 ينَداَرلُهُتدَرَعْسا ولو لي هللا ُلوُسَر نب ين لح :َلاَق .

_ 
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 :ثيدحلا جيرخت

 .(86) ملسمو 09170(2) (71/85) (071/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 راشأو «ةفوكلا يف هراد دارملا (دوعسم نب هللادبع راد ىلإ هديب راشأو) :هلوق

 ؛رادلا كلت ةرهشل وأ ءاهدنع نم هرورم ةبسانمل وأ ءاهيف هئّدح هللادبع نأل امإ :اهيلإ

 .ثيدحلا طبض ىلإ ةراشإلل وأ «ملعلل اهداتري نم ةرثكل

 .ةرهاظلا ةيندبلا لامعألا :يأ (؟لمعلا يأ) :هلوق



 .هيف اهلعف بولطملا تقولا ىلع :يأ «اهتقو ىلع ةالصلا» :هئوق

 ءامهيلإ ناسح إلا وه :امهريو «بألاو مألا امه :نادلاولا «نيدلاولا رب» :هئوقف

 امك ؛|مهقيدص ىلإ ناسحإلا :كلذ يف لخديو ءامهرسي ام لعفو ءامهعم ليمجلا لعفو

 رب َّنإ» :لاق يي يبنلا نأ دهشن#» رمع نبا ثيدح نم :(1581) "ملسم” يف ءاج

 .(هيبأ دو ّلْهَأ لُجّرلا َةَلِص :ريلا

 «ةيافك ضرف داهجلا نأل :هكللو بجر نبا لاق (هللا ليبس يف داهجلا» :هلوق

 روضحب نيعتي مل اذإ .عوطت ةيافكلا ضرف قح هب طقس نم مايق دعب هيف لوخدلاو

 دارأ نمل َي يبنلا لاق امك ؛نيعتي مل اذإ داهجلا ىلع نيدلاولا رب مدقت اذهو ؛ودعلا

 نأ هرمأف :ةياور فو .(دِهاَحَف اًهيِفَق» :لاق .معن :لاق .«؟ِناَدِلاَو َكَلَأ) :هعم داهجلا

 .(هيلإ عجري
 .(ا 5/1 ؟ماهفألا هيبنت” و :(4/5) ؟حتفلا” و 751١(« /5) "بجر نيا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 بجاو ةالصلل تيقوتلا

 رد أ اي :هيف يذلا هعضيخ رذ يبأ ثيدحل هحرش يف هلثلم : يلادبع نبا مامإلا لاق

 (ف هللا لوسر اي :تلق :لاق .«؟ةاَلَّصلا َنوُدَخَوُي ُءاَرَمُأ َكْيَلَع ْتَناَك اَذِ َتْنَأ فِيَك

 امو .ةلِفاَن َكَل اَِّإَم هَهَّلَصَم ْمُهَعم اَهَتَْرْدَأ اذِإَ ءاَهتقَوِل ةاَلَّصلا َّلَص» :لاق ؟ينرمأت

 اهنأو ءاهضئارف نم ةالصلا تقو نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف :هكلل لاق ؛هانعم يف ءاج

 ىسوم يبأ نع يور اًئيش الإ ءالعلا نيب هيف فالخ ال اذهو ءاهتقو لبق ئزجت ال
 ال هنأل ؛اًهجو هركذل رأ ملف «هفالخ ىلع ءاملعلا عمجأ نيعباتلا ضعب نعو «يرعشألا

 .اًحيحص اًقافتا راصف ؛ةعامجلا قفاو امت هفالخ ىسوم يبأ نع حص دقو «مهنع حصي



. 
 ا 2>

 ةالصلا باتك (؛4)ثيدحلا ب هل

 يف فالتخالا اذه سيل :اذه ربلادبع نبا مالكل هركذ دعب هثلله بجر نبا لاقو

 تنيبت مث ءىلصو دهتجا نميف فالتخالا اهنإ اًدمع اهتقو ىلع ةالصلا ميدقت زاوج

 .تقولا لبق هتالص

 . .هللا ءاش نإ .هذه دعب ةلأسملا يف فالخلا ركذ يتأيس :تلق
 )19١/2(. *بجر نبا”و ة6ةفيقل دلل ؟ةيادبلا”و )١88/١(« «راكذتسالا”وء(59/8) ؟"ديهمتلا” :رظنا

 ملع مث ملعي الوهو تقولا لوخد لبق ىلص نم مكح
 ناك اذإ ؛اًيهاس وأ الهاج اهتقو لوخد لبق ةالص ىلص اذإ :لوألا لوقلا

 .كلام نع ةياور وهو ءالف الإو «ةالصلا داعأ اًيقاب تقولا

 روهمج لوق اذهو ءال مأ تقولا نم ءيش يقب ءاوس «ةالصلا ديعي :يناثلا لوقلا

 «يعازوألاو «يرهزلاو ءىسوم يبأو ءرمع نبا نع :لوقلا اذه يور ملعلا لهأ

 .كلام نع ةياورو يأرلا باحصأو ءدمحأو «يعفاشلاو

 يف رهظلا ىلص لجر يف لاق هنأ : دهضتإ» سابع نبا نع يور :ثلاثلا لوقلا

 هاضقف «لجأ ىلإ نيد مكدحأ ىلع ناك نإ تيأرأ .هتزجت :سمشلا لوزت نأ لبق رفسلا

 .يعفاشلاو «نسحلاو «يبعشلا نع اذه وحنو «؟هاضق ناك دق سيلأ هلحم لبق

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(1894/14) ؟"بجر نبا” و 27095 )١/ ؟ينغملا”و «( 7876 /5) ؟طسوألا” :رظنا

 تقولا لوخد يف كاش وهو ىلص نم ةالص ئزجت ال

 وأ ءاعوطتم لاوزلا دعب اًعبرأ ىلص نم نأ ىلع اوعمجأ دق :هفلاَ ربلادبع نبا لاق

 .رهظلا ةالص نم كلذ هئزجي ال هنأ تقولا لوخد يف اًكاش

 .هل ةالص الف ؛رجفلا يف كلاش وهو ىلص نم نأ ىلع :نيملسملا عامجإل :هلئلك لاقو

 )588/1١(. ؟راكذتسالا”و )17/1١15(, "ديهمتلا” :رظنا



 نجلا

- 
 ةالصلا باتك (49)ثيدحلا (١)ج

 ارش ها 0 تاسع و 2 نا

 ُدَهْشَيِف ءَرْجَملا ٍلَصُي لك للا َلوُسَر َناَك ْدَقَل :ْتَلاَق ان“ َةَشْياَع ْنَع -9

 م نيو َّلِإ َنْعِجْرَي مّن «َنهِطوُرْمِب ِتاَعفلَتُم ءِتاَنِمْؤملا نم ٌءاَسِن ُهَعَم سَ 0 2 8-0 سمس. فام

 .ٍِسَلَعلا َنِم ٠ ؛ٌدَحَأ َنُهَفِرْعَي

 :ثيدحلا جيرخت

 .(5146) ملسمو «(01/8) ,(71/؟) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .تاففلتمو .تاللجتم :يأ (تاعفلتم) :اهلوق

 .- ميملا رسكي - طرم عمج :طورملاو :هفللك ظفاحلا لاق (نهطورمب) :اهثوف

 .كلذ ريغ وأ ءفوص وأ ءزخ نم مّلعم ءاسك وهو

 دودرم وهو «ءاسنلا الإ هسبلي الو ءرضخأ ناك اذإ الإ اًطرم ىمسي ال :ليقو

 .(َدَوْسَأ رْعَش ْنِم طْوِما :هلوقب

 «حابصلا ءوضب تطلتخا اذإ «ليللا رخآ ةملظ :سلغلا «سلغلا نم» :اهلوق

 . "ةياهنلا” يف امك
 .(هه /5).(ة:+؟ /1) ؟حتفلا”و .(575؟) ؟ملسم حرش” :رظنا



 :ةرجاملاب رْهظلا لَصُي هك نيل َناَك :َلاَق ضم ولادْبَع نب رياَج ْنَع -0»
2 7 0 0-8 

 اَذإ ؛اَنايْحْأَو اًناَيْحَأ َءاَشِعلاَو ءْتَبَجَو اَذِإ ٌبرْغَلاَو ديقَت ُسْمَّسلاَو َرْضَعْلاَو
2 
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 هك ّنبلا َناَك ُحْبّصلاَو َرْخُأ اوُنَط 0 و ذو هلْ وتلا مه

 .لاوزلا دعب :رحلا ةدش :ةرجاهلا

 ُمَهَأَر

 :ثيدحلا جيرخت

 .(145) ملسمو ظفل اذهو ((050) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .راهنلا طسو رهاظ هنأل ؛كلذب يمس ارهظلا ىلصيا :هلوق

 :ليق .لاوزلا بقع راهنلا فصن رحلا ةدش يه :ةرجاهلا (ةرجامملاب» :هلوق

 ٌرحلا ةدشل ٍظئئيح مهلامعأ نوكرتي سانلا نأل ؛كرتلا وهو ءرجهلا نم ةرجاه تيِّمس

 .تقولا لوأ يف ةالصلاب ةردابملا بابحتسا :هيفو .نوليقيو

 «سمشلا رارمحا ىلإ يثعلا :اهنم ءناعم ىلع قلطي :رصعلا (رصعلاو» :هلوق

 .هريغو "سوماقلا” يف اك ,راهنلا تاعاس رخخآ وهو

 .ريغت الو ةرفص اهلخدت م ةيفاص ةصلاخ :يأ !ةيقن» :هلوق

 هناكم ىلعو «بورغلا تقو ىلع قلطي :ةغللا يف برغملا ؛برغملاو» :هلوق

 .تقولا اذه يف اهلعفل ؛كلذب برغملا تيمس



 رخلا كي

37 
 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا دج ننس

 هلوق هنمو ءطوقسلا :بوجولا لصأو «تباغ اذإ :يأ «تبجو اذإ» :هلوق

 .تطقس :يأ ["7 :جحلا]# اهيونج تَجيو اًذِإو :ىلاعت

 نيعأ نع باغو «ضرألا يف بهذو ءسمشلا صرق طقس اذإ :انه دوصقملاو

 .سانلا

 .هيف عقي يذلا تقولا مساب تيمس اهنأك «ءاشعلاو» :هلوق

 ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي مهبم مسا وهو «نيح عمج :نايحألا ؛اًنايحأ» :هلوق

 .نامزلا نم

 .(47/7) "حتفلا” و ((7017/4) "بجر نبا” و 0757 /؟) "مالعإلا” و «(5157) ؟ملسم حرش” :رظنا

 ةَرْرَب بأ َلَع أَو اَنَأ ُتْلَحَد :َلاَق َةَماَكَس ِنْب ِراّيَس ِلاَهْنلا يبَأ ْنَع ١- يهده هس 52 ا 0

 ؟ةَبوُتكملا ِلَصُي لكي يلا َناَك فِبَك اَْنَدَح :يبأ ُهَل َلاَقَف .ثنخ َيِمَلْسَألا

 ءشسنشلا ضَحدَت نيج - لوألا اَبت ْءْدَت يتلا - َريجملا ٌّلَصُي َناَك :َلاَقَف

 ٌةَّيَح ٌسْمَّسلاَو ِةَئيِدَلا ىَصَقَأ يف ف ِِلْحَ لإ اَنُدَحَأ ٌعِجْرَي َمُن؛ ٌْضَعلا لَصُيَو

 يتلا ِءاَسِعلا َّنِم َرْخَوُي نأ ٌبِحَتْسَي َناَكَو ءِبرَْلا يف ١ َلاَق اَم َتيِسَنَو

 ْنِم ُلِتقْنَي َناَكَو ءاَهَدْعَب ٌتيِدَحْلاَو اَهَلْبَ اهَلْبَق َمْوَنلا ُهَرْكَي َناَكَو ةَمَتَعلا اهئوُعْدَت
 هر

 . ةئاملا لإ َنِّئّسلاب أَرَْيَ ُداَكَو ُةَسيِلَج ٌلُجَدلا ٌفْرْعَي َنيِح ِةاَدَعلا ٍةاَلَص

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1151) ملسمو .هظفل اذهو 700 يراخبلا هج رخأ



 نحنا

 ةالصلا باتكك (ه١)ثيدحلا (١)ج 1 * ام

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةضورفملا :يأ «ةبوتكملا» :هلوق

 م ةزرب بأ نوكل ؛ةبوتكملا نم سيل رتولا نأ ىلع هب لدتساو :هفلله ظفاحلا لاق

 .ثحب هيفو «هركذي

 :دحاو ىنعمب امهو «ةرجاهلاو ريجهملا ةالص :يأ (ريجملا يلصي ناك» :هلوق

 تيمس :ليق «ىلوألا اهمسا اضيأو ءرهظلا ةالصل مسا وهو ءرحلا ةدش تقو وهو

 آل يبنلاب ليربج اهالص ةالص لوأ اهنأل :ليقو ءراهنلا ةالص لوأ اهنأل ؛ىلوألا

 .سمخلا تاولصلا هل َننَب نيح

 ذوخأم «ءاسلا طسو نع لوزت :يأ ضحدت «سمشلا ضحدت نيحا :هلوق

 .قلّرلا وهو ءضحّدلا نم

 .هلزنم ىلإ :يأ هلحر ىلإ» :هلوق

 .لحرلل ةفص «ةنيدملا ىصقأ يف» :هلوق

 .ةيقن ءاضيب :يأ (ةيح سمشلاو» :هلوق

 ةرانإو اًعاعشو اًنولو ًةرارح اهرثأ ةوق اهتايحب دارملا :رينملا نبا نيزلا لاق

 .ءيشلا يلثم لظلا ريصم دعب نوكي ال كلذو

 يف دمحأ كلذ نيب «راّيس وه كلذ لئاق «برغملا يف لاق ام تيسنو» :هلونق

 .هنع ؛ةبعش نع «جاجح نع هتياور

 لاق .ءاشعلا تقو نم :يأ :هنللو ظفاحلا لاق «ءاشعلا نم رخؤي نأ» :هلوق

 هيلع لدي ضيعبتلا نأل ؛اًليلق ريخأتلا بابحتسا ىلع :ليلد هيف :ديعلا قيقد نبا

 .ها .ةرثك الو ةلق ىلع هيف ةلالد ال قلطم ضعب هنأب بقعتو



5 
 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا اج ل

 ءةمتعلاو ءءاشعلا ركذ :باب :يراخبلا بوب «ةمتعلا اهنوعدت يتلا» :هلوق

 .اًعساو هآر نمو

 «ةمتعلا ىمستو «ءاشعلا ىمست ةرخآلا ءاشعلا نأ :هدارم :هثللظ بجر نبا لاق

 اًعاَبَتا ؟لضفأ ءاشعلاب اهتيمست ناك نإو «ةهارك ريغ نم ةمتعلاب اهتيمست زوجي هنأو

 وأ «ءاملعلا نم ريثك لوق اذهو «[154 :رونلا]4 ِءآَمصْلا َةْؤْلَص ٍدْعَب نمو# :َكبك هللا لوقل

 .هريغ هركذ اذكو «فالخلا ركذ مث .مهرثكأ

 .نيمومأملا ىلإ تفتلي وأ ,ةالصلا نم فرصني :يأ «لتفني ناكو» :4لوق

 .حبصلا :يأ «ةادغلا ةالص نم٠ :هلوق

 :ءامسأ ال حبصلاف اذه ىلعف ؛كلذب حبصلا ةيمست يف ةهارك ال هنأ :هيفو

 اهاس هللا نآل :لاق ةادغلاب ىمست نأ يعفاشلا هركو «ةادغلاو ءرجفلاو «حبصلا

 .حبصلا اهامس ْرْدكَي هلوسرو ءرجفلا

 ىلع كلذب لدتساو :هكللح ظفاحلا لاق «هسيلج لجرلا فرعي نيح» :هلوق

 رخاوأ يف نوكي هسيلج هجو ناسنإلا ةفرعم ءادتبا نأل ؛حبصلا ةالصب ليجعتلا

 هيلع هتداع نم مولعملا نمو «ةالصلا غارف دنع ناك كلذ نأب حرص دقو ءسلغلا

 اهيف لخدي ناك هنأ كلذ ىضتقمف ؛ناكرألا ليدعتو «ةءارقلا ليترت :مالسلاو ةالصلا

 .حبصلا يف :يأ (ًأرقي ناكو» :هلوق

 ةياور يف اهرّدقو «يآلا نم ينعي :هكللَم ظفاحلا لاق ؛ةثاملا ىلإ نيتسلاب١» :هلوق

 ككرا) "؟متفلا”و كه ه "مالعإلا”و 52 "؟بجر نيا”و 0 "ملسم حرش” :رظنا
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 نحلا
 ف

/ 
 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا (١)ج هفلا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوأ

 تقو نأ ىلع عامجإلا :مهريغو «ةمادق نباو «ربلادبع نباو ءرذنملا نبا لقن

 .سمشلا تلاز اذإ رهظلا

 ناك :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كعفيخ يملسألا ةزرب بأ ثيدح :عامجإلا دنتسم

 ىسوم يبأ ثيدح اذكو ءسمشلا ضحدت نيح ىلوألا اهنوعدت يتلا ريجحلا يلصي

 .ىرخأ ةلدأو ءسمشلا تلاز نيح رهظلا ماقأف :هيفو «(21515) ؟ملسم” يف سني

 )١/ 41١(. "ريلادبع نبا تاعامجإ” و :(51/9) "حتفلا” و «(32/1/1) "ينغملا”و ؛(257/5) 'طسوألا” :رظنا

 ؟لاوزلا ةفرعم ىلإ لصوتلا فيك

 ؛دلب لكو ءِتقو لك يف لاوزلا ةفرعم لجرلا دارأ اذإ :هغللخ رذنملا نبا لاق

 لظلا نإف ء.سمشلل لاوزلا لبق ضرألا نم ىوتسم يف اًيوتسم اًدوع بصنيلف

 يهانت دعب داز اذإف .داز ىهانت اذإ هناصقن نإف ؛هناصقن دقفتيف ؛دوعلا لإ صلقتي

 «كرابملا نبا نع ظوفحم ىنعملا اذهو ءرهظلا تقو لوأ وهو «لاوزلا كلذف ؛هناصقن

 .ملعلا لهأ نم مهريغو .هيوهار نب قاحسإو ؛مدآ نب ىبحيو

 فرعيو «ءامسلا دبك نع اهليم سمشلا لاوز ىنعمو :هثللذ ةمادق نبا لاقو

 لظ ردقيلف كلذ ةفرعم دارأ نمف ؛هرصق يهانت دعب صخشلا لظ لوطب كلذ

 ملو داز نإو ءَلْزَت ملف ؛لوألا نود ناك نإف ءاّيناث هردقي مث ءاليلق ربصي مث ءسمشلا

 .روهشلا فالتخاب فلتختف «مادقألاب كلذ ةفرعم امأو .تلاز دقف .ءصقني

 وأ ديزي موي لكف «ءلظلا لاط رصق اذإو «لظلا رصق راهنلا لاط املكف ؛نادلبلاو

 .(؟ 8/9١ ؟عومجملا” و 3" /1( ؟ينغملا” و (578/؟) "طسوألا” :رظنا



 حا كج
 ةالصلا باتك (ه)ثيدحلا 1١ج

 لاوزلا ةفرعمل ىرخأ ةيفيك

 ةمالع امأ )223١7/7: "عتمملا حرشلا” يف هكلل» نيميثع نبا خيشلا لاق

 ؛لاوزلا وه اذهو «نيفصت اهبورغ ىلإ سمشلا عولط نيب ام مسقاف ؛ةعاسلاب لاوزلا

 ؛ةسداسلا ةعاسلا يف بيغتو «ةسداسلا ةعاسلا يف علطت سمشلا نأ انردق اذإف

 .ةرشع ةيناثلا يف لاوزلاف

 ؟رهظلا تقورخآ ىتم

 نوكي يذلا لظلا ريغ هلثم ءيشلا لظ راص اذإ :رهظلا تقو رخآ :لوآلا لوقلا

 يبأو .ءثيللاو .يعازوألاو «يعفاشلاو «يروثلاو ءكلام لوق وهو «لاوزلا دنع هل

 .دوادو .دمحأو ءنسحلا نب دمحمو ءفسوي

 ورمع نب هللادبع ثيدح اهنم «كلذ يف ثيداحألا نم درو ام :لوقلا اذه ليلد

 ٍلُجرلا ٌلِظ َناَكَ ءُسْمَّشلا ِتَلاَو اَنِإ رهظلا ٌتَقَوَو) :هيفو «(519) "ملسم” يف ديطتط

 ّيبنلا ليربج ةمامإ ةصق يف كن ةريره يبأ ثيدح يف اذكو ءاٌرضعلا رضي 1 ام ِلوُطَك

 انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو «هلثم لظلا ناك نيح رهظلا هب ىلص مث :هيفو دي
 )5١9(. اًضيأ "دنسملا حيحصلا” يف وهو « هح## رباج نع هوحنو ((1709) هنذلوب لبقم

 ّتقو هدعب امو ءرصعلا تقو لخد هلثم ءىشلا لظ راص اذإ :يناثلا لوقلا

 ءءاطع لوق وهو ءسمشلا رارفصا ىلإ دتمي رهظلا تقو نأ :هانعمو .رصعلاو رهظلل

 .ليللا ىلإ رصعلاو رهظلا تقو :سواط لاقو

 كلذ ىلع داز اذإف «نيلثم لظلا ريصي نأ ىلإ رهظلا تقو ىقبي :ثلاثلا لوقلا

 .اهيف هل ةجح ال ةلدأب لدتساو «ةفينح يبأ لوق اذهو .رصعلا تقو لوأ ناك ءاّريسي

 هفلاخو «سانلاو «راثآلا :اذه هلوق يف ةفينح وبأ فلاخ :ريلادبع نبا لاق
01 

 .هباحصأ



2 
”> 

 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا (١)ج

 .ملعأ هللاو «ةلدآلا نم مدقت امل ؛لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 ١14(. /5) "عومجملا” و :(771/1) "ةيادبلا” و ,(319/4/1) ؟ينغملا”و «(75717 /1) "طسوألا” :رظنا

 ؟رصعلا تقو لوخدو رهظلا تقو جورخل لثملا لظ ىلإ لاوزلا لظ فاضي له

 د هللا لوسر نأ )1١7( ملسم دنع دضني» ورمع نب هللادبع ثيدح نم ءاج

 رْضْحي 1 َم لوُطَك ٍلْجّرلا ٍُِظ َناَكَو ءُسْمّسلا ِتَلاَو اَذِإ رهظلا ٌتَقَوَو» :لاق

 ءيجب يف .هتنقح سابع نباو «رباجو «ةريره بأ ثيدح اذكو «ثيدحلا «...ٌرْضَعلا

 :ةالصلا تيقاوم هملعي ليربج

 ىلص مث «هلثم لظلا ىأر نيح رصعلا ىلص مث :هيف كل ةريره يبأ ثيدحف

 قفش بهذ نيح ءاشعلا ىلص مث «مئاصلا رطف لحو ءسمشلا تبرغ نيح برغملا
 ناك نيح رهظلا هب ىلص مث ءاليلق رفسأ نيح حبصلا هب ىلصف .دغلا هءاج مث «ليللا

 اهححصي ثيداحألاو «سابع نباو «رياج نع :هوحنبو .ثيدحلا ... هلثم لظلا

 ثيدح هلل لبقم انخيش جرخأ اذكو «(759) "ءاورإلا” يف هلل ينابلألا خيشلا

 )5١9(:)1709(. "دنسملا حيحصلا” يف اشنع ةريره يبأو «رباج

 وه رصعلا تقو لوأو ءرهظلا تقو رخآ نأ :ديفت ىرت اك ثيداحألا رهاظف

 يف ءاج ام الإ «لثملا لظ ىلإ لاوزلا ةفاضإ اهيف سيلو «هلثم ءيش لك لظ ريصم

 .( رضعلا ُتْقَو ْرْضْحي ل اَما :هلوق نم ,.دكغش» ورمع نب هللادبع ثيدح

 ءمهنأكو «لثملا لظ ىلإ لاوزلا لظ ةفاضإ ىلع :تيأر |هيف ةبطاق ملعلا لهأو

 يهانت دعب لصح يذلا وه بسحي يذلا ءيفلا نأ :ثيداحألا نم اوذخأ ملعأ هللاو

 هيلإ رصقلا يهانت لصحي مل يذلا ءيفلا نم :يأ كلذ ادعامو ءعجر مث ءهرصق

 .رصق وأ لق لثملا ىلإ فاضي



 ا 2
 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا (١)ج

 ءيش لك لظ نوك ىلإ سمشلا لاوز نيب ام نأ :اوقفتاو :هنلله مزح نبا لاق

 .رهظلا تقو «لاوزلا لظ حرط دعب هلئم

 ءيش لك لظ ريصم دعب لاوزلا دعب رهظلا ىلص اذإ هنإف :هلللخ ةيميت نبا لاقو

 .هتالص تحص «لاوزلا لظ ىوس هلثم

 ؟عومجملا”و ال 1 «ينغملا”و .() ؟بتارملا”و ء(لقال/؟) ؟ىلحملا”و 36 "راكذتسالا” :رظنا

 2( 8 ؟ىواتفلا عومج” و 0 /8

 ؟رصعلا تقو لوأو رهظلا تقورخآ نيب كرتشمردق كانه له

 كارتشا الو .هب اًلصتم رصعلا تقو لخد رهظلا تقو جرخ اذإ :لوألا لوقلا

 .روهمجلا لوق وهو ءامهنيب

 رهظلل تقو «هدعب تاعكر عبرأ ردقف ءهلثم هلظ راص اذإ :يناثلا لوقلا

 «روث يبأو «هيوهار نب قاحسإ لوق وهو ءرصعلل تقولا ضخمتي مث «رصعلاو

 رارفصا ىلإ دتمي رهظلا تقو نأو ءسواطو «ءاطع لوق مدقتو «ريرج نباو «ينزملاو

 .رذنملا نبا هحجر يذلا وهو «ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .057 /5) "حتفلا” و .(؟ 4 /7) ؟عومجملا” و 3/5 /1) ؟ينغملا” و ,(107-734/) "طسوألا” :رظنا

 ؟رصعلا تقو لوأ ىتم

 روهمج لوق وهو ءهلثم ءيش لك لظ راص اذإ :رصعلا تقو لوأ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ

 يبأ لوق وهو «هيلثم ءيش لك لظ نوكي نأ :رصعلا تقو لوأ :يناثلا لوقلا



 ةالصلا باتك
92 

 (ه1)ثيدحلا (١)ج فقل تيقاوملا باب

 نع اذه يكح .سمشلا تلاز اذإ :رصعلاو ءرهظلا تقو :ثلاثلا لوقلا

 .ةعيبر

 يف لف سابع نباو «ةريره يبأو ءرباج ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هاتأو) :كفإخ رباج ثيدح يفف ؛ةالصلا تيقاوم هملعي ٌدْبَب يبنلا ىلإ ليربج ءيجم

 «هفلخ دي هللا لوسرو «ليربج مدقتف .عنص !ىك عنصف ؛هصخش لثم لظلا ناك نيح

 «ةريره بأ ثيدح نم :اذه وحنبو .(رصعلا لصف دبي

 ((549) ؟ءاورإلا» يف هنللذ ينابلألا خيشلا اهححصي ثيداحألاو ,ءسابع نباو

 حيحصلا” يف هنن ةريره يبأو «رباج ثيدح جرخأ هلل لبقم انخيش اذكو

 )05١9)١1509(. ؟كنسملا

 .(54 /0) "عومجملا” و (586 /1) ؟ةيادبلا” و (80/0 )1١/ ؟ينغملا”و (974/5) "طسوألا” :رظنا

 ؟رصعلا تقورخآ ىتم

 يبأو ءروث يبأ لوق وهو .«سمشلا رفصت ملام رصعلا تقو رخآ :لوآلا لوقلا

 .دمحأ نع تاياورلا حصأ يهو «يعازوألا نع :هوحنو «دمحمو ,فسوي

 ٌتَقَوَوا :هيفو «"ملسم” يف دضتنخ ورمع نب هللادبع ثيدح 00 اذه ليلد

 ُمْمَّشلا ف ٌرَفْضَت ل اَم رْضَعلا ٍةاَلَص

 لوق وهو «هيلثم يح لك لط ربعي نوح رمل تو تقو ٌّ :يناثلا لوقلا

 كعتاظ رباج ثيدح :لوقلا اذه ليلد ؛دمحأ نع ةياورو ءيعفاشلاو ءيروثلاو .ءكلام

 .هصختش لثم لججرلا لطظ ناك نيح يناثلا موبلا أثأ م :هيفو «ليربج ةمامإ ةصق يف

 لثم لجرلا لظ ناك نيح هاتأ مث ءرهظلا لصف «سمألاب عنص ام لثم عنصف

 ثيدحلا ...سمألاب عنص امك عنصف ؛هيصخش



 يحلا
 1 ا

 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا 011ج

 لهأ لوق وهو «ةعكرب سمشلا بورغ لبق :رصعلا تقو رخآ :ثلاثلا لوقلا

 َبْرْعَت ْنَأ َلْبَ رضع | َنِم َةَعْكَر َكَرْدَأ ْنَم١ : تنفخ ةريره بأ ثيدح :مهليلد .رهاظلا
 هدب

 .(508) ملسمو (01/9) يراخبلا هج رخأ (ًرْضَعلا َكَردَأ ْدَقَف ءُسْمّشلا

 :هيفو .ثيدحلاب مهلالدتساو «يناثلا لوقلا امأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ِتَْقَو ٌرِخآَو» : غد ورمع نب هللادبع دنع يتلا ةدايزلا ينان ال اذه اهْيَصْخَس َلْثِم)»

 8 سْمّشلا ٌرَمْصَت1َ اَم رْضَعلا
 .(731/5) *عومجملا” و :(5357/1) ؟ةيادبلا”و ,(3077/1) "ينغملا”و .(*80/) "طسوألا” :رظنا

8 

 سمشلا بورغ برغملا تقو لوأ

 .سمشلا تبرغ اذإ بجت برغملا ةالص نأ اوعمجأو :هئلج رذنملا نبا لاق

 نأ ىلع مهعامجإ دعب برغملا تقو رخآ يف اوفلتخاو :هكلله ربلادبع نبا لاقو

 نباو «يوونلاو ءيواحطلا :عامجإلا لقن اذكهو :تلق .سمشلا بورغ اهتقو

 .مهريغو «ةمادق

 اَذِإ ُبِرْفَلاَو» :هيفو .فلؤلا هركذ يذلا كن رباج ثيدح :عامجإلا دنتسم

 اذإ برغملا يلصي ناك ْدْيَبَب يبنلا نأ كيخ عوكألا نب ةملس ثيدح اذكو .(ْتَّبَجَو

 .(55) ملسمو (571) يراخبلا هجرخأ .باجحلاب تراوتو سمشلا تبرغ
 )١199/١(, «راكذتسالا”و )١565/١(« ؟راثآلا يناعم حرش وا 3/15 «طسوألا”و ,(0 "عامجإلا” :رظنا

 .07/79) "عومجملا”و 079 /8) "ديهمتلا”و

 ؟برغملا تقو رخآ ىتم

 «ةفينح يبأ لوق وهو «قفشلا بيغم :برغملا تقو رخآ :لوآلا لوقلا

 باحصأ ضعبو «رذنملا نباو ءدوادو روث يبأو ءقاحسإو ءدمحأو «يروثلاو

 .ىعفاشلا
9. 



 خلا
 1 1 ل

 ةالصلا باتك (01)ثيدحلا (١)ج

 1 ام برغملا ٌتْفَوَو» :هيفو ,دشنت» ورمع نب هللادبع ثيدح :لوقلا اذه ليلد

35 
 و
 ةديرب ثيدحو «ىسوم يبأ ثيدح هوحنو ((7١11؟) ملسم هجرخأ .(ٌقَمَشلا ِبْغَي 7

 .ىرخأ ةلدأ مهو ءاّضيأ "ملسم” يف امهو دشتي

 وهو ءسمشلا بيغم دنع وهو .دحاو تقو الإ برغملل سيل :يناثلا لوقلا

 .دمحمو .فسوي يبأو «يعفاشلاو ءيعازوألاو ءكلام لوق

 ةمامإ ةصق يف ههتنه» سابع نباو «ةريره يبأو «رباج ثيدح :لوقلا اذه ليلد

 ٍدحاو ٍتقو يف :يناثلاو لوألا مويلا يف برغملا لص هنأو ْذْيَيَو يبنلاب ههشيط ليربج

 .اهركذ مدقت ثيداحألاو تاولصلا يقاب فالخب ء«سمشلا تبرغ نيح

 لوق وهو ءرجفلا ىتح ءاشعلاو «برغملا ةالص توفت ال :ثلاثلا لوقلا

 .ءاطع نع هوحنو «ءسواط

 ام امأو ءاهضعب ركذ مدقت دقو «ةريثكلا ةلدألل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 تقو ال «رايتخالا تقو نايب دارأ (نإ :هنللج يوونلا لاقف «يناثلا لوقلا لهأ هب لدتسا

 .زاوجلا

 .(78 - 80 /7) "عومجملا”و ((7148/1) © ةيادبلا ”و ,(41*7 /1) ؟ينغملا” و ,(7774/؟) ؟طسوألا” :رظنا

 قفشلا بيغمب لخدي ءاشعلا ةالص تقو لوأ

 ملسم دنع .ك# ىسوم يبأو «(1177) ملسم دنع « كشإخ ةديرب ثيدح يف ءاج

 .قفشلا باغ نيح ءاشعلا ماقأف :امهيفو )5١5((« اًضيأ

 :تلق .قفشلا ةبوبيغب ءاشعلا تقو لوخد يف فالخ ال :هنلله ةمادق نبا لاق

 .ملعلا لهأ نم ٍدحاو ريغ عامجإلا لقن اذكهو
 "ىواتفلا”و )1١/7(.: "عومجملا”و )745/١(, ؟ينغملا”و )41١/8(. ؟ديهمتلا”و «(778/75) «طسوألا” :رظنا

 .(5؟4 )١/ «ريلادبع نبا تاعامجإ”و 717/9



 رخلا كيب

00 
 (ه١)ثيدحنا (١نج ننل

 ؟قفشلاوهام

 نب رمع :مهنم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةرمحلا وه قفشلا :لوآلا لوقلا

 نب ةدابعو «ةريره وبأو «سابع نب باو ءورمع نباو «بلاط يبأ نب ىلعو .باطخلا

 ةالصلا باتك

 .مهدعب نمف «نيعباتلا نم مهدعب نمو ,ههش#» سوأ نب دادشو «تماصلا

 وه قفشلا نأ :ةغللا لهأ نم عمج نع يوونلا هركذ ام :لوقلا اذه ليلد

 نم ءايشأب ةرمحلل انباحصأ جتحاو :هئلاك يوونلا لاق .ثيداحأ تءاجو «ةرمحلا

 .اهنم حصي ءىيشل ةلالد اهنم رهظي ال سايقلاو .ثيدحلا

 غنج ةريره يبأو .ذاعمو ءسنأ لوق وهو ءضايبلا وه قفشلا :يناثلا لوقلا

 ةفينح يبأ لوق وهو «رذنملا نبا هراتخاو «يعازوألاو ءزيزعلا دبع نب رمعو

 طوقسل اهيلصي دب هللا لوسر ناك : هيفو .طغتو» ريشب نب نامعنلا ثيدحب اولدتساو

 : "دواد بأ ننس” يف هفللك ينابلألا خيشلا لاق «(414) دوادوبأ هجرخأ .ةثلاثل رمقلا

 ٠ حوحص
 .ملعأ هللاو لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 «ءامسلا يف ةرمحلا :يأ ةرمحلا بيغم ىلإ :هلوق :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 عءاشعلا تقو لخديو «برغملا تقو جرخي هنإف ءضايبلا ال ةرمحلا تباغ اذإف

 هنكل ءرصقي ةراتو «لوطي ةراتف ءلوصفلا فالتخاب فلتخي ةعاسلا يف هرادقمو

 تقو نأ ىلع ليلد اذهف ؛تلاز دق قفألا يف ةرمحلا تيأر ىتمف «ةدهاشملاب فرعي

 قئاقد ثالثو ءفصنو ةعاس ىلإ عبرو ةعاس نيب ام حوارتي وهو .ءىضقنا دق برغملا

 .بورغلا دعب اًبيرقت
 حرشلا”و :(44 /8) ؟"عومجملا”و :(7540/1) ؟ةيادبلا”و .(947/1) *ينغملا”و .(9/1) ؟طسوألا” :رظنا
 11١(. /؟) "عتمملا



. 
 ب

 5106 > و
 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا زج نسل

 ءاشعلا تقورخآ

 «باطخلا نب رمع لوق وهو «ليللا فصن ءاشعلا تقو رخآ :لوألا لوقلا

 يلوق دحأو «يأرلا باحصأو .روث يبأو «قاحسإو «كرابملا نباو «يروثلاو

 .يعفاشلا

 ِءاَشِعْلا ٌتَقَوَولا :هيفو « دف ورمع نب هللادبع ثيدح :لوقلا اذه ليلد

 .ملسم هجرخأ .«ِطَسْوَألا ٍليَللا فض

 نب رمع نع اذه يور .ليللا ثلث ىلإ ةرخآلا ءاشعلا ةالص تقو :يناثلا لوقلا

 .يعفاشلاو «كلامو «زيزعلا دبع نب رمعو «ةريره يبأو .باطخلا

 سابع نباو «رباج ثيدح نم ليريج ةمامإ ةصق يف ءاج ام :لوقلا اذه ليلد

 :اهيفو « ؟ملسم” يف دشني» ىسوم يبأو «ةديرب ثيدح نمو «"ننسلا» يف شن
 .ثيداحألا هذه ركذ مدقت دقو «ليللا ثلث

 ؛«سابع نبا نع اذه يور .رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا تقو رخآ :ثلاثلا لوقلا

 .دوادو ؛ةمركعو ءسواط لوق وهو . همن ةريره يبأو

 .راهنلا ىتح .ءءاشعلاو برغملا ليللا ةالص توفت ال :ءاطع لاقو

 هَنِإ اَمَأ» :هيفو ((2181) ملسم دنع .كنيخ ةداتق يبأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد
5-8 

 ةالّصلا ْتْفَو ءيجي ىّتح ةالّصلا ٌلَصِي ل نم لع طْتلا نإ طفت مولا يف سب 43 0#

 .(ىَرخألا
 ملعن الو :هكلل رذنملا نبا لاق .يعخنلا لوق اذهو «ليللا عبر ىلإ :عبارلا لوقلا

 .قاحسإ نع اًضيأ يورو «ةجح هلئاق عم

2 

03 
# 

 ا



 كم

 الملا 1
 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا (١)ج نخل تيقاوملا باي

 وه امك «ليللا فصن ىلإ ءاشعلا تقو رخآ نأ وهو «لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 نباو «ىلع نع :اًضيأ ءاج هنأ ريلادبع نبا ركذو ,دغت#» ورمع نب هللادبع ثيدح يف

 ءاشعلا ةالص ةليل دي هللا لوسر رخأ :لاق كخ سنأ ثيدح يف ءاج ءاضيأو

 اضن ةشئاع ثيدحو «(550) ملسمو ,((0879) يراخبلا هجرخأ .ليللا رطش ىلإ

 هنا :لاقو «ليللا ةماع بهذ ىتح ءاشعلاب ٍةليل تاذ 6 هللا لوسر متعأ :تلاق

 .(778) ملسم هجرخأ .يِتمأ َلَع َّ َّقْشَآ ْنَأ اَلْوَل ءاَهتقَوَ
 "عومجملا”و يا )١١/ 5١ "ةيادبلا”و ("8غ/١1 "ينغملا”و كر 7 )1١/ "راكذتسالا” و .("غ4 /) "طسوألا» :رظنا

 .(5:9/5) "بحجر نيا” و .( 179

 ؟ليبللا فصن دعب اهيلصي نأ هل لهف ,ليللا فصن جرخ ىتح ةالصلا نع لغش اذإ

 وأ «ليللا ثلث اهتقو رخآ :لاق نم لوق نإف :(5 ٠4 /5) هغلاط بجر نبا لاق

 رجفلا عولط ىلإ اًدتمم ةرورضلا تقو ىقبي :اولاقو «رايتخالا تقو دارأ |نإ :هفصن

 ملسأ وأ ءيبص غلب وأ ءضئاح ترهط وأ ءهيلع ىمغم قافأ وأ «مئان ظقيتسا ولف

 نالوق مهل برغملا ةالص موزل يفو «ءاشعلا ةالص مهمزل «ليللا فصن دعب رفاك

 .ءاملعلل ناروهشم

 يناثلا رجفلا عولط حبصلا ةالص تقو لوأ

 .رجفلا عولط :حبصلا ةالص تقو لوأ نأ ىلع اوعمجأو :هفلَه رذنملا نبا لاق

 ءسمشلا عولط لبق رجفلا عولط دعب حبصلا ىلص نم نأ ىلع اوعمجأو :لاقو
 .اهتقو يف اهيلصي هنأ



 مجبقت

52 
 (01)ثيدحلا (١)ج

 عولط حبصلا ةالص تقو لوأ نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هثلله ريلادبع نبا لاقو

 ةملظ ال يذلاو «قرشملا قفأ نم رشتنملا ضايبلا وهو ؛هعولط نيبت اذإ يناثلا رجفلا

 .ةلأسملا هذه ىلع ملعلا لهأ نم عمج عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 ٍةالَص ت ٌتَقَوَو» :هيفو ءملسم دنع دعني ورمع نب هللادبع ثيدح :ليلدلاو

 .«سْمّشلا عّلطَت 1 ام ءرْجَقلا عوُنُط ْنِم حْبّصلا
 "عومجملا”و «(5175/5) ؟ىلحملا”و «(710 /5) "ديهمتلا”و )4١(« "عامجإلا”و 0417 /7) "طسوألا” :رظنا

(47/9). 

 ةالصلا باتك

 ؟رافسإلا مأ سيلغتلا :رجفلا يف لضفأ اميأ

 نم ةرشع :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءلضفأ سيلغتلا :لوألا لوقلا
 حبصلاو :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كت رباج ثيدح :لوقلا اذه ليلد .ةباحصلا

 :هيفو ءاضيأ فلؤملا هركذ يذلا ا» ةشئاع ثيدحو «سلغب اهيلصي ٌدْكَي يبنلا ناك

 .ىرخأ ةلدأ محو ءسلغلا نم دحأ نهفرعي ام نمتويب ىلإ نعجري مث

 دوعسم نباو «يلعو «نامثع نع اذه يور .لضفأ رافسإلا :يناثلا لوقلا

 .يح نب نسح لاو «ةيفنحلاو ,نايفسو «ءسواط لوق وهو «هتذه»

 ْمَظَأ ُهّنَِ ؛ ؛حْبّصلاب اوُحِبْصَأ ثن#ض جيدخ نب عفار ثيدح :لوقلا اذه ليلد

 اذكو «(27558) "ءاورإلا” يف هفلله ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو «مكروخأل

 .0779) "دنسملا حيحصلا” يف هفذله انخيش

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :ةيوجأ ةدعب هنع بيجأف يناثلا لوقلا امأو

21 

 نبا ركذو «ريلادبع نباو «ةلبانحلا ضعب هلاق .تبثي ال ثيدحلا نأ :اهدحأ

 .هدنس يف فالتخالا بجر



 حلا كج
- 
 ةالصلا باتكك (١01)ثيدحلا (١)ج

 نيبتي نأ رافسإلاب دارملا :مهريغو ءقاحسإو .دمحأو ءيعفاشلا لاق :اهيناث

 .تقولا لوخد نقيت لبقو ءتقولا لبق ةالصلا نع اًيبن نوكيف ؛حضتيو «رجفلا

 اهيف لخديف ؛اهيف لوخدلاب ال ةالصلا هتمادتساب نوكي رافسإلا نأ :اهثلاث

 لاق هبو .ءاطع نع اذه يور .تقولا رفسأ دقو ءاهنم جرخي ىتح اهليطيو «سلغب

 .ينابلألا هراتخاو .يواحطلا هححرو «ةلبانخلا صضعب

 فرصني ناك ْدْيَجَب ىبنلا نأ كليخ ةزرب يبأ ثيدح اذه دّضعيو :بجر نبا لاق

 .ةئاملا ىلإ نيتسلاب اهيف ًارقيو .هسيلج لجرلا فرعي نيح رجفلا ةالص نم
 .(477/4) "بجر نبا” و ؛(( 744 /1) "ينغملا” و .(373719 /5) "ديهمتلا” و ؛(١/7٠5) "فارشإلا” :رظنا

 ؟اهريخأت مأ اهليجعت رهظلا ةالص يف لضفألا له

 ءاهتقو لوأ يف اهليجعت رحلا ةدش ريغ يف رهظلا ةالص يف لضفألا :لوألا لوقلا

 يبأ ثيدح :مهتجح .فالخلا مدع ةمادق نبا لقن لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 نيح ىلوألا اهنوعدت يتلا ريجملا لصي ناك :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا كي ةزرب

 لاق «(118) "ملسم” يف ثني ةرمس نب رباج ثيدح اذكو .سمشلا ضحدت

 .سمشلا تضحد اذإ رهظلا ىلصي ٌدِينَي ىبنلا ناك

 ءىفلاو «ءاتشلاو فيصلا يف ىلصت نأ يلإ بحأ :هتلله كلام لاق :يناثلا لوقلا

 .عارذ

 )١17/4(. ؟بجر نبا” و ((57/5) "عومجمملا” و «(789 /1) ؟ينغملا» :رظنا

 ؟رصعلا ةالص ليجعت مكح ام

 روهمج لوق وهو ءاهتقو لوأ يف رصعلا ةالص ليجعت بحتسي :لوألا لوقلا

 ثيدح :هغت» ةزرب يبأو «رباج ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح .ملعلا لهأ



 ٍلصيو :هيف كن ةزرب يبأ ثيدحو «ةيقن سمشلاو رصعلاو :هيف كن رباج

 .ةيح سمشلاو «ةنيدملا ىصقأ يف هلحر ىلإ اندحأ عجري مث ءرصعلا

 سمشلاو رصعلا يلصي ناك ْدْتَب يبنلا نأ شيخ سنأ ثيدحب اولدتسا اذكو

 هجرخأ .ةعفترم سمشلاو مهيتأيف يلاوعلا ىلإ بهاذلا بهذيف «ةيح ةعفترم
 .ىرخأ ةلدأ مهلو «.2571) ملسمو )00٠0(( يراخبلا

 لوق وهو ءلضفأ سمشلا رفصت ملام اهتقو رخآ ىلإ اهريخأت :يناثلا لوقلا

 :يورم وهو .هباحصأو «ةفينح يبأو «ةبالق يبأو «ةمربش نباو «يروثلاو .يعخنلا

 . مهتق» ةريره يبأو .دوعسم نباو «يلع نع

 :ةيفنحلا تلاقو .رصعتل ؛؟رصعلا تيمس ا(منإ :ةمريش نباو «ةبالق وبأ لاق

 تمدق :لاق كتنخ نابيش نب يلع ثيدح :مهتجح .راتخملا اهتقو رخآ اهلعف لضفألا

 لاق .ثيدحلا اذهو .ةيقن سمشلا تماد ام رصعلا رخؤي ناكف ِ؛ُددَي لوسر ىلع

 نأ كعشوخ جيدخ نب عفار ثيدح يف ءاجو :تلق .فرعي ال لطاب :هنللذ يوونلا

 يقهيبلاو )2320١/١(« ينطقرادلا هجرخأ .رصعلا ريخأتب مهرمأي ناك كي هللا لوسر

 دحاو ريغ نعو جيدخ نب عفار نع حيحصلا :ينطقرادلا لاق .هافعضو (5 577

 .اهل ريكبتلاو رصعلا ةالصب ليجعتلا وهو ءاذه دض ِةَِلَو يبنلا باحصأ نم

 نأ :ةظوفحم تناك نإ اههجو امنإو «تبثت مل ءرصعلا ريخأت ثيداحأ :اضيأ لاقو

 .دمعت ريغ ىلع كلذ نوكي

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(591/5) ؟بجر نبا”و ؛(9//99) "عومجملا”و .(791/1) ؟ينغملا”و )١//91(« "فارشإلا» :رظنا



 لا كي

 لا
 ةالصلا باتك (ه١)شيدحلا ١ نس

 اهتقو لوأ يف برغملا ةالص ليجعت بحتسي

 نأ ىلع عامجإلا مهريغو ؛يوونلاو «ةمادق نباو «ريلادبع نباو ءرذنملا نبا لقن

 .اهريخأت نم لضفأ برغملا ةالص ليجعت

 .(58/1) "عومجملا”و ,(987/1) ؟ينغملا” و«( 57 /5) "ديهمتلا”و ,(87"7/؟) "طسوألا” :رظنا

 ؟اهليجعت مأ لضفأ راتخملا اهتقو رخآ ىلإ ءاشعلا ريخأت له

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «مهيلع قشي مل نإ لضفأ اهريخأت :لوألا لوقلا

 نأ بحتسي ناكو :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا كعذل+ ةزرب يبأ ثيدح :مهتجح

 يبنلا متعأ :تلاق اهن» ةشئاع ثيدح اذكو «ةمتعلا اهنوعدت يتلا ءءاشعلا رخؤي

 ؛جرخ مث ءدجسملا لهأ مان ىتحو «ليللا ةماع بهذ ىتح ءاشعلاب ةليل تاذ ديت

 ((057) يراخبلا هجرخأ (! يم ّلَع َّنْشَأ ْنآ اَلْوَل ٍءاَهْنْقَوَل ه١ :لاقف ءىلصف

 يأيس «ءفلؤملا هركذ دتت## رمع نبا ثيدح هوحنبو .هظفل اذهو «(58) ملسمو

 .ىرخأ ةلدأ مهو «نيثيدح دعب

 .يعفاشلاو «كلام يلوق دحأ وهو «لضفأ اهليجعت :يناثلا لوقلا

 اَّلأ تاعامجلا دجاسم لهأل بحتسي هنأ :كلام نع روهشملاو :ربلادبع نبا لاق

 هدنع اّليلق اهريخأتو «ءسانلاب رضم ريغ كلذ ناك اذإ ؛اهتقو لوأ يف اهب اولجعي

 . لضفأ

 ٌناَوْصِر ِةاّلَّصلا ّنِم ْلَّوَأْلا ٌتْقَّولا» :اًعوفرم دخت رمع نبا ثيدح :مهتحح

 :رظنا عوضوم ثيدح وهو )١77(« يذمرتلا هجرخأ اوللا ٌوْفَع ٌرِخآلا ٌتَقَولاَو وللا

 .(509) "ءاورإلا”

 اوعمتجا نإف .مهيلع قشي الو «نيلصملا نيمومأملا لاح يعاري :ثلاثلا لوقلا

 ةالصلا رخؤت نأ لضفألاف ءاورخأت نإو «مهب يِلصي نأ لضفألاف ء«تقولا لوأ يف



 رهاظ وهو .هنع مرثأ ةياور يف دمحأو «ةفينح يبأو .ءاطع لوق وهو ءاوعمتجي ىتح

 رايتخا وهو ءاورخأت وأ «سانلا عمتجا ذإ ءاشعلا تقو باب :لاق «يراخبلا بيوبت

 اًنايحأ ءاشعلاو :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كنعوج رباج ثيدح : مهتجح

 .رخأ اوئطبأ مهآر ذإو ءلجع اوعمتجا مهآر اذإ ؛اًنايحأو

 هلوقل ؛مهيلع قشي الو «نيمومأملا لاح يعاري هنأو ءثلاثلا لوقلا وه :برقألا

 2982 ه2 سود  ءنرك 8 04
 َّقْشَأ ْنَأ اَلْوَل١ كي يبنلا لوقو 8 :جحلا]4 جرح نون ٍفكَتلَع لَعَجاَمَول :ىلاعت

 و 1

 .ملعأ هللاو «(...يِتّمآ ىلَع

 .(1037) 091/٠ /5) "بجر نبا” و :(08 /15) "عومجملا” و ©7917 /1) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ءاشعلا لبق مونلا مكحام

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «لاح لكب ءاشعلا لبق مونلا هركي :لوآلا لوقلا

 رخؤي نأ بحتسي ناكو :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كن ةزرب يبأ ثيدح :مهتجح

 .اهدعب ثيدحلاو ءاهلبق مونلا هركي ناكو «ةمتعلا اهنوعدت يتلا ءءاشعلا

 «دوعسم نباو يلع نع يورم وهو ءاهلبق مونلا دمعت زوج :يناثلا لوقلا

 .نيريس نباو «ريبج نب ديعسو «ةورعو «لئاو بأ لوق وهو . ههتني» بابخو

 نبا نع يورو .هظقوي نم هعم نوكي نأ :طرشب هيف صخري :يواحطلا لاقو

 هليل اهنع لغش دوي هللا لوسر نأ اطغتط رمع نبأ ثيدح :مهتجح .هلثم رمع

 انيلع جرخ مث ءانظقيتسا مث ءاندقر مث ءانظقيتسا مث دجسملا يف اندقر ىتح اهرخأو

 هجرخأ . اك ديَع ّةالَّصلا دِظَتْنَي ضزألا ٍلْهَأ نم دَحأ 2 :لاق مث ل يبنلا

 .(579) ملسمو )01١(« يراخبلا



 تسلا حد
 ةالصلا باتك (ه١)ثيدحلا 1١ج >ن

 «مونلا ئدابم وه يذلا ساعنلا وه |نإ :انه مونلاب دارملا نأو ءاذه نع بيجأو

 نع مهسوفن طبض ةلقو ءمهفعضل ؛كلذو «نايبصلاو .ءءاسنلا نم مونلا لصح امنإو

 ريك هللا لوسر متعأ :تلاق "نيحيحصلا” يف ةشئاع ثيدحل ؛لاجرلا نود مونلا

 ,(059) يراخبلا هجرخأ !نايبصلاو ءاسنلا مان ؛ةالصلا :رمع هادان ىتح ءاشعلاب

 .(158) ملسمو

 اهتقو تاوف فوخ وه ءءاشعلا لبق مونلا نم ىشخي يذلا نأب :اًضيأ اولدتساو

 وأ ءتقولل هظقوي نم هل ناك اذإ لوزي اذهو «ةعاجلا عم ةالصلا تاوف وأ راتخملا

 .ةعاجلل

 .ملعأ هللاو كعلاج ةزرب يبأ ثيدح رهاظل ؛لوألا لوقلاوه :برقألا

 61 /0 ؟"لينلا” و .(3850) 7/0 "بجر نبا”و 509 "ملسم حرش” :رظنا

 ءاشعلا ةالص دعب ثدحتلا مكح

 :ءاملعلا لاق :فلؤملا هركذ يذلا ةزرب بأ ثيدحل هحرش يف هكله يوونلا لاق

 ام امأ ءاهيف ةحلصم ال يتلا رومألا يف ناك ام :وه ءاشعلا دعب ثيدحلا نم هوركملاو

 «نيحلاصلا تاياكحو ءملعلا ةسرادمك كلذو .هيف ةهارك الف «ريخو ةحلصم هيف

 «ةفطالملل ؛هدالوأو .هلهأ لجرلا ةثداحمو «سينأتلل ؛سورعلاو .فيضلا ةثداحمو

 نيب حالصإلا يف ثيدحلاو «مهسفنأ وأ .مهعاتم ظفحب نيرفاسملا ةثداحمو «ةجاحلاو

 ىلإ داشرإلاو «ركنملا نع يهنلاو .فورعملاب رمألاو «ريخ يف مهيلإ ةعافشلاو «سانلا

 «هضعبب ةحيحص ثيداحأ تءاج دقو .هيف ةهارك ال اذه لكف .كلذ وحنو ؛ةحلصم

 ةهارك مث .روهشم يقابلاو .«باوبألا هذه يف اهنم ريثك مدقت دقو «هانعم يف يقابلاو

 :ءاملعلا قفتاو ءاهتقو لوخد دعب ال ءاشعلا ةالص دعب :ابم دارملا ءاشعلا دعب ثيدحلا

 .هانركذ اى ءريخ يف ناك ام الإ ءاهدعب ثيدحلا ةهارك ىلع

 .(5358/7) ؟لينلا”و ((547) "ملسم حرش” :رظنا



 ْمُهَروُبُق هللا ذم :قَدْنَتلا َمْوَي َلاَق لكي ىلا َّن كنج ّعلَع نع -5
 .«سْمشلا ِتَياَغ ىَّتَح ىَطْسْولا ةاَلَّصلا ِنَع انوُلَعَش اك ِهاَراَن ْمُجتوُيبَ قم 3

رضعلا ٍةاَلَص ءىَطْسْؤلا ٍةاَلَّصلا نَع اَنوُلَعَش» :مِلسْ ٍظَْ ينو
 اًمالَص مث 

1 
1 

1 

 هت

 .ءاَشعْلاَو برغل َّنْيَ

 :ثيدحلا جيرخت

 يف وهو ءمقرلا سفنب هدنع يناثلا ظفللاو ((7710) ملسمو )5١١١(« يراخبلا هجرخأ

 «ىَطْسْولا ٍةَالَص ْنَع اَنوُلَعَس امك رات ْمجَبوُيَو ْمُهَروُبُ هللا ًالَم» :ظفلب (1897) ؟يراخبلا»

 .رضقلا ُةَالَص :َّيِهَو .«ُسْمَّشلا ِتَباَغ ىَّنَح

 :ثيدحلا ظاشفغلأ

 :اهل لاقي :ةروهشملا ةوزغلا يهو .قدنخلا رفح موي :يأ «قدنخلا موي» :هلوق

 .سمخ ةنس :ليقو «عبرأ ةنس تناك «قدنخلاو :بازحألا

 ؛ريضنلا ينب ىلجأ نيح ديب هللا لوسر ىلع رافكلا بزحتل :بازحألا تيمسو

 اوداع مث ديب هلاتق ىلع اًشيرق اوضرحف ؛ىلاعت هللا اهفرش ةكم ىلإ مهنم رفن جرخف

 مه كتئلوأف «هلاتق ىلع لكلا عمتجاف اًضيأ .مهوضرحف ؛ميلسو «نافطغ ىلإ

 لاهش يف رفحف «قدنخلا رفحب كفي نالس راشأ :ةنيدملا وحن اولبقأ |لف .بارحألا

 نم عنمت ءيشثلاب طيحت ةريفح :قدنخلاو .ةيبرغلاو «ةيقرشلا نيترحلا نيب ةنيدملا

 .هيلإ زواجتلا

 لثمب نيكرشملا ىلع ءاعدلا زاوج هيف «اًران مهتويبو ؛مهروبق هللا ًالم» :هئوق

 .كلذ



 تسلا
 ا
 ةالصلا باتك (هم)ثيدحلا (ذ نس

 ىطسولا ةالصلا نع انوعنم :يأ «انوسبح» :ةياور ينو ««انولغش» :هلوق

 .اهعاقيإ نع :يأ
 .ىلضفلا :يأ ' ىطسولا» :هلوق

 )١144/1(. ؟ماهفألا هيبنت” و ١198(. /8) "حتفلا”و ؛(519/5) "مالعإلا” و ((71) ؟ملسم حرش” :رظنا

 اناس تت

 لَك هللا َلوُسَر َنوُكِر لا َسبَح 000 :َلاَق كنيخ ٍدوُعْسَم ِنْب هُلاادبَع ْنَع ُهَلَو -0؟

 هلل ُلوُسَر َلاََف ؛تّرفُص وأ ششقلا تا نع ءٍرْضَعلا ٍةاَلَص ْنَع

 ْهَف آ هللا َةَكَم ؛رصعلا ٍةالَص ىطْسْولا ةاَلَّصلا ِنَع اَنوُلَعَس :ذ5 2

 .(!اًراَث ْمُهَروُبُقَو ْمُهَقاَوْجَأ هللا اسَح١ :وَأ (!اًراَن ْمُهَروُبُقَو

 .(554) ملسم هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 دشأ :رارمحالاو .يوارلا نم كك «ترفصا وأ سمشلا ترمحا ىتح» :هلوف

 .بورغلا نم سمشلا بارتقال ؛رارفصالا نم

 مهفاوجأ هللا اشح» :لاق وأ «اًران مهروبقو مهفاوجأ هللا ًالم» :هلوق

 اشح» وأ ,(هللا ًالم» :يف تَخ دوعسم نبا ددرت انإ :نقلملا نبا لاق «اًران مهروبقو

 فاالخب وشحملا ءازجأ ةرثكو «مكارتلا يضتقت ةد (اشح) نإف ءامهانعم فاللتخال ؛( هللا

 .(الم)

 )١59/1(. ؟ماهفألا هيبنت”و «(78 /75) "مالعإلا”و .(174) "ملسم حرش” :رظنا



 نحل
 و34

50 
 ةالصلا باتك (08)ثيدحلا (١)ج هللا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؛ىطسولا ةالصلا يه ةالص يأ

 :ىلاعت هلوق نم ىطسولا ةالصلا نييعت يف اًريبك اًفالتخا ملعلا لهأ فلتخا

 ملعلا لهأ روهمج بهذف 01754 :ةرقبلا] 4 ئطَسْوْلا َةرَلصَصلَاَو ٍتّوَلّصلا َلَع أو ظِفنَح#
 فلؤملا هركذ ام :مهليلد ؛رصعلا ةالص اهنأ ىلإ مهدعب نمف «نيعباتلاو «ةباحصلا نم

 .كلذ يف ناحيرص امهو . هنضني» دوعسم نباو «يلع ثيدح نم

 اَلوق رشع ةعبس نقلملا نبا ركذو «ةلمج اهنم يوونلا ركذ ىرخأ ٌلاوقأ كانهو
 ةلدألا اهتفلاخملو ؛اهفعضل اهركذ ىلإ ةجاح الو ءاّلوق نيرشع ىلإ ظفاحلا اهلصوأو

 .ملعأ هللاو ءانه ةحيرصلا ةحيحصلا

 .(196 /8) "حتفلا” و 510/1 /5) "مالعإلا”و «(171) "هلسم حرش” :رظنا

 رصعلا ةالصل >5 يبنلا ريخأت ببس

 ؛سمشلا تبرغ ىتح رصعلا ةالص ديب يبنلا ريخأت امأو :هفللم يوونلا لاق

 ناكو ءاّدمع ال اًنايسن اهرخأ هنأ لمتحي :ءاملعلا لاق .فونخلا ةالص لوزن لبق ناكف

 لاغتشالل ؛اًدمع اهرخأ هنأ لمتحيو ءودعلا رمأي لاغتشالا ؛نايسنلا يف ببسلا

 الف :مويلا امأو ءفونلا ةالص لوزن لبق ةالصلا ريخأت يف اًرذع اذه ناكو ءودعلاب

 ىلع فوخلا ةالص يلصي لب «لاتقلاو ودعلا ببسب اهتقو نع ةالصلا ريخأت زوجي

 ةالص :باب يف اهركذ يتأيس :تلق .هقفلا بتك يف ةفورعم ٌعاونأ الو .لاحلا بسح

 .َلاَحَت هللا َءاَش ْنِإ .فوخلا
 .(179) "ملسم”و .(707/1) "مهفملا” :رظنا



 ةالصلا باتك (04)ثيدحلا (١)ج

 َجَرَحَف ىاَّسِعلاب هي ىلا ْمّتْعَأ :َلاَق دشن "ماع ِنْب ِللاِدْبَع ْنَع -4

 عومع رس سر < هى سس و هس 2 ُس ىلا لس .٠ 0 ورع

 2 4 هع وع يب ير ويب هر

 اصلا هذ مجمل ساق لأ يبت أ َلَع قشأ نأ ال » :لوقي ءَر فر

 (ةَعاَّسلا ِهْذَم

 ملسمو ««ةالصلاب» :هدنع «ةالصلا هذب+» :هلوق الإ هل ظفللاو )١١79(« يراخبلا هجرخأ

(5). 

 مساي ةالصلا تيمسو «ليللا ةملظ يهو «ةمتعلا يف لخد : يأ (متعأ» :هلوق

 .لوألا ليللا ثلث رخآ :ةمتعلاو ءاهتقو

 ٍِ و مساب : ىف نإ : . ىذلا اهتق اب ةالصلا تيمس - دملاو «نيعلا - («ءاشعلاب) :4ئتوق

 مهنم ةالصلا رظتني نم :يأ :هنللظ يوونلا لاق «نايبصلاو .ءاسنلا مان» :هلوق

 (نإ هيَ يبنلا نأ نظ هنأل ؛نايبصلاو ءاسنلا مان :كتفنخ رمع لاق امنإو .دجسملا يف

 .اهتقول وأ ءال اًيسان ةالصلا نع رخأت

 نوكي انإ رطقلا نوكل ؛رطقي هسأر رعش :يأ ارطقي هسأرو جرخف» :هلوق

 نم نوكي نأ دعبلا لك دعبيو «هلاستغا رثأ نم كلذ ناكو ءسأرلا نم ال رعشلا نم

 .ملعأ هللاو .هتوضو رثأ



 هللاو - هانعمو :هغذلَه يوونلا لاق .لقثأو ,بعتأ :يأ «يتمأ ىلع قشأ» :هلوق

 (ى هكرت اذهلف ؛هباجيإ اومهوتيو «مهيلع ضرفيف ؛هيلع اوبظاوي نأ يشحخ هنأ :- ملعأ

 :ءاملعلا عمجأو ءاهنع زجعلاو اهضارتفا ةيشخب اهكرت للعو «حيوارتلا ةالص كرت

 لاق .ءاشعلا يف دوجوم ىنعملا اذهو ءاهنم فيخ يتلا ةلعلا لاوزل ؛اهيابحتتسا ىلع

 ةالصلا رظتنمو «ةالصلا راظتنا ةدم لوطتل ؛اهريخأت بحتسي !نإ :هريغو «يباطخلا

 .ها .ةالص يف

 ريخأت له :يهو «نيثيدح لبق ثيدحلا اذهب ةقلعتملا ةلأسملا تمدقت دقو اذه

 .؟اهليجعت مأ ءلضفأ راتخملا اهتقو رخآ ىلإ ءاشعلا

 .(ة: 85/1١ ا /0 «حتفلا”و .(585/5) "مالعإلا” و 2578) "ملسم حرش” :رظنا

 َو قاّلَّصلا ِت ِتميِقَأ اذإ» :َلاَق دبل يبل نأ ةيهتع لوو ةَشْئاَع ْنَع -0 َرْضَح 1 2

 .«ءاشعلاب اوُءَدِباَف ٌءاَشَعلا

 ورق تار
 .ةوخعب . :ٌرَمع ِنْبا ْنَعَو

 هج رخأ دطتط رمع نبا ثيدحو ((008) ملسمو هَل ظفللاو ,(6 550) يراخبلا هج رخأ

 .(009) ملسمو 56 ةفإ يراخبلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةماقإلاب اط يدون :يأ «ةالصلا تميقأ اذإ» :هلوق

 .اهيلصي نأ ديري ىتلا :يأ «ةالصلا» :هلوق



 رخآ وهو «يثعلا يف لكؤي يذلا ماعطلا وه - نيعلا حتفب - «ءاشعلا» :هلوق

 .راهتلا

 04 يع و 5 5 0 22 0 2 ه5 ما هه < نس هاس مث

 ال» :لوقَي 6 هلل لوُسَر تنوس لاق انتج اع نع مشب
0# 

 ني

 . ِناَكبخَألا ُهعِ وه َواَلَو ؛ماَعَط ة ةَرْضَحب ٌةالَص

 :ثيدحلا جيرخت

 .(050) ملسم هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ناسنإلا لصي ال :يأ ءيهنلا نمضتي انه يفنلاو «ةيفان :ال «ةالصاال» :هلوق

 .ةبحاصملل :انه ءابلاو ماعطلا روضحب :يأ " ماعط ةرضحبلا :هلوق

 جايتحالا ةدش ىلإ ةراشإ «هعفادي» :ةظفل «ناثبخألا هعفادي وهو الو» :هلوق

 يدؤي ىتح امهعفدي ٍلصملاو ءامهئاضق ىلإ يلصملا ناعفدي (نأكف ءامهئاضق ىلإ
 .ةالصلا

 وهف هلوب سبتحا نمف «طئاغلاو لوبلا :امهو .ثبخأ ىنثم «ناثبخألا» :هلوق

 .بقاح وهف هطئاغ سبتحا نمو «نقاح

 ءطئاغلا عفادم :بقاحلاو «لوبلا عفادم :نقاحلا :ةغللا لهأ لاق :ةدئاف

 .طئاغلاو «لوبلا عفادم :مقاحلاو .حيرلا عفادم :قزاحلاو

 .( ١ هه -16غ/1) "ماهفألا هيبنت”و ١/0 ٠( ؟حيضوتلا” و ١/0 ٠ "مالعإلا”و "يم هال) *ملسم حرش” :رظنا



 كحيل بخلا

 ا
 ةالصلا باتك (045]ثيدحلا (١)ج انف

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟مدقي امهيأف ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ

 «ةحيحص هتالصو «كلذ هل هرك ةالصلا مدق نإف «ماعطلا مدقي :لوألا لوقلا

 لوق وهو .مخ#» سنأو «سابع نباو «رمع نباو هرمعو ركب بأ نع يورم وهو

 :اودازو ءرهاظلا لهأ لوق وهو ء«دمحأ نع روهشملاو «رذنملا نباو ءقاحسإو «يروثلا

 .ةلطاب هتالصف ىلص نإف

 وهو «ناقوتلا ةديدش هسفن نوكت نأ الإ ءلكألا لبق ةالصلاب أدبي :يناثلا لوقلا

 .يكلاملا بيبح نباو «يعفاشلا بهذم

 .عبشي الو .هعوج ةروس هب رسكي ام لكأي :ثلاثلا لوقلا

 :تلق .مهريغو «ةيعفاشلا نم ءاهقفلا نم ةفئاط لوق وهو :بجر نبا لاق

 *ملسم”و 5175((2) ؟يراخبلا” يف دضني» رمع نبا ثيدح هدري لوقلا اذهو

 َيِضْقَي ىَنَح ْلَجْمَي الك ماّطلا َلَع ْمُكُدَحأ َناَك اَذإ» :دككَي يبنلا لاق :لاق (459)

 ْ .«ةالّصلا ِتَمِقَأ ْنِإَو هن هَتَج
 او د رمح نيو قلاع نع فلولا هركذ ا لوألا لوقلا وه جار ١

 ناك ماعطلا رضح اذإ هنأ رمألا لصاحو :هنلله لاق .بجر نبا رايتخا وهو «ملعأ

 ال نكلو .ةعامجلا تاوف يش نإو «ماعطلا لوانت مدقيف «ةعامجلا ةالص كرت يف اًرذع

 ءانباحصأ كلذب حرص ؛اَريسي اليم ناك ولو «ماعطلا ىلإ ٌليم هل نوكي نأ دب

 .امهريغو ءنسحلاو «سابع نبا ليلعت لد كلذ ىلعو «مهريغو
 .(5 هلك "لينلا> ©2960 ؟"بسجر نبا”و /0( "ينغملا”و 0 "ملعملا لايك” :رظنا

 ؟ناثبخألا هعف اديوهو وأ ماعطلا روضحب ةالصلا مكح ام

 :تالاح عبرأ اهل ةلاسملا هذه



 نضل ف نخلا

 ةالصلا باتك (ه>)ثيدحلا >)١( ذم

 الام هب غلب نم نأ نوعمجم مهلكو :لاق ضايع يضاقلا اهركذ ام يهو :ىلوألا

 يف كلذك لوخدلا هل لحي الو «هتزجت ال هنأ اهدودح طبضي الو .هتالص هب لقعي

 .اهيف كلذ هباصأ نإ ةالصلا عطقي هنأو «ةالصلا

 ةرضحب ىلص ول هنأ اوعمحأ دقو :لاق اًضيأ ريلادبع نبا اهركذ ام :ةيناثلا

 اذإ كلذكو .هنع ةيزجم هتالص نأ اًئيش اهضئارف نم كرتي ملو «هتالص لمكأف «ماعطلا

 .هتالص لمكأف اًنقاح ىلص

 ةشئاع ثيدحب اولدتساو «ةالصلا ئزجت ال :اولاقو «ةيرهاظلا تفلاخ دق :تلق

 .«نائَبحَألا ُهْعِف ُُعِقاََُوُه الو ءماَعَطلا ةَرْضَحِ َةاَلَص ال١ :فلؤملا هركذ يذلا اهل

 لدتسي دقو «ةلماك ةالص ال :ثيدحلاب دوصقملا نأب :اذه نع بيجأو

 طبضي الو «هتالص هب لقعي ال ام ىلإ هب غلب اذإ ام يهو «ىلوألا ةلاحلا ىلع :ثيدحلاب

 .اهدودح

 نإف ءاَّئيش اهضئارف نم كرتي ملو «ةمات هتالص تناك اذإ يهو «ةيناثلا ةلاحلا امأو

 :لاق كحل يرمضلا ةيمأ نب ورمع ثيدحب :كلذل لدتسيو «.ةحيحص هتالص

 نيكسلا حرطو «ماقف ؛ةالصلا ىلإ يعدف ءاهنم زتحي اًعارذ لكأي ديب هللا لوسر تيأر
 .(2700) ملسمو «(7170) يراخبلا هجرخأ .ًاضوتي لو «يلصيل

 «ةالصلا يف عوشخلا هدِقفُت ماعطلل هكرت وأ ؛نيتبخألل ةعفادملا تناك اذإ :ةثلاثلا

 :هيف اوفلتخا دقو .عوشخلا مكح ىلإ عجار اذهف

 ىكح لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .«بجي الو بحتسي :لوألا لوقلا

 .بجاوب سيل عوشخلا نأ ىلع :عامجإلا يوونلا

 :مهتجح .ةالصلا دسفت ال ءايندلا رومأ يف ةركفلا نأ :اوقفتا :مزح نبا لاقو

 :هيفو «ثيدحلا ركذ (©”84) ملسمو «(2158) يراخبلا دنع كنخ ةريره يبأ ثيدح



 ةالصلا باتك (01)ثيدحلا (١)ج

 .ىرخأ ةلدأ مهلو 1 لَص ْمَك يِرْدَيَأل ُلُجَلا َّلَظَي ىَّبَح ٌرُكَذَي نكي 1 ا اَّذَك

 وهو «ندبلا لمعك ةالصلا لطبأ لاط اذإ ةالصلا يف بلقلا لمع :يناثلا لوقلا

 «ةيميت نبا هراتخاو «ةيعفاشلا بهذم يف ٌةجوو «ةيكلاملا نم دماح نبا نع يكحم

 .(007 /؟5؟) ؟ىواتفلا عومجم” يف ت تئش نإ كلذ عجار .ةلدأ كلذ ىلع ركذو

 .بجر نبا رايتخا وهو ءروهمجلا لوق وه يذلا لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .ناكرألا نم ءيش يف كشلا ىلإ يدؤي ثيحب نوكي نأ :ةعبارلا

 ءانبلا وهو «ببسلا اذه ريغب كلذ يف كش نم مكح همكحف :نقلملا نبا لاق

 .نيقيلا ىلع
 "ملعملا لاكإ”و (07) ؟بتارملا”و :(7757/7) "لحملا”و ء(705/5) ؟راكذتسالا” و )3١7/977(. «ديهمتلا :رظنا

 "بجر نبا”و لمه 7١ ؟ىواتفلا عومجم” و يهمهم "ملسم حرش” و هد كف "مهفملا”و ء(5ه 7/7١

 .( را "حيضوتلا”و «5/) «حتفلا” و (3035/5) "مالعإلا” و 590

 ؟قيض ةالصلا تقوو ءاشعلا رضحوأ نيث نيثبخألا عفادي ناكاذإ

 «ةالصلا تقو جرخ رهطت وأ ءلكأ ول ثيحب تقولا قاض اذإ :لوألا لوقلا

 لهأ روهمج لوق وهو ءاهريخأت زوجي الو .تقولا ةمرح ىلع ةظفاحم ؛هلاح ىلع ىلص

 ةالصلا هتوفت الف .بحتسم عوشنخلاو ءعوشخلا ةالصلا دوصقم نأل :اولاق ملعلا

 .هلجأل

 ءتقولا جرخ نإو ءأضوتيو «لكأي لب ءاذه هلاح ىلع يىلصي ال :يناثلا لوقلا

 .يناكوشلا رايتخا رهاظو مزح نبا لوق وهو «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو

 ةديدش ةعفادملا وأ ءاديدش ماعطلل ناقوتلا ناك نإ هنأ :ةلأسملا هذه ين ةصالخلا

 يفقي وأ «لكأي اذهف ءاهطبضي الو «هتالص لقعي ال هنأ ىلإ لاحلا هب غلبي ثيحب



 نِحلا

 ةالصلا باتك (هد)ثيدحلا ():

 نم ةالص نالطب ىلع :عامجإلا لقن مدقت دقو ءتقولا جرخ ولو ءأضوتيو «هتجاح

 .اهدودح طبضي الو .هتالص لقعي ال وهو ءىلص

 وه برقألاف «ةفيفخ نيثبخألل ةعفادملا وأ ءاًفيفخ ماعطلل ناقوتلا ناك نإ امأو

 مث .هتجاح يضقي نأ هلف «نيثبخألا ةعفادم نم ررضلا يشخ نإ الإ روهمجلا لوق

 اذهو .؛َراَرِض اَلَو َنّرَض ال١ :ّدَْي يبنلا لوقل ؛تقولا جرخ ولو «يلصيو ءأضوتي

 ةريرهوبأو ديعسوبأو تماصلا نب ةدابع :مهنم «ةباحصلا نم ةيناث نع ءاج ثيدحلا

 .(895) "ءاورإلا ” يف هفللج ينابلألا خيشلا ثيدحلا ححص ءاهعومجمبو رباجو

 حرشلا”و :(7550/7) ؟لينلا”و )203١5/5(. "بجر نبا”و ,(001) "ملسم حرش”و .(751/17) ؟"ىلحملا” :رظنا

 م "عتمملا

 هب متهيال ناعبش وهو ماعطلا رضح اذإ

 ىنعم الف «ماعطلا ىلإ ةيلكلاب ليم هل نكي مل اذإ امأف :هلللك بجر نبا لاق

 .ةالصلا ىلع لكألا ميدقتل

 وأ ءاعرش هنم عونمم هنكل ؛ماعطلا رضح ول كلذكو .هقح يف ةهارك الو «لصيلف ءهب

 عئاج لجرلاو ءرصعلا ةالص دنع روطفلا ماعط رضح اذإ مئاصلاك :يعرشلاف

 نم عونمم هنأل ؛سمشلا بورغ دعب هلكأت ىتح رصعلا ّلصت ال :لوقن الف ءاَدج

3 . . - 
 هسفن قوتت ريغلل ماعط هيلإ رضحأ ول كلذكو ءراظتنالا يف ةدئاف الف ؛اعرش هلوانت

 هل مّدُق ول امك يسحلا عناملاو .اًعرش هنم عونمت هنأل ؛ذئئيح يلصي نأ هركي ال هنإف «هيلإ

 .يلصي مث لكأي مث دربي ىتح ربصي وأ يلصي لهف «هلوانتي نأ عيطتسي ال ٌراح ماعط

 هيلإ رضحأ ول كلذك .هنم ةدتاف ال هراظتنا نأل ؛هتالص هركت الو ىلصي :باوجلا



 نحل

 ةالصلا باتك (055)ثيدحلا 3 شف

 ال هنأل ؛يلصي نأ هل هركي ال انهف .هلكأ نم هعنمي ملاظ هدنع نكل هكلم وه ماعط

 .اًسح هماعط نم هعنمل ةالصلا مدع نم ديفتسي

 1482م "عتمملا حرشلا”و (وة/5) "بحجر نبا” :رظنا

 تح ةويوحا

 ؟ هيلإ قوتت هسفنو هروضح عقوتي نكلو رضحي مل ماعطلا ناكاذإ

 نأ امإف ءرضحي مل اذإ ماعطلا نأ :اذه يف قيقحتلاو :هفلله ديعلا قيقد نبا لاق

 الف ؛لوألا ناك نإف .ال وأ ءرضاحلاك نوكي ىتح بيرق نع روضحلا رسيتم نوكي
 الف .هروضح ىخارتي ام وهو «يناثلا ناك نإو ءرضاحلا مكح همكح نوكي نأ دعبي

 ؛هيلإ علطتو فوشت ةدايز بجوي ماعطلا روضح نإف ؛رضاحلاب قحلي نأ يغبني

 الف «ةالصلا ىلع ماعطلا ميدقت يف عراشلا اهربتعا نوكي نأ نكمي ةدايزلا هذهو

 ىلع لمتشا اذإ صنلا لحم نأ :ةيلوصألا ةدعاقلل ؛اهبواسي ال ام اهب قحلي نأ يغبني

 .ها .غلي مل اًربتعم نوكي نأ نكمي ٍيفصو

 نأ كلذو ؛ةالصلا رخؤي ال ءرضحي مل ناك اذإ ماعطلا نأ :باوصلا :تلق

 ,دضت» رمع نبا نع اذكو «يناثلاو .لوألا فلؤملا هركذ يذلا ان» ةشئاع ثيدح

 .ماعطلا روضح ىلع صيصنتلا اهيف .كعنيذ سنأ ثيدح نم ءاجو

 رخؤي الف «عئاج هنكلو «ماعطلا رضحي مل نإف :هللله نيميثع نبا خيشلا لاق

 يف (ًثاد نوكي دق ريقفلا نآل ؛اًَدبأ ريقفلا يلصي ال نأ مزل ءاذهب انلق ول اننأل ؛ةالصلا

 .ماعطلا ىلإ قوتت هسفنو ,عوج
 .(0078/9) ؟عتمملا حرشلا”و «( 507 /5) "مالعإلا”و ء(148/1١) "ماكحإلا” :رظنا

 هب أضوتي ءام هدنع سيلو نيثبخألا عفادي ناك اذإ

 مث ءثدحي نأ وأ ءائقتحم ٍءوضوب يلصي :لضفأ اهيأ نقاح لا نع :ةيميت نبا لئس
 ءوضولاب هتالص نم لضفأ ناقتحا الب مميتلاب هتالص :باجأف ؟ءاملا مدعل ؛مميتي



 ُنَحلا

 ةالصلا باتك (هد)شيدحلا دج

 اهتحص يفو ءاهنع ٌيهنم ةهوركم ناقتحالا عم ةالصلا هذه نإف «ناقتحالا عم

 .ملعأ هللاو .قافتالاب اهيف ةهارك ال ةحيحصف ؛مميتلاب هتالص امأو «ناتياور

 .(777/7) "عتمملا حرشلا”و «(417/؟) "ضورلا ةيشاح” و «( 81 )١١/ ؟ىواتفلا عومجم” :رظنا

 ؟امهانعم يفوه ام نيثبخألاب قحلي له

 بهذيو «بلقلا لغشي امم امهانعم يف ام نيثبخألاب قحلي :هقلك نقلملا نبا لاق

 يف ام .ُناَبْضَغ َوُهَو ءيِضاَقلا ِيِضْعَب ال :ْدَْي يبنلا لوقب قحلأ اك ؛عوشخلا لايك
 .كلذ وحنو «جرفلاو «مغلاو ,ديدشلا شطعلاو .ملؤم لا عوجلا نم هانعم

 يف حير نم هلاب لغشي ام لك نيثبخألا ةعفادم لثم :هنللك ماسبلا خيشلا لاقو

 هنع بهذي امم «كلذ ريغ وأ .طرفم شطع وأ ,عوج وأ «ديدش ٍدربو ٌرحو .هفوج

 يهف ءدجوي مل اذإف «ةالصلا بل وه بلقلا روضح نإف ؛بلقلا روضحو ؛عوشخلا
 مهتالص يف مه نيذلا نيحلفملا نينمؤملا ماسقأ هلئت ل اهنكلو «ئزجت تاكرحو ٌلاعفأ

05 

 .نوعشاخ

 0( 0/١ «حيضوتلا” و.( 01/) ؟ملسم حرشاو )03/١(. "مالعإلا» :رظنا



 نخلا
 ف

 6م
 (هال)ثيدحلا (١)ج د

 َنوُيِضْرَم ُلاَجِر يِدْنِع َدِهَش :َلاَق هضم ِساَّبَع ِنْب ِهاِدْبَع ْنَع -17

 ىَتَح حْبّصلا َدْعَب ٍةاَلَّصلا ٍنَع ىبت < هلي ىلا نأ ُنَمُع يِدْنِع ْمُهاَضْرَأَو

 وك يي م هس 01 ه م
 .برغت ىتَح رصعلا دعَيَو « رسْمَسْلا َعْلْطَت

 .(855) ملسمو «قرشت :هدنع علطت :هلوق الإ هظفل اذهو «(6851) يراخبلا هجرخأ

 ةالصلا باتح

 :ثيدحلا ظافلأ

 .مكحلا ةداهش دري ملو ءينربخأ وأ ,ينملعأ :يأ (يدنع دهش) :هلوق

 .مهنيدو «مهقدص يف كش اال :يأ (نويضرم) :هلوق

 زئاج ال هنأل :ههللك ظفاحلا لاق .حبصلا ةالص دعب :يأ (حبصلا دعب) :هلوق

 .روكذملا ريدقتلا نيعتف ؛حبصلا ءادأ نم دبال ذإ ؛تقولاب اًقلعم هيف مكحلا نوكي نأ

 ىتح :هكلل» ظفاحلا لاق :قرشت ىتح :يراخبلا دنعو (علطت ىتح) :ه«لوق

 .تءاضأو «تعفترا :ىنعمب سمشلا تقرشأ :لاقي قرشأ نم - هلوأ مضب - قرشت

 «سمشلا عفترت ىتح :ظفلب هدعب بابلا يف آلا كتفإخ ديعس يبأ ثيدح :هديؤيو

 .تعلط :يأ ءسمشلا تقرش :لاقي ءبرغت نزوب - هثلاث مضو .هلوأ حتفب - ىوريو . لأ 3 كس 077 5 دركم هاش . | 00

 .(ة 8/5 "متفلا”و ممر * مالعإلا” و * 62 "بجر نبا”و 56 "ملسم حرش” :رظنا

 َلْعَب ًةالَص ال :لق ل لل ٍلوُسَر نع « تن يذلا دعس يأ نع -08

 .«سْمْشلا َبيِغَن ىَّنَح ءرْضَعلا َدْعَب ةاَلَص اَلَو ءٌُسْمّشلا َعِفَْرَت ىَّنَح حْبّصلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(871/) ملسمو هل ظفللاو «2287) يراخبلا هج رخآأ



 ووش نبهطادبَعَو بلاط أ نْب ٌءلَع ّْنَع : بآّبلا فو هلل ْيَصملا َلاَق
 ل 2 كر و

 ها هّيهايرب ساس هام رو 07 3 6اس

 نب ةَّرَمَسَو «ةريره يبأَو «صاقعلا ِنْب ورْمَع ِنْب ِهُلاادْبَعَو مَع ِنْب هُئاِدبَعَو

 5 مه سام ان را ها .امو رم َّ 5 5 2 هامل وع

 ٍنْب بْعَكَو َءاَرْمَع ِنْب ِذاَعُمَو ءِتباَن ِنْب ِدْيَزَو «عوكألا ِنْب َةَمَلَسَو «بذنج

 :ثيداحألا جيرخت

 .(01/7) يئاسنلاو )١7174(« دوادوبأو )8١/1(. دمحأ هجرخأ : تفل يلع ثيدح ١(

 .(541//) يلصوملا ىلعيوبأ هجرخأ :كفلف دوعسم نب هللا دبع ثيدح (؟

 .(858) ملسمو ((087) (287) يراخبلا هجرخأ :ديشنع رمع نب هللادبع ثيدح ('

 .دهاشلا عضوم هيفو ءالوطم (174 )١/ دمحأ هجرخأ :ديطت# ورمع نب هللادبع ثيدح (5

 .(875) ملسمو ؛.(584) يراخبلا هجرخأ : كفل ةريره يبأ ثيدح (ه

 ١6(. /ه) دمحأ هج رخأ : كلف بدنج نب ةرمس ثيدح (1

 )0١/5(. دمحأ هجرخأ : كعنيخ عوكألا نب ةملس ثيدح (ا/

 .(1860 /0) دمحأ هج رخأ : كحل تباث نب ديز ثيدح (8

 )١17757(. ىسلايطلا دوادوبأو 5١4(: /5) دمحأ هجرخأ :كفظ ءارفع نب ذاعم ثيدح (4

 .دهاشلا هيفو ءالوطم (770 /4) دمحأ هجرخأ : عنخ ةرم نب بعك ثيدح ٠١(

 ١10١(. /0) دمحأ هج رخأ : تفضح ٍلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح ١١(

 .دهاشلا عضوم هيفو ءالوطم (877) ملسم هجرخأ :كفظ ةسبع نب ورمع ثيدح ١(

 .(817) ملسم هجرحخأ :اهنلم ةشئاع ثيدح ١(

 لسرم وهو )١7601(« هجام نباو 237 58/5) دمحأ هجرخأ :هفثلك يحبانصلا ثيدح (14

 .فلؤملا لاق اك



 ةالصلا باتك (58)ثيدحلا (١)ج

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا ددع

 فالخ هيفو ؛.حيحصلا وه اذه ءسمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص دعب :لوألا

 دعب هركذ قتأيس فالخ هيفو ,باوصلا وه اذه «حبصلا ةالص دعب :يناثلا

 .- َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ - ٍةلأسم

 حمر ديق سمشلا عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح :ثلاثلا

 قئاقد رشع ىلإ ةقيقد ةرشع ىيتنثاب تاعاسلل ةبسنلاب ردقيو :نيميثع نبا لاق

 .ةعاس عبر ىلإ ديزي نأ طايتحالا نكلو «ليوطب سيل :يأ

 نع ليمت :يأ سمشلا لوزت ىتح ءاوتسالا لاح سمشلا مايق دنع :عبارلا

 «نسحلاو ؛هباحصأو .ءكلام بهذو ءروهمجلا لوق اذهو «برغملا وحن ءامسلا طسو

 دنع ةالصلا زاوج ىلإ :يقرخلا مالك رهاظ وهو «ةياور يف يعازوألاو ءسواطو

 .لاوزلا

 ثيدح اذكو «كلذ يف حيرص وهو «هركذ يتآلا ةبقع ثيدح :روهمجلا ةجح

 نإ ؛ٌّلَص من َّبُت» :هيفو «ثيدحلا ركذ «(88؟) «ملسم” يف كن ةسبع نب ورمع

 7 قاَلَّصلا ِنَع ْرِصْقأ مَ 2 :حنرلاب للا لقي ىَتح ةَروضَْع ةدوُهشَم َةاَلَّصلا

 ىلح ؛ةروضخ ةوهشم ةالّصلا ؛َّلَصَ ٌءْىَملا َلَبْمأ اذِإَ سس منهج رَجسَت حست ذكّتيح
 كس م هس

 هم يوم 2010 5 ٍٍ -- ها صن
 رق نيب رت اهنِإَف ءُسْمّشلا َبرْغَت ىَتَح ٍةاَلَّصلا ِنَع ْرِصْقَ م طضعلا نص

 2ع نكي 6

 .(ٌرافكلا ام ُدَححْسَي ذكتيحَو ِناَطْيَش
 ضل



 ١ كي
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 ةالصلا باتك (ه081)ثيدحلا 000ج هلع

 موي لفنتلا زاوج ىلع راطقألا عيمج يف نيملسملا لمع :هعم نمو .كلام ةجحو

 امو .تفيخ ةبقع ثيدح اولوأتو «لاوزلا دنع «ربنملا ىلع مامإلا دوعص ىلإ ةعمجلا

 .ةضيرفلا هب دارملا نوكي وأ ءسانلا لمع عامجإب خوسنم هنأ ىلع :هانعم يف ءاج

 .روهمجلا لوق وه :باوصلا

 .بورغلل سمشلا فيضتت نيح :سماخلا

 اًرهاظ ودبي ءبورغلا نم اند اذإ سمشلا صرق :هثللو نيميثع نبا خيشلا لاق
 .بورغلا مامت ىلإ يهنلا تقو وه اذهف ؛بيغي هلوأ أدب اذإف ءاًعساو اًريبك اني

 :لاق (881) "ملسم» ين .ثفيظ رماع نب ةبقع ثيدح :ةريخألا ةثالثلا ليلد

 :اناتوم نهيف ربقن نأ وأ ءنهيف يلصن نأ اناهني ْذّكَتَي هللا لوسر ناك تاعاس ثالث

 «سمشلا ليمت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو «عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح

 .برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضت نيحو
 "بجر نبا”و ,(77/54) ؟"عومجملا”و :«(577/5) "مهفملا”و )١١5/7(( ؟ينغملا”و .(88/5) "طسوألا” :رظنا

 )١١7/5(. "عتمملا حرشلا” و «(77 /5) ؟حتفلا”و 09 - 4 /6)

 م

 ةهاركلا تاقوأ يف ةضيرفلا ةالص مكح

 لهأ روهمج لوق وهو «ةهاركلا تاقوأ يف ضئارفلا ءادأ زوجي :لوألا لوقلا

 .اًقافتا :نقلملا نباو ءيوونلا هلقن لب «ملعلا

 .اهيف ةادؤملا ضئارفلا زاوج ىلع اوقفتاو :يوونلا لاق

 نع حص :ظفاحلا لاق .ةهاركلا تاقوأ يف ضرفلا ةالص نم عنملا :يناثلا لوقلا

 .ةرجع نب بعكو «ةركب يبأ

 نيذللا مني ديعس يبأو ءسابع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةالص دعب :يأ .(حْبَّصلا َدْعَي ٌءاَلَص ال١ :ديعس يبأ ثيدح ظفل «فلؤملا امهركذ
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 ةالصلا باتك (هم)نيدحلا ()ج نسل

 تاوذ ةالص امأ «ةقلطم ةلفان ّلصت الف ؛حبصلا تيلص اذإ :هانعمو «حبصلا

 .هللا ءاش نإ اهيلع مالكلا يتآيسف ؛بابسألا

 .(04/9) "حتفلا”و 53١(( /5) "مالعإلا”و ((871) "ملسم حرش” :رظنا

 ؟تقولا لوخدب مأ ةالصلا لعفب قلعتم رصعلاو رجفلا دعب يهنلا له

 لعفب قلعتم رصعلا دعب ةالصلا نع يهنلاو :هفلله ةمادق نبا لاقف ؛رصعلا امأ

 هل سيلف ءرصعلا ىلص نمو «هريغ ىلص نإو ؛لفنتلا هل حيبأ ّلصي مل نمف :ةالصلا
 دعب ةالصلا عنمي نم دنع اًقالخ اذه يف ملعن ال .هاوس دحأ لصي مل نإو «لفنتلا

 .رصعلا

 درجمب لخدي ال ءرصعلا دعب ةهاركلا تقو نأ فالخ الو :هكلك يوونلا لاقو

 .اهيلصي ىتح لخدي ال لب ءرصعلا لوخد
 علط اذإ ةالصلا نع يهنلا تقو :لوألا لوقلا :فالخ هيفف حبصلا امأو

 لهأ روهمج لوق وهو «ةضيرفلا مث ءرجفلا يتعكر الإ يلصي ال علط اذإف ءرجفلا

 «ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئألا :مهنم ءمهدعب نمف «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا

 . مغ ةريره وبأو ءورمع نباو «سابع نياو ءرمع نبا :ةباحصلاو .دمحأو «كلامو

 سابع نبا ثيدحو تن ديعس يبأو ءسابع نبا نع فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 .سمشلا علطت ىتح رجفلا دعب ةالصلا نع ىمن :ظفلب ملسمل ةياور يف ءاج دعتت»

 |ك ؛رجفلا وه :حبصلا :بجر نبا لاق :حبصلا دعب ةالصلا نع ىمم :هلوقو

 بصل سبأ خب ُثلآ ُمُهَدِعوَم نإ :لاقو ١[« :ريوكتلا] تلاد حْبّصلأو# :ىلاعت لاق

 4١[. :دوه]# يبرق

 ناك :تلاق (777) "ملسم” يف ءاض» ةصفح ثيدحب :اًضيأ اوجتحاو

 ةريره يبأ ثيدحو «نيتفيفخ نيتعكر الإ يلصي ال :رجفلا علط اذإ دي هللا لوسر



 حاج
 ةالصلا باتك_ (هم)ثيدحلا ()ج ل

 علطت ىتح ءرجفلا دعب ةالصلا نع ىهن :ظفلب (085) يراخبلا هج رخأ . هعذتج

 .حبصلا دعب ةالصلا نعو :ظفلب «(8786) ملسمو «سمشلا

 :دِكَب يبنلا لاق .يذمرتلاو «دواد يبأو ,دمحأ دنع تنط رمع نبا ثيدح اذكو

 يف هلل ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلا اذهو .(ِنْيَتَدُح َدْجَس الإ رجلا َدْعب َدْعَب ةاَلَص الد

 .هدهاوشو «.هقرطب 2(ة1/4) "ءاورإلا”

 ضعب يف ءاملعلا نم ةفئاط صخر دقو :هكلل» بجر نبا لاق :يناثلا لوقلا

 نع اذه يور .ليللا ةالصو «رتولاك ؛رجفلا ةالص لبق ءرجفلا عولط دعب تاولصلا

 «ليللا ةالص ءاضقو ءرتولا يف كلام بهذ كلذ ىلإو «ليللا ةالص يف ةشئاعو ءرمع

 يهنلا تقو لخدي ال :نورخآ لاقو «...رتولا يف هيلع دمحأ صنو ءءاطع نع يورو

 «نسحلا نع :رجفلا ةالص لبق ةالصلا يف ةصخرلا تيورو ءرجفلا يلصي ىتح

 ىتح «كلذ يف ةصخرلا :هبهذم نم يعفاشلا باحصأ ةماع دنع روهشملاو ءسواطو

 .ها .دمحأ نع ةياور يكحو ءرجفلا يلصي

 ال ١ :ملسمل ةياور يف ءاج ءفلؤملا هركذ يذلا كتف ديعس يبأ ثيدح :مهتجح

 يف .ثفع ةسبع نب ورمع ثيدح اذكو ««ُسْمّشلا َعْلْطَت تح رجلا دعب ةدَلَص

 ٍنَع ْرِصْقَأ مَ 2 .حْبّصلا َةاَلَص ص١ :- هيفو .«ثيدحلا ركذ - (8785) 0

 .هِواطَِش ِيك نب غلطت نوح علت اتق عم ىَتَح ملا َمْلْطَ ىَنَح
 .كلذ يف ةحيرص لان ؛يناثلا لوقلا وه :برقألا

 ةالص دعب :يأ :ظفاحلا لاق «حْبَصلا َدْمَبةاَلَص ال) :لوألا لوقلا ةلدأ امأو

 ؛حبصلا ءادأ نم دبال ذإ ؛تقولاب اًقلعم هيف مكحلا نوكي نأ زئاج ال هنأل ؛حبصلا

 .روكذملا ريدقتلا نيعتف



 كلذ ركذ «لوهجم هدنس يف ؛فيعضف ءمدقت يذلا ديهك» رمع نبا ثيدح امأو

 له نكل .دهاوشو اًقرط ثيدحلل ركذ مث )22190/١(. ؟صيخلتلا يف ظفاحلا

 :هتحص ضرف ىلعو ؛مدقت |ى اهب هححص نابلألا خيشلا ؟ةّيجحلا ىلإ اهب يقتري

 رجفلا عولط دعب ةلفانب عوطتي نأ ناسنإلل عرشي ال :يأ «ةيعورشملا يفن ىلع لمحيف
 :نيميثع نبا هراتخا ام وه :لوقلا اذهو ءرجفلا يتعكر الإ

 ,ةماقإلاو ناذألا نيب ام امأو ءاهسفن رجفلا ةالصب قلعتي يهنلا :هلله لاق

 "ملسم حيحص” يف تبث هنأل ؛رجفلا يتعكر ىوس هيف عرشُي ال نكل ءتقو سيلف
 َعْلْطَت ىَنَح رْجَملا ٍةاَلَص َدْمَب َةاَلَص ال١ :ةالصلا سفنب مكحلا قيلعت «هريغو

 قلعتي هلثم رجفلا ناكف ؛تقولاب ال ةالصلاب قلعتي رصعلا يف يهنلا نألو ««(ُسْمّشلا

 .ةالصلا سفنب ىهنلا هيف

 20001 ىورهو "بجر نبا”و لما /8 ؟"ىواتفلا عومج و الا /4) "عومجملا”و ١1/5 ١( "يننغملا» :رظنا

 )١١١/54(. "عتمملا حرشلا” و «(055/7) "حتفلا”و

 ؟ةهاركلا تاقوأ يف اهل ببس ال يتلا عوطتلا ةالص مكح ام

 دعبو ءرجفلا دعب امهو ءنيعستملا نيتقولا يف ةالصلا يف صخري :لوألا لوقلا

 ..:ل» ةشئاعو «لالبو ءرمع نبا :مهنم «ةياحصلا نم ةعامج نع اذه يور .رصعلا

 «سمشلا عولط تقو :ةثالث هدنع ةهاركلا تاقوأ نأل ؛رذنملا نبا رايتخخا وهو

 .ةصاخ لاوزلا تقوو ءبورغلا تقوو

 «يلع نع :ةعفترم سمشلاو ءرصعلا ةالص دعب ةالصلا يف صيخرتلا يورو

 نباو «دلاخ نب ديزو .ىسوم يبأو ءيراصنألا بويأ يبأو «يرادلا ميكو «ريبزلاو

 «حيرشو «قورسمو .دوسألا لوق وهو هني ةملس مأو «ريشب نب نامعنلاو «ريبزلا



 « سيق نب فنحألاو «ةديبعو .دوسألا نب نمر لادبعو «نوميم نب ورمعو

 .رانيد نب ورمعو «جيرج نباو ءءاطعو ءسواطو

 َعولُط اْوَرَحتَت اَل» :يَي هللا لوسر لاق :تلاق انض» ةشئاع ثيدح :مهتجح

 .(870) ملسم هجرخأ .«َكِلَذ دنع اوُلَصُت اَهبوٌرُع اكَو ءٍِسْمَّسلا

 ؛سمشلا عولط دنع الإ ةالصلا نع ىهني نكي مل :لاق كت لالب ثيدحو

 هكللَم انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو .دمحأ هجرخأ .ناطيش ينرق نيب علطت اهنإف

(185). 

 اًدحأ ىبنأ ال .نولصي يباحصأ تيأر (ى يلصأ :لاق دهتن» رمع نبا رثآو

 هجرخأ .اهبورغ الو ء.سمشلا عولط اورحت ال نأ ريغ ءءاش ام راهن الو ليلب يلصي

 .حصت مل اهضعبو «راثآو ,ىرخأ ةلدأ مهو .(659) يراخبلا

 دعيو ءسمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعب ةالصلا نع يهنلا :يناثلا لوقلا

 «سابع نباو «ديلولا نب دلاخو هرمع لوق وهو ءسمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص

 .يروثلاو .يعازوألاو «ةعبرألا ةمئألا لوق وهو غض رمع نباو «ةيواعمو

 ةالص ةهارك ىلع :ةمألا تعمجأو :لاقف ءاعامجإ يوونلا هاكحو روث يبأو .قاحسإو

 يف فلاخ نم ركذ مدقت دقو ,حيحص ريغ لقنلا اذهو .تاقوألا هذه يف اط ببس ال

 نع يهنلا :اهيفو «ةباحصلا نم عمج نع فلؤملا هركذ ام :مهتجح .ةلأسملا هذه

 .سمشلا برغت ىتح رصعلا دعبو «سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالصلا

 ىلع مهرثكأ ؟ةهاركلل مأ ,ميرحتلل يهنلا له :لوقلا اذه باحصأ فلتخاو

 ريرج نب دمحمو «نيريس نبا بهذو «ةهاركلل هنأ ىلإ :نورخآ بهذو «ميرحتلا

 حبصلا ةالص دعب ةالصلا هركتف .هرخآو تقولا لوأ نيب قرفي هنأ ىلإ :يربطلا

 .اهبورغ دنعو ءسمشلا عولط دنع مرحتو ءرصعلاو



 و
 ةالصلا باتك (هم)ثيدحلا (ذج ل

 عولطلا تقو وه ةلاصألاب يهنلاب دوصقملا نأب :قيرفتلا اذه ىلع اوجتحا

 نع ىجن امنإو «ةروصلا يف رافكلا دوجس ةهباشم نم لئنيح دوجسلا يف ال ؟بورغلاو

 عولطلا تقو يف ةالصلا ىلإ ةالصلاب جردتي الثل ةعيرذلل اًدس ؛كلذ لبق ةالصلا

 .بورغلاو

 ةباحصلا نم ٍبحاو ريغ نع اًيرص كلذ ءاج دقو :هكللظ بجر نبا لاق

 .نيعباتلاو

 رجفلا ةالص دعب مرحت ةالصلا نأو «ميرحتلاب لوقلا وه :مدقت ام حجارلا

 رايتخخا وهو «ميرحتلا يضتقي يهنلاو «يهنلا اهيفو «ةريثك ةلدآلا نآل ؛رصعلاو

 .بجر نباو ءيوونلا

 ٌدشأ تقولا كلذ يف ةالصلا يرحت نأ ىلع لمحتف :لوألا لوقلا ةلدأ امأو

 .ملعأ هللاو ءاهلبق ام ةمرح
 "بجر نيا”و (2 "عومجملا” و 6 فم ؟ينغملا”و (17 7/10 "ديهمتلا”و (597/؟) "«طسوألا» :رظنا

 .اهدعب امو («55/0)

 ةهاركلا تاقوأ يف ببس اهل يتلا ةالصلا مكح

 ةيحتو «ةبتار ةلفان وأ «ةضيرف ةتئافلاك ءببس اهل يتلا ةالصلا :لوألا لوقلا

 :فاوطلا ةالصو .فوسكلا ةالصو ءركشلاو «ةوالتلا دوجسو «ةروذنملاو .دجسملا

 .ةهارك الب زوجت
 «بلاط ىبأ نب يلع لاق هبو ءهركت ال اهنأ :انبهذم اذه :هكللَم يوونلا لاق

 ةشئاعو .يرادلا ميمتو ءريشب نب ناععنلاو .بويأ وبأو «هنباو ,ماوعلا نب ريبزلاو



 نَحلا

 ةالصلا باتك (08)ثيدحلا 2

 :تلق .ءوضولا يتعكر يلصي نأ هلف «تاقوألا هذه يف أضوت ولو :هكلله لاقو

 ْنَأ اجت َراَفَكَك ااَهْنَع َماَن وأ ةاَلَص َيِيَن ْنَم» : تنفخ سنأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .(381) ملسمو :(091/) يراخبلا هجرخأ .«اهَرَكَذ اذ اهَيَْلَصُي

 فرصنا املف .رصعلا دعب نيتعكر لص دي يبنلا نأ اغتن ةملس مأ ثيدحو
 و

 يع و

 ٍدْيَع ْنِم سان نا هنإ :رضَعلا َدْحَب ِنيبعْكَّرلا ِنَع ِتْلَأَس دم يأ َتْنب اَي١ :لاق

 «ِناَتاَه هَ ءِرْهظلا َدْعب َدْعَب ِنَللا ِنََْعْكَّرلا نَع ِنوُلَغَشَ ْمِهمْوَق ْنِم مآلشإلاب ٍسْيقلا

 .ىرخأ ةلدأ مهلو «(8174) ملسمو )١1777(« يراخبلا هجرخأ

 :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ءكلذ نم ءىش زوجي ال :يناثلا لوقلا

 نع روهشملا وهو «هباحصأ رثكأ رايتخا وهو .دمحأ نع روهشملاو «ةفينح وبأو .«كلام

 .فلؤملا اهركذ يتلا ثيداحألا يف دراولا يهنلا مومع :مهتجح .يرهاظلا دواد

 ىلع لومحمف .ثيداحألا يف دراولا يهنلا امأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 مهلو «نيميثع نباو «ةيميت يت نبا رايتخا وه لوقلا اذهو ءهل ببس ال يذلا لفنتلا ميرحت

 .ةلأسملا هذه لوح بيط مالك

 "ىواتفلا عومجم”و .(074/4) ؟"عومجملا”و 40089 /1) ؟ينغملا”و اهدعب امو :.(53/1) ؟ديهمتلا” :رظنا
 ,(1 7<" /5) "عتمملا حرشلا” و اهدعب امو )26١/5(« "بجر نبا” وء.(591/7١)

 ةهاركلا تاقوأ يف ةزانجلا ةالص مكح

 هنأ ىلإ - هريغو رذنملا نباك اعامجإ هاكح نم مهنمو - ملعلا لهأ روهمج بهذ

 .حبصلاو ءرصعلا ةالص دعب امهو «نيعستملا نيتقولا يف اهلعف زوجي

 مئاق موقي نأ دنعو ءاهبورغ دنعو «ءسمشلا عولط دنع :ةثالثلا تاقوألا امأو

 :لاق كلذ رماع نب ةبقع ثيدح رهاظل زوجي ال هنأ ىلإ :روهمجلا بهذف «ةريهظلا

 :اناتوم نهيف ربقن نأ وأ «نهيف يلصن نأ اناهني ْدّيَتَي هللا لوسر ناك تاعاس ثالث



0 
 ةالصلا باتك (هر)ثيدحلا (١)ج

 «سمشلا ليمت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو «عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح

 .برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضت نيحو

 ؛يهنلا تاقوأ عيمج يف زوجي هنأ ىلإ :دمحأ نع ةياور يهو «يعفاشلا بهذو

 .ضتارفلاك «تاقوألا رئاس يف تحيبأف ؛رصعلاو «حبصلا دعب حابت ةالص اهنأل

 خيشلا رايتخا وهو «مدقت يذلا ةبقع ثيدح رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .هنللو ينابلألا

 ىلع ليلد نفدلاب اًنورقم هركذو : كنخ ةبقع ثيدحل هركذ دعب ةمادق نبا لاق

 هذه يف اهلعف زجي ملف ؛سمخلا تاولصلا ريغ نم ةالص اهنألو «ةزانجلا ةالص ةدارإ

 نأل ؛رصعلاو حبصلا ةالص دعب تحيبأ انإو «ةقلطملا لفاونلاك ةثالثلا تاقوألا

 الف ضئارفلا امأو ءرصقت اهتدم هذهو ءاهيلع هنم فاخي راظتنالاف .لوطت اهبتدم

 .ها .دكآ اهنأل ؛اهيلع ساقي

 .(155) ؟زئانجلا ماكحأ” و ء(08 /0) "بجر نبا” و 0074 /5) "عومجملا”و ء(١1١ /7) "ينغملا” :رظنا



 نحلا كيب
 1 1 ١ - اثادر

 ةالصلا باتك (0ه9)ثيدحلا (١)ج

 و

 موي َءاَج كلذ باطلا نب ٌرّمع نأ دشتي هللادبع نب رباج نع -9

 اي :لاقَو شير َراَفُك ُّبْشَي َلَعَجَف ٠ ءُسْمّسلا ِتَبَرَع اَم َدْعَب ٍقَدْنَلا

0 

 ّيبنلا َلاَقَف ءُب ْرْغَت ٌسْمَّسلا ِتَداَك ىَّنَح َرْضَعلا ٌّنَصَأ تدك اَم للا ٌلوُسَر
 َنأَّضَوَتَو قالَّصلِل ًاَضَوَتَق َناَحْطَي لإ اَنْمَقَق :ّلاَق 41 ص اَم هللاَو» ل هله م آت 4

 .َبرْغُملا اَهَدْعَب َّلَص مّن ءُسْمَّسلا ِتَجَرَغ اًمَدْعَب َرضَعلا َاَصَق ها

 عل

 :ثيدحلا جيرخت

 .(12'55 ملسمو «هظفل اذهو ,.(0947) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةالصلا مهريخأت يف ببّسلا اوناك مهنأل (شيرق رافك بسي لعجف) :هلوق

 .هريغل عقو |ى اًقلطم امإو رمعل عقو اى راتخملا امإ ءاهتقو نع

 .ةنيدملاب داو وه (ناحطب ىلإ) :هلوق

 دوعسم نباو ىلع ثيدح دنع هب قلعتي امو ثيدحلا اذه ظافلأ ةيقب د رظناو اذه

 )١١5(. مقرب يتآلا .ةعاتخ سنأ ثيدح :اًضيأ رظناو .(015 257) مقرب امدقت . دن

 2 2 كك



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 اذإف ءاناكمو اًنامز اهلعف يف نيلصملا عاتجال ؛ةعاج تيمس :ةعامجلا :هلوق

 .ةعامج مست مل ءامهدحأب وأ ءامهب اولخأ

 دهطتيح ٌرَّمع نب هللا ْيَع ْنَع -69 تن مه
3 
 2 0 يلام م را ب 0 00

 أ ٍةَعاَحلا ةالص» :َلاَق ِةِكَي هللا ٌلوُسَر ن
 هه مس ل : 4-2 8 د هيزس نإ يب

 .(ةَجَرَد نيرْشِعَو عبَسب ذفلا ةالص نم لضفأ

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو «2560) ملسمو ,(556) يراخبلا هجرخأ

 :ثتيدحلا ظافلأ

 ةلالدلل ؛لعفأ :نزو ىلع غاصم وهو «ليضفت لعفأ :لضفأ «لضفأ» :هئوق

 .اهيف رخآلا ىلع امهدحأ دازو «ةفص يف اكرتشا نيئيش ىلع

 اًدرفتم يقب اذإ :هباحصأ نم لجرلا ذف :لاقي .درفنملا :يأ «ذفلا» :هلوق

 .هدحو

 نيب عمجلا تأيس «اًمعض نيرشعو سمخ» :ظفل يفو ؛«نيرشعو عبس» :هلوق
 .هللا ءاش نإ ءاذه دعب تعط ةريره يبأ ثيدح دنع :ظافلألا نم امهريغو «نيظفللا

 .روكذملا ددعلل زييمت :ةجردلا «(ةجرد» :هلوق

 نيرشعو اًعبس درفتملا ةالص رجأ لثم ةعامجلا ةالص نم لصحي هنأ :دارملاو

 .(409/1) ؟حيضوتلا”و «(11/؟) ؟حتفلا”و «(49/1) "مالعإلا”و «(500) "ملسم حرش” :رظنا



 ةالصلا باتك (١51)ثيدحلا (١)ج

 9 يف ٍلجّرلا ُهاَلَص» :لكي هللا ُلوسَر َلاَق :لاَق تن ةَرْيرُه يبأ ْنَع ١-

 :َتِلَدَو ءاَفْعِض َنيِرْشِعَو اَسْمح ِهِقوُس يفَو هيَ يف ِهِتاَلَص لَع فَّعَضُت ٍةعامل
 شلال با دجشل ل رخل ةرشؤلا نسأل هَ

 ٍلَرَتَل َّلَصاَذإَك (ةئيِطَح اهب ُهْنَع ٌطُحَو ةَجَرَد ا هَل ْتَعِ ْتَعِفُر الإ ةَوْطَح ُطْخي

 هَل رِفَغا مهلا اْيَلَع ّلَص ّمُهللا :هاَلَصُم يف َماَد اَم هْيَلَع ّلَصُت ٌةَكِياَكم

 .(ًةاَلَّصلا َرَظَتْنا ام ٍةاَلَص يف ُلاَرياَكَو ! معزا ّمهللا

 :ثيدحلا جيرخن

 .(5737) ثيدح بقع (554) ملسمو .هظفل اذهو «(509) «(7141/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةعامج عم :يأ «ةعامح يف» :هئوق

 .ديزت :يأ «فعصت# :هلوق

 وأ «هتيب يف هتالص دارملا :يوونلا لاق (هقوس يف وأ هنيب يف هتالص ىلع» :هلوق

 ؛هيلع تهبن لطاب لوق وهو ءاذه ريغ هيف ليقو ءباوصلا وه اذه .اًدرفنم هقوس يف
 .هب رتغي التل

 يفو .(اًءزج نيرشعو سمخب» :ةياور يفو فاًفعض نيرشعو اًسمخ» :هلوق

 ىنعم :جردلاو ءفاعضألاو ءءازجألا هذهب دارملا :بجر نبا لاق «ةجرد» :ظفل

 .ملعأ هللاو «دحاو



 لهأ عمج دقو .«ةجرد نيرشعو عبسب» :ظفلب رمع نبا نع مدقت دقو :تلق

 يف ظفاحلا ركذف ؛«نيرشعو سمخ» :ظفلو «نيرشعو عبس» :ظفل نيب ملعلا

 .ةثالث بجر نبا ركذو ءاّلوق رشع ةثالث نقلملا نبا ركذو ءالوق رشع دحأ "حتفلا”

 :هجوأ ةثالث نم اهنيب عمجلاو :لاقف ءاًضيأ ةثالث يوونلا ركذو

 لطاب ددعلا موهفمو «ريثكلا يفني ال ليلقلا ركذف ؛اهنيب ةافانم ال هنأ :اهدحأ

 .نييلوصألا روهمج دنع

 ربخأف ؛لضفلا ةدايزب ىلاعت هللا هملعأ مث «ليلقلاب الأ ربخأ نوكي نأ :يناثلاو

 .اهب

 سمح مهضعبل نوكيف «ةالصلاو نيلصملا لاوحأ فالتخاب فلتخي هنأ :ثلاثلا

 اهتائيه ىلع هتظفاحمو ةالصلا لاك بسحب نورشعو عبس مهضعبلو .نورشعو

 يه هذهف ؛كلذ وحنو «ةعقبلا فرشو .مهلضفو ءاهتعامج ةرثكو ءاهعوشخو

 .ثلاثلا لوقلا بجر نبا راتخاو :تلق .ةدمتعملا ةبوجألا

 كلذو» :هلوق :هكللَو ظفاحلا لاق «ءوضولا نسحأف أضوت اذإ هنأ كلذو» :هلوق

 :ريدقتلا ذإ ؛روكذملا فيعضتلل ةلع ةروكذملا رومألا نأ يف ٌرهاظ «أضوت اذإ هنأ

 .كلذك ناك اذإو .تيكو تيك هببس روكذملا فيعضتلا :لوقي هنأكف «(هنأل كلذو)

 ىلع ليلدلا لد اذإ الإ ءاهضعب دوجوب دجوي ال ةددعتم تاعوضوم ىلع بتر ايف

 ةريره يبأ ثيدح يف يتلا ةدايزلا هذهو «هتاذل اًدوصقم سيل وأ ءاًريتعم سيل ام ءاغلإ

 اهقلطم لمحي لب «اهيفانت ال ةقلطملا تاياورلاو ءهجوتم اهب ذخألاف «ىنعملا ةلوقعم

 .ةديقملا هذه ىلع

 ةالصلا باتك (١71)ثيدحلا (١)ج ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 نود «ءةالصلا ةدارإل الإ هتيب نم جرخي ال : يأ «ةالصلا الإ هجرخي ال» :كلوف

 .رخآ ءىبث ةدارإ



 محلا دج
 ةالصلا باتك (١)ثيدحلا ()ج نس

 ةدحاو يهو «ةياورلا - ءاخلا مضب - :يبطرقلا لاق "ةوطخ طخي » :هلوق

 ةدحاو ردصملا يهف :- ءاخلا حتفب - ةوطخلا امأف ءنيمدقلا نيب ام يهو ءاطخلا

 .ردصملل :حتفلاو ءمسالل :مضلاف «ةوطخلا

 .ةدحاولا ةّرملا :حتفلابو «نيمدقلا نيب ام :- مضلاب - ةوطخلا :يرهوجلا لاقو

 لاق :هكللُم يبطرقلا لاق «ةئيطخ اهب هنع َطحو ةجرد اهب هل تعفر الإ» :هلوق

 يبطرقلا - تلق .تاجرد هل تعفر الإو ؛هنع تطح بونذ هل تناك نإ :يدوادلا

 لاقو .عفرلا امإو ءطحلا امإ :ةدحاو ةجرد :ةوطخلاب لصاحلا نأ يضتقي اذهو :-

 هللا َبَتَك١ :رخآلا ثيدحلا يف هلوقل ؛ءايشأ ةثالث ةدحاولا ةوطخلاب لصاحلا لب :هريغ

 .ملعأ ىلاعت هللاو قيس اجب ُْنَع طيَو هةر اهب ريو ٌةَئَسَح ٍةَوْطَخح لكِ هل

 لاق ٌدْيََي هنأل ؛ةمات ةالص ىلص :يأ :ةرمج يأ نبا لاق «ىلص اذإف» :هلوق

 .«لصت مل كنإف ؛لصف عجرا» :هتالص ءيبسملل

 .رون نم اوقلخ يبيغ ملاع مهو «ةكئالملا رمتست :يأ (ةكئالملا لزت ل١ :هلوق

 نأ زوجيو «ةظفحلا اونوكي نأ زوجي ءنولصي نيذلا ةكئالملا :نقلملا نبا لاق

 .ملعأ هللاف .مهاوس اونوكي

 .ثيدحلا رخآ يف روكذم ءاعدلا ظفلو ؛هل وعدت :يأ «هيلع ٍيللصت» :هلوق

 ةمامالاو ةعامجلا ةالص :باب

 .هماود ةدم :يأ (مادام» :هلوق

 نم ةالصلا هيف عقوأ يذلا ناكملا يف :يأ :ظفاحلا لاق «هالصم يف» :هلوق

 .كلذك ناك «ةالصلا راظتنا ةين ىلع
 :.(418/9) ؟بجر نبا”و «(٠79/؟) "مهفملا”و )١59/1(. ؟ماكحإلا”و ,(189 .551) ؟ملسم حرش” :رظنا

 17٠١(. /1) "ماهفألا هيبنت” و ,(707 /1) "مالعإلا” و ,(1768 1١71- /9) "حتفلا” وء(9١ /5)



 ةالصلا باتك (57)ثيدحلا (١)ج

 َلَع ِةاَلَّصلا ُلَقْنَأ» :ِكي هللا ُلوُس َر َلاَق :ٌلاَق كني َةَرْيَرِه بأ نع -5

 لَ اَْهْوَتَأَل امهيف اَم َنوُمَلْعَْوَلَو .رْجَملا ُةاَلَصَو ىاّشِلا ُةاَلَص َنيِقِفاَنلا

 ََ «ِساّنلاب ٌّلَصُيف الجر َرمآ مَ َماَقَتَ ة ةاَلَّصلاب َرْمآ ْنَأ ٌتْمَمَم ْدَقَلَو ءاَّوْبَح

 للا دوه ال عزل ىل بطخ نم مخ فتم لاجي بت لش
 يا

 . رانلاب ْمُجيوُيب ْمِهْيَلَع ٌقّرَح قرح

 :ثيدحلا جيرخن

 (ةالصلا لقثأ» :هلوق الإ هظفل اذهو «(501) ملسمو :(501/) :.(545) يراخبلا هجرخأ

 . (قالص لقثأ» :هدنع

 :ثيدحلا ظافلأ

 .القث اهدشأ : يأ «لقثأ» :هلوف

 .سدجلا قارغتسال اهيف (لأ)ف ءاهلك تاولصلا :دارملا «ةالصلا» :هلوق

 «عوبرتلا رحج وهو ء«ءاقفانلا نم قتشم :قفانملا «نيقفانملا ىلع» :هلوق

 1 .رفكلا ىفخأو «ناريإلا رهظأ نم :وه انه هب دوصقملاو
 ىاشعلا ةالص تلقث :يبطرقلا لاق «رجفلا ةالصو .ءاشعلا ةالص» :هلوق

 مون تقو يف اهمنأل ؛اهيلع ةظفاحملا نم ةقحاللا ةقشملل ؛نيقفانملا ىلع رجفلاو

 هذه مشجتي الف «كلذ ريغ ىلإ ةملظلا يف اههيلإ جورخلا :ةقشملاو «ةحارلا ىلإ نوكرو

 «نمؤملا وه كلذو هاقتاو هللا باقع فاخو ءهاجرو هللا باوث نقيت نم الإ قاشملا

 َساّنلأ نومي َكاَسُك اوُماَق ٍةؤلَّصلَا َلِإاَوُمآَف اَذِإَول :مهيف ىلاعت هللا لاق امكف قفانملا امأو
 أ

 ١47[. :ءاسنلا]© اليفَلَِمَمَأ سوك ذيالَو



 هلا كك

5 
 (57)ثيدحلا (١)ج فهلا

 نم امهكرت يفو «باوثلا نم امههلعف يف :يأ «امهيف ام نوملعي ولو» :هلوق

 .باقعلا

 ىلع ريغصلا ىبصلا وبح :وبحلا : فلل يوونلا لاق («اًوبح ولو امهوتأل» :هكلوف

 نايتإلا اوعيطتسي مل مث هريخلاو لضفلا نم |مهيف ام نوملعي ول :هانعم .هيلجرو هيدي
 ىلع غيلبلا ثحلا هيفف .دجسملا يف امهتعامج اوتوفي ملو ءامهيلإ اوبحل ءاًوبح الإ امهيلإ
 .امهروضح

 .هنود :ليقو «مزعلا :مهلا «تثممحه دقلو) :كهتوف

 : كلل يوونلا لاق «سانلاب لصيف الجر رمآ مث ,ماقتف «ةالصلاب رمآ :كهلوف

 دعب مهنايتإب مه |نإو «سانلاب يلصي نم فلختسي لغش هل ضرع اذإ مامإلا نأ :هيف

 .مهيلع موللا هجوتيف ؛مهفلخت و مهتفلاخم ققحتي :ب تقولا كلذب نآل ؛ةالصلا ةماقإ

 .رذعل ؛ةالصلا ةماقإ دعب فارصنالا زاوج :هيفو

 ةالصلا باتك ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 .هوحنو «لبحب دشو عمج ام وهو «ةمزح عمج :مزحلا (بطح نم مزح :هكلوق

 ءءاسنلا جرخي :لاجرلاب دبيقتلا «لاجر ىلإ) :ظفل ينو ««موق ىلإ :هلوق

 .نايبصلاو

 له ةالصلا يف (ماللا)و «(فلألا) يف فلتخا «ةالصلا نودهشي ال» :هلوق

 ءاقلطم تاولصلا عيمج ىلع هلمح ءسنجلل :لاق نمف :سنجلل وأ ةالص دوهعمل يه

 يفو «ةعمجلا اهنأ :ةياور يفو ءءاشعلا اهنأ :ةياور يفف ءاهيف فلتخا :دهعلل :لاق نمو

 .هتي ةافانم لو ءاقلطم ةالصلا نع نوفلختي :ىرخأ ينو ءرجفلاو هءاشعلا :ىرخأ

 يف غلاب اذإ ؛هقرح :لاقي «ريثكتلا :هب دارملاو .«- ديدشتلاب - «ق ٌرحأف» :هكلوق

 .هقيرحت



١ 
 يف

 ةالصلا باتك (؟)ثيدحلا (١١)ج ةمامالاو ةعامجلا ةالص :باب

 لب «لاملا ىلع ةرصاق تسيل ةبوقعلا نأب رعشي :ظفاحلا لاق ؛مهيلع» :هلوق

 يبأ قيرط نم ملسم ةياور يفو ءاهب نينطاقلل اًعبت تويبلاو «نيدوصقملا قيرحت :دارملا

 .(اًهيِف ْنَم لع اًنوُيَي 0 :حلاص

 00 /7) ؟مالعإلا”و 074 /5) 4147 /4) ؟بجر نيا”و ,«؟075/17) "مهفملا”و «(501) "ملسم حرش” :رظنا

 .(1074/1) ؟ماهفألا هيبنت” و :(557/5) ؟حيضوتلا” و :(١؟9/5) "حتفلا”و

- 
 م

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةعورشم ةعامجلا ةالص

 نع ةرتاوتم ثيداحأ ةالصلا ين ةعاجلا لضف يفو :هثللذ ربلادبع نبا مامإلا لاق

 ام كلذ يفو ءاهب لوقلاو ءاهداقتعا ىلعو ءاهئيجم ةحص ىلع ءاملعلا عمجأ دي يبنلا

 «ةعامج يف ةالصلا مهراكنإ يف نيملسملا ةعاجل مهتفلاخمو «جراوخلا ةعدب حضوي

 هللا انراجأ ءاَقيَّدِص وأ هاّيبن نوكي نأ الإ .هتالص يف دحأب دحأ متأي نأل مهتيهاركو

 .هتمحر ب لالضلا نم

 .ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألل ؛اهبب ٌرومأم ةعامجلاف :هكلله يوونلا لاقو

 .ملعلا لهأ نم عمج عامجإلا لقن اذكو :تلق .نيملسملا عامجإو

 25151 /57) ؟ىواتفلا”و «(85 /1) ؟"عومجملا”و .(301) "ملسم حرش”و«(5١/40١) «ديهمتلا” :رظنا

 لاجرلل سمخلا تاولصلا يف ةعامجلا مكح

 .دمحأو «يعازوألاو ءءاطع لوق وهو ءنيع ضرف ةعامجلا :لوألا لوقلا

 وهو «نابح نباو «رذنملا نباو «ةميزخ نباو «روث يبأك ؛ةيعفاشلا يثدحم نم ةعامجو

 .ةيميت نبا رايتخا

 مبنَمة صبا َمُقَنلع ةزكسصلا ْمُهَل مَت َتَمَقَأَك جيف َتنُك اَدِإَو :ىلاعت هلوق مهتجح

 ملو ءفونخلا ةلاح اهيف صخرل «ةبجاو نكت مل ولو :اولاق .ةيآلا[ ٠١7 :ءاسنلا]4 َكَعَم



 ةالصلا باتك (:)ثيدحلا (ذج

 ىتلا ةثالثلا ثيداحألاب اولدتسا اذكو ءاهلجأ نم ةالصلا تابجاوب لالخإلا رجي

 :لاق .معن :لاق . (؟ءاّدَتلا عم ْعَمْسَت لَه : :هيفو «ىمعألا ةصق ثيدحو «فلؤملا اهركذ

 ةمامإالاو ةعامجلا ةالص :باب

 اذه باحصأو .اهريغو ء(ًةَصْخُر َكَل ٌدِجَأ ال١ :تاياورلا ضعب يفو .(ْبِجَأ١

 .ةداعإلا هيلع بجي ال ءاًدرفنم لصو رذع ريغل ةعاملا كرت ول :نولوقي لوقلا

 «ةداعإلا هيلع بجو «رذع ريغل اًدمع اهكرت نمو ءضرف ةعامجلا :يناثلا لوقلا

 نباو «يميمتلا نسحلا وبأ :مهنم «ةلبانحلا نم ةفئاط لوقو «ةيرهاظلا لوق وهو

 نأ دي يبنلا مه هيف يذلا مدقتملا ثني ةريره يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ليقع

 هني ملف ءاَدَّلا َعِمَس ْنَم» : هضم سابع نبا ثيدحبو ءمهتويب نيفلختملا ىلع قرحي

 .هفقو حيحصلاو «هريغو (797) هجام نبا هجرخأ .(ِرْذُع ْنِم اَلِإ كَل ةالَص اَلَث

 «ءاورإلا” رظناو ءفيعض وهو .(ِدِجْسَملا يف الإ ٍدِحْمَلا ٍراَجل َةاَلَص ال١ :ثيدحو

 .ةحصلل ال لاكلل اًيفن نوكيف .هتحص ضرف ىلعو « )

 روهمج هيلعو «يعفاشلا صن رهاظ وهو «ةيافك ضرف اهنأ :ثلاثلا لوقلا
 .ةيكلاملاو «ةيفنحلا نم ريثك هب لاقو ؛هياحصأ نم نيمدقتملا

 كلامو «ةفينح يبأ نع اذه يكح .اهكرتب مثأي ال ةدكؤم ةنس اهنأ :عبارلا لوقلا

 نم بابلا اذه يف فلؤملا هركذ اهب اولدتساو .ةفيذحو «تباث نب ديز نع اًضيأ يورو

 وشموع هلا دأس نم لأ عاما أس نأ دق رمع نبا ثيدح
 داَلَص َلَع َفَّعَضُت َةَعاَلا» نأ يف هدعب يذلا كن ةريره يبأ ثيدح اذكو ءاَدَجَرَد

 قارحاب مهلا هيف يذلا هل ةريره يأ ثيدح نع ارباجأو ثيدحلا هقوشو هب

 بقعتلا ركذو ."حتفلا” يف ظفاحلا اهركذ ةبوجأ ةرشعب رانلاب نيفلختملا تويب

 .تئش نإ هعجارف ءاهيلع

 ريغل ةعامجلا نع فلخت نإ هنأ :وهو «هتلدأ ةوقل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ,مثآ وهو «.ةحيحص هتالصف ءرذع



 ةمامالاو ةعامجلا ةالص :باب

 ”و ,(798/97) ؟ىواتفلا”و «((101) ؟ملسم حرش”و :(80/4) "عومجملا”و «(1777/17) ؟ينغملا” :رظنا
 )١157/5(., "حتفلا”و ؛.(٠55 /5) "بجر

 ادعاصف نينثاب ةعامجلا دقعنت

 .اًفالخ هيف ملعن ال ءاًدعاصف نينثاب ةعامجلا دقعنتو :هلثلو ةمادق نبا لاق

 ىلص اذإف ءمومأمو «مامإ نانثا ةعاجلا لقأ انباحصأ لاق :هئللذ يوونلا لاقو

 وأ «هتديسب وأ «همالغب وأ .مهريغ وأ «هتنب وأ «هتمأ وأ «ةأرماب وأ ءلجرب لجر

 اذهو «ةجرد نورشعو عبس وأ ءسمخ يه يتلا ةعاملا ةليضف امل تلصح «مهريغب

 .عامجإلا «هيف هريغو ,دماح وبأ خيشلا لقنو .هيف فالخ ال

 لهأ نم اناك اذإ نينثاب دقعنت ةعامجلا نأ اًقالخخ ملعن الو :هغلا كلَ بجر نبا لاقو

 .؟ةعاجلا هب دقعنت لهف ءاًبص مومأملا ناك نإف ًةأرما مومألملا ناك ولو .فيلكتلا

 357 يبنلا ىلص اى دقعنتف ةلفانلا امأف «ةبوتكملا ةالصلا يف دمحأ نع ناتياور هيف

 يف لفنلاو ضرفلا نيب قرف ال هنأ ىلع ءاملعلا رثكأو .هدحو دعتتهح سابع نباب ليللاب

 .ةيعفاشلاو «ةفينح يبأ لوق وهو «كلذ

 .("9/5) "بجر نبا” و :(47 /4) '"عومجملا”و «(5//109/9) ؟ينغملا” :رظنا

 اولتوق اهلك دجاسملا ليطعت ىلع دلب لهأ عمتجا اذإ

 ليطعت ىلع عمتجي نأ زوجي ال هنأ ىلع مهعامجإل :هنلله ريلادبع نبا مامإلا لاق

 .تاعاملا نم اهلك دجاسملا

 بجي هنأو .ةعورشم ةعامجلا ةالص نأ ىلع :اوعمجأو :هغللج ةريبه نبا لاقو

 .اهيلع اولتوق ءدلِب لهأ كلذ نم عنتما نإف «سانلل اهراهظإ
 هنأو .ةعورشم ةعامجلا ةالص نأ ىلع :اوعمجأ :هتلل ينامثعلا دفص يضاق لاقو

 .اهيلع اولتوق ءاهنم مهلك اوعنتما نإف ,.سانلا يف اهراهظإ بجي
 )049/١(. ؟ربلادبع نبا تاعامجإ” و ,(77 )١8/ "ديهمتلا” :رظنا



 كم

 ةيحدلا

 ؟روذعملا ريغل ةعامجلا ةالصل دجسملا نيعتي له

 الإ تيبلا يف اهلعف هل سيلو «دجسملا يف ةعاجلا ةالص هيلع بجي :لوألا لوقلا

 نباو ءزاب نباو «ميقلا نباو «ةيميت نبا لوق وهو ءدمحأ نع ةياور يهو ءرذع نم

 ةالصلا باتك (7؟)ثيدحلا (١)ج ةمامإالاو ةعامجلا ةالص :بايب

 تويب قارحإب مهلا :هيف يذلا كعفيخ ةريره يبأ ثيدح نم مدقت ام :مهتجح .نيميثع

 .ةلدألا نم امهريغو .ىمعألا ةصقو .رانلاب نيفلختملا

 نع ةياورو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا لوق وهو «هتيب يف اهيلصي نأ هل :يناثلا لوقلا

 ضرف دجسملا يف اهلعف نأ مهدنع يناثلا هجولاو«ةيعفاشلا دنع هجو وهو .دمحأ

 يل ْتَلِعجَوا :هيفو «(47) مقرب مدقتملا رباج ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ةيافك

 ثيدحو .«ٌَلَصِيَف ُكالَّصلا ُهّيَكَرْدَأ يِمأ ْنِم ٍلُجَر امك ءاًروُهَطَو اًدجْسَم ُضْرَألا

 ركني لو ءدجسملا يف اهلعف ىلإ مدن دو يبنلا نإف ؛(مهلاحر يف ايلص نيذللا نيلجرلا
 .ىرخأ ةلدأ مهلو ءاملاحر يف اهلعف امهيلع

 :يناثلا لوقلا هب لدتسا ام امأو «ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هتكردأ نم نأ هيف امنإو «هيف ةلالد ال اذهف اًروُهَطَو اًدِجْسَم ُضْرَألا يل ْتَلِعجَو»
 يف ءادنلا عمسي ال دجاسملا نع اًديعب نوكي نأك ؛ضرألا نم ةعقب يأ يف ةالصلا
 نم وهو ءءاش ثيح يلصي نأ هلف ؛راذعألا نم كلذ ريغ وأ ءرفس وأ رضح

 «عماوصلاو «سئانكلا يف الإ يلصت ال اهنإف اهريغ فالخب ةمألا هذه صئاصخ

 نوكت نأ :اهنم «لماحم ىلع لمحتف ؛نيع ةثداح يهف :نيلجرلا ةصق امأو «عيبلاو

 .ملعأ هللاو «ةديعب تناك املاحر

 ليلا كم قنو/9) "زاب نبا تاللاقمو ىواتف”و ه6 سد "ميقلا نبال ةالصلا باتك# و ل( "؟ينغملا” :رظنا

 .((217/5) "عتمملا حرشلا”و



 أ

 ةالصلا باتك (:!)ثيدحلا ١ نب

 !ةعامجلا هيف داعت لهف بتار مامإ هل دجسم يف ةعامج اولصاذإ

 «يحلا مامإ ىلص اذإ هنأ :هانعمو ءدجسملا يف ةعامجلا ةداعإ هركت ال :لوألا لوقلا

 هلعفو .دوعسم نبا لوق وهو «ةعامج اولصي نأ مهل بحتسا ءىرخأ ةعامج رضحو

 .فسوي يبأو ءقاحسإو «لوحكمو «ةداتقو ءءاطع لوق وهو «كلام نب سنأ
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 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 .مهريغو «دوادو ءدمحمو

 ,(14 /8) دمحأ هجرخأ .1؟هَعَم ِّلَصِيِق اَذَه َلَع ُقَّدَصَتَي َّلُجَر اَلأ» :لاقف ب يبنلا

 مهلو «ةعاجلا لضف ثيداحأب اًضيأ اولدتساو ءحيحص هدنسو «(4ا/5) دوادوبأو

 .ىرخأ ةلدأ

 رمم ريغ يف بتار مامإ هل دجسم يف ىرخأ ةعامج ةداعإ هركت :يناثلا لوقلا

 نأ :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاًنادحو نولصي نكلو «سانلا

 عم ةالصلا يف نواهتلاو ةوادعلاو بولقلا فالتخا ىلإ ىضفي ىرخأ ةعامج ثادحإ

 رظن ىلإ جاتحت ةلدأ محلو ,ةعاجلا ةداعإ هيف هركيف ؛بتار مامإ هل دجسم هنألو «مامإلا

 .اهديناسأ يف

 يف اهيلصي نأ ىلوألا ةعامجلا هتتاف نمل بحتسي هنأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «نيميثع نبا خيشلا اذه حجرو «ةعامجلا ةالص لضف يف ةدراولا ةلدآلل ؛ةيناث ةعامج

 مامإلا عم تتاف اذإ ةعاجلا ةداعإ نوكتف : هُهَئلَج لاق .اًنابحتسا ا اًيوجو هآأري لب

 طقسي ال بتارلا مامإلا عم اهتاوفو «ةبجاو ةعاجلا ةالص نأل ؛ةبجاو بتارلا

 .ةبجاوب تسيلو «ةبحتسم اهنإ :ملعلا لهأ ضعب لاقو ءبوجولا
 .(170 /5) "عتمملا حرشلا” و «07/5) "بجر نبا”و ((180 /7) ؟ينغملا” :رظنا



 رخلا كيب

 ةالصلا باتك (71)ثيدحلا (1)ج شلل

 هيف ةعامجلا ةداعإ هركت ال بتار مامإ هل سيل دجسم وأ قوسلا دجسم

 ةعاجلا ةداعإ هركي مل ءبتار مامإ دجسملل نكي مل ىتمو :هئللذ بجر نبا لاق

 .اضيأ هيف ةداعإلا هرك هنإف ؛دعس نب ثيللا الخ ام ءاملعلا نم ٍدحأ دنع هيف

 ةمامالاو ةعامجلا ةالص :باب

 دجسم وأ ,ءقوس دجسم دجسملا نوكي نأ :هئلاه نيميثع نبا خيشلا لاقو

 هيلإ قوسلا لهأ ددرتي قوس دجسم ناك اذإف :كلذ هبشأ ام وأ «تارايس قيرط

 يف يتلا دجاسملا يف دجوي امك نوجرخي مث .نولصي ةرشعلاو «ةثالثلاو «نالجرلا يتأيف

 الو اًدحاو اًلوق :ءالعلا ضعب لاق .هيف ةعاجلا ةداعإ هركت الف ؛قاوسألا ضعب

 بتار مامإ هل سيل ةقرفتم تاعاجل دعم هلصأ نم دجسملا اذه نأل ؛كلذ ين فالخ

 .هيلع سانلا عمتجي

 ١5١(. /5) "عتمملا حرشلا”و «(5 /5) "بجر نبا” :رظنا

 ؟ةنسلاب مأ ضرفلاب نوءدبي لهف ةيناثلا ةعامجلا يف ةالصلا اودارأ اذإ

 نأ هل زوجي هنإف ؛ٍقاب تقولاو «هيف يلص دق اًدجسم لخد نم :لوألا لوقلا

 .كلامو «ةفينح وبأ :مهنم ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةبوتكملا ةالص لبق عوطتي

 يف قازرلا دبع جرخأ دقف ؛هلعف نم كغ سنأ نع تباث وهو «يعفاشلاو

 باحصأ هعمو سنأ انب رم :لاق نامثع يبأ دعجلا قيرط نم )591١/7(. ؟هفنصم”

 رمأف :لاق .معن :انلق !؟متيلصأ :لاقف «ةادغلا ةالص انيلص دقو «ةرشع ءاهز هل

 .ىلصف مدقت مث «ماقأف هرمأ مث ءنيتعكر لصو «نذأف مهضعب

 «ىيل يبأ نب نمحرلادبعو ءرمع نبا لوق وهو «ةبوتكملاب أدبي :يناثلا لوقلا

 نسحلا نعو «ثيللاو ءيح نب نسحلاو .ءيروثلاو ءءاطعو «يعخنلاو «يبعشلاو

 رمع نبا رثأ :مهتجح .يروثلا لاق اذكو ءرجفلا يتعكر الإ ةبوتكملاب أدبي :لاق

 ةبوتكملا ةالصلا ةدارإل دجسملا يف لوخدلا :اولاق اًضيأو «هنع حيحص وهو شنيع



 بحل

 ةالصلا باتك ()ثيدحلا يدل

 ل اذإ هنأل ؛مامإلا رظتني نمل عوطتلا عرشي امنإو «ءيشب اهلبق أدبي الف «ةالصلا ةماقإك

 نأ هلف .دجسملا ريغ يف ةالصلا تناك ولو .عوطتلا نم اوعنمي مل سانلا ىلإ جرخي

 .هريغو .ءاطع هلاق .ةبوتكملا لبق عوطتي

 )١١/5(. "بجر نبا” :رظنا .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ؟ةعامج يف ارهظ اهنولصي لهف ةعمجلا مهتتاف اذإ ةعامجلا
 ؛نسحلا لوق وهو ؛ةعامج اهولصي نأ ةعمجلا مهتتاف نمل هركي :لوألا لوقلا

 ال ةعمجلا هتتاف نم نأ :تباث نب ديزو «ةفيذح نع يورو «ةفينح يبأو «ةبالق يبأو

 راهظإ يف نأ :لوقلا اذه ةجح .سانلا نم ًءايح «ةيلكلاب دجسملا يف رهظلا يلصي

 كرت ىلإ عدبلا لهأ هب رتستيو «ةمئألا ىلع اًناتتفا دجسملا يف ةعمجلا موي رهظلا

 .ةعمج ا

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 نب سايإو .كالخ دوعسم نبا نع يورم وهو ءهيف صخري :يناثلا لوقلا

 ةالص هركي هنأ :ةياور دمحأ نعو «قاحسإو .دمحأو .يعفاشلا لوق وهو «ةيواعم

 .ةعامج اولص ةثالث اوناك نإ :ةياور يفو ءاولق اذإ هركي الو ءاورثك اذإ ةعامج رهظلا

 1١(. /5) "بجر نبا” :رظنا .يناثلا لوقلا وه :برقألا



 نخلا
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 ةالصلا باتك (5*)ثيدحلا (1١)ج اهلل

 أ ْنَيئاَيَس ممم

 ْمُكَدَحَأ ْتَنْدَاَتْس ااًذِإ) : لاك لك ّيِبْنلا ِنَع .ثنفلخ َرَمع ِنْب ِهلاِدْبَع ْنَع - 7

 ِهَللاَو :هلاادْبَع ُنْب لاي َلاَقَق :َلاَق .اَهْعَنْمَي الك ءِدِجْسَلا لإ ُهَنَرْما

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باي

 ُهَلْثم ُهَّبَس ةَتْعِمَس اَم ءاَكيَس اًبَس ُهَبَسَف «هللاذبع ِهْيَلَع لبق :َلاَق !ءُهَعَتْمَتَ

 4-0 8 هس < م مس 2

 9 00006 هللاَو :ٌلوُقَت و دلع هل | ٍلوُسَر نع كّربخأ :لاقو ءطق

 .(وللا ٌدِجاَسَم هللا َءاَمِإ اوُعَتَم اَل» :ملسمل ٍظْفَل فو

 :ثيدحلا جيرخت

 ملسمو «ةصقلا ركذي ملو دي يبنلا لوق ركذ (0778) :(477) يراخبلا :هجرخأ

(545). 

 .قباسلا مقرلاب ملسمو )4٠0(( اًضيأ يراخبلا يف وه :يناثلا ظفللاو

 :ثيدحلا ظافلتأ

 :نانبا رمع نبال ناك :هفللج ىبطرقلا لاق (هللادبع نب لالب :لاقف) :كلوق

 .رمع نبا هيدأ امهالكو «عنملاب هلباق امهالكو دقاوو «لالب

 (هردص يف برضف) :ةياور يفو «(هربزف) :ةياور يفو (اًئيس اًّبس هبسف) :هلوق

 ناك نإو ءهدلو دلاولا ريزعت :هيفو «هيأرب امل ضراعملاو ةنسلا ىلع ضرتعملا ريزعت هيف

 .اًريبك
 .(١ا/ل8/1) ؟ماهفألا هيبنت” و «8 /0 "مالعإلا”و (58/5) "*مهفملا”و«.(445) "ملسم حرش :رظنا



 نحلا

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باي ةالصلا باتك (5*)ثيدحلا (١)ج

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟اهعنم هل لهو جورخلا يف اهجوز ةأرملا ناذئتسا مكح

 الإ دجسملا جرخت ال ةأرملا نأ ءاملعلا نيب اًقالخ ملعن الو :هكللو بجر نبا لاق

 اذهو .هتنذأتسا اذإ اهعنم نع ىهنم جوزلا نأ :يناثلا رمآلا :هكلله لاقو .اهجوز نذإب

 هتأرما لجرلا عنم يف فالخلا ركذ مث .اًررض وأ «ةنتف فخي مل اذإ اب هدبيقت نم دبال

 .ّلاَعَت هللا َءاَش نإ «ةلأسم دعب كلذ ركذ قأيس .همدعو

 يمن هنأب اوللا ٌدِجاَسَم هللا َءاَمِإ اوُعَنَم ال» ثيدح نع باجيو :هكله يوونلا لاقو
 .ةليضفلل هكرتت الف ؛بجاو نكسملا ةمزالم يف جوزلا قح نأل ؛هيزنت

 ؟معأوه مأ دجسملاب ناذئتسالا صتخي له

 ىلإ جورخلاب يهنلا صيصخت نم ذخأ نإ اذهو :هتلله ديعلا قيقد نبا لاق

 .دجاسملا ريغ يف عنملا زاوج :موهفملا قيرطب يضتقي كلذ نأو ءدجسملا

 .(560/5) "عتمملا حرشلا” و 4١79 /1) "ماكحإلا# و ء(ه7 /2) ؟بجر نبا” و ((54/1) ؟عومجملا” :رظنا

 دجسملا يف ةعامجلا ةالصل ءاسنلا جورخ مكح

 ضعبو كلام لوق وهو «ةنتفلا تنمأ اذإ ءاسنلا عيمجل صخري :لوألا لوقلا

 .ةليانحلا

 :تلاق اهنإف ؛ اعل ةشئاع نع يورملا رهاظ وهو ءلاح لكب هركي :يناثلا لوقلا

 ينب ءاسن تعنم امك دجسملا نهعنمل .هدعب ءاسنلا ثدحأ ام ِدِيبَي هللا لوسر كردأ ول

 نجرخي ال :ةفينح يبأ نعو .دمحأ لوق وهو « ؟"نيحيحصلا” يف ثيدحلاو !ليئارسإ

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ءباوشلا نود زئاجعلل صخري :ثلاثلا لوقلا



 حلا كمي
 1 1 نضضب

 ةالصلا باتك (5)ثيدحلا (١١ج

 هّللأ هجو اهجورخب ىعتبت نأ :طرشب .جورخ اب اهل صخري هنأ :ةصالخلاو

 نأ اهجوزل هركيو .ةبيطتم الو «ةنيزتم جرخت مو «ةنتفلا تنمأ اذإ ةرخآلا رادلاو

 اوُعَتْم اَل» :ة2+ ىبنلا لاق :لاق هضتيح رمع نبا ثيدح يف ءاج امك ؛لضفأ اهتيب

 ,(071) دوادوبأو .(0// )١/ دمحأ هجرخأ .(َّنَهَل ٌدْيَح َنُمَموُيْبَو ءَدِجاَسملا ْمُكَءاَسِن

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 )6١6(. ؟"ءاورإلا# رظناو .هدهاوشب حيحص ثيدحلاو

 .(47/8) "بجر نبا” و «(44 /4) ؟عومجملا”و «(7507/7) ؟ينغملا” :رظنا

 نهنيب ةعامج يف ءاسنلا ةالص مكح

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءبحتسي :لوآلا لوقلا

 دوادوبأو «(5 ٠5 /5) دمحأ هجرخأ ءاهراد لهأ مؤت نأ اهرمأ 126 يبنلا نأ ةقرو مأ

 قيقحت” كلذل رظنا .هيف برطضا دقو «عّيَمج نب هللادبع نب ديلولا قيرط نم (294؟)

 اذكو :«(597) "ءاورإلا” يف هنسح هثلله ينابلألا خيشلا نأ ىلع "دمحأ دنسم

 نع :هلثمو .فصلا يف نهعم موقت «ءاسنلا مؤت تناك اهنأ : انا ةشئاع رثأب اوجتحا

 :مقرب ؟نيديعلا ماكحأل عماجلا7 يف (اهتجرخ دقو «نسح امهالكو «ةملس مأ

 .(55()5759؟4)

 ءراسي نب ناميلس لوق وهو «لفن الو ضرف يف اًدحأ ةأرملا مؤت ال :يناثلا لوقلا

 .كلامو «ءيرصبلا نسحلاو

 ءاعد وهو «ناذألا امل هركي هنأل ؛اًدحأ مؤت نأ ةأرملل يغبني ال :كلام لاق

 .نهترجيو هركي :يأرلا باحصأ لاقو .هل ناذألا داري ام امل هركيف ؛ةعامجلا

 «ىعخنلاو ءىبعشلا لوق وهو .ضرفلا نود لفنلا ْق نهمؤت :ثلاثلا لوقلا

 رو ما تيدحب و و , اهم ةق رو مأ ثيدحب ا ولدتساو «ةداتق



 نخلا
 فنا 34

 ةالصلا باتك (م)ثيدحلا د ني

 ؛ةعامج نيلصيو «تيبلا يف نعمتجي نأ سأب ال هنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نع اذه دهعي مل هنأل ؛اهيلع رمتسيو «ةداع اذه ذختي ال نكلو «ةلدألا نم مدقت ام

 .ملعأ هللاو .فلسلا

 .(454 /4) "عومجملا”و ((707 /5) "ينغملا” :رظنا

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 ؟موقت نيأف ءاسنلاب ةأرملا تلص اذإ
 000 . . هنالك هنو 5 ع ع ع ع

 موقت ءاسنلا مؤت :ة2و يبنلا جوز ايم ةملس مأ تأر اهنأ نسحلا مأ نع ءاج

 ملعن ال .نهطسو تماق نبب تلص اذإ اهنإف :اذه تبث اذإ :ههللَم ةمادق نبا لاق

 .نهمؤت نأ امل ىأر نم نيب اًفالخ هيف

 ةملس مأو ةشئاع رثأب اًسانكتسا ؛روهمجلا لوق وه برقألاو .ها .اًلصأ ةجح مدقتلا

 هللاو «عنمي ام دوجو مدعل ؛اهيلع ركني الف ءمزح نبا لاق (ىك تمدقت نإف . كان

 .ملعأ
 .(707/7) ؟ينغملا”و (1737 /9) ؟ىلحملا» :رظنا
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 ةالصلا باتك (14)ثيدحلا (١)ج فلا

 ٍنَبعْكَو كي هللا ٍلوُسَر َعَم تْيَلَص :ّلاَق دضققع ٌرَمع ِنْب ِهَللاِدْبَع ْنَع - 54

 «برخملا َدْعَب ني 6 نكتعكَرَو ةعمجلا َذ ا لعن هب ِنْيَتَعُك َرَو ءاهذعت اًهدعَت نيَيَعك نكتعكَرَو ملا لب

 سد هل

 ياكل | دعب ْن 06 َرَو

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

70 

 . تيب يفق : :ةَعْمُجلاَو ٌءاَشِعلاَو ٌبرَْملا اّمَأَف :ِظفَل فو
 هل هم

 م
 8 0 يي 22 م29 لل 1 ها 0 0 -

 ناك ِةلَي ّىبنلا نأ :ةّصفَح ىنتثدَح :لاق ٌرّمع َنِب | نأ :يِراَكْبْلِل ٍظْفَل ينو

 2 06 سا كلل 0 يور كد هس هي7989 كَ

 اَس َتَناَكَو ءٌرْجَملا ٌمِلْطَي اَمَدْعَب ٍناَفيِفَح ِنْيَئَدْجَس ِلَصُي

 .اهييف لكي لا

 دنع :يناثلا ظفللاو .07759) ملسمو .ىهظفل اذهو )١١76(.: )١180(.: يراخبلا هجرخأ

 ىتح ةعمجلا دعب يلصي ال ناكو :هيف (9717) يف نكل «ةعمجلا ركذ :هيف سيلو )١١1/7(« يراخبلا

 )١١107(. يراخبلا يف :ثلاثلا ظفللاو ,(7759) ملسمو «نيتعكر لصيف «فرصني

 ٍلفاَوَتلا نم ِءْيَش لع كي يلا نكي 1 :ْثَلاَق اَهتَأ : هنن ل» َةَسْياَع ْنَع -0

 .ٍرْجْلا يتَعكَ َلَع ُهْنِم اًدُهاَعَتَدَسَأ

 .(!اهيِف اَمَو ءاَيندلا َنِم ٌرْيَخح رجلا اَنَعْكَر»' :مِلْشْمِظْفَل فو

 .0775) ملسم دنع :يناثلا ظفللاو «0775) ملسمو ؛(79١١) يراخبلا هجرخأ



 نحلا
 1 1 0 در

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب ةالصلا باتك (10)ثيدحلا (١)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 لفاون تيمس : ؟ةياهنلا” يف لاق .ةلفان عمج :لفاونلا (لفاونلا نم) :اهلوق

 .ضئارفلا ىلع ةدئاز اهنأل ؛تادابعلا يف

 دارملاو «هب دهعلا ديدجت :دّهعتلا ةقيقحو ءادهاعت :لاقي :(اًدهاعت) :اهلوق

 .اهيلع ةظفاحملا :انه

 .ايندلا عاتم نم :يآ «!اهيف امو ءايندلا نم ريخ» :هئوق

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟جرخي ىتمو اهتقو لخدي ىتم تاولصلا ننس

 لعف ىلإ اهتقو لوخد نم اهتقوف ةالصلا لبق ةّنس لك :هللله ةمادق نبا لاق

 .اهتقو جورخ ىلإ ةالصلا لعف نم اهتقوف اهدعب ةّنس لكو «ةالصلا

 لوخدب ضرفلا لبق لعفت يتلا ننسلا هذه تقو لخديو :نايبلا بحاص لاقو

 تقو بهذ ضرفلا لعف اذإف ءامل رايتخالا تقو كلذ نوكيو ءضرفلا تقو

 :لاق نم انباحصأ نمو .ضرفلا تقو جورخ ىلإ ال زاوحجلا تقو يقبو ءاحل رايتخالا

 يف لعفي امو رهظأ :لوآلاو .صنلا رهاظ وهو .لاوزلا ىلإ رجفلا ةنس تقو ىقبي

 ةعبات اهنألو ؛ضرفلا نم غارفلاب اهتقو تقو لخدي ضرفلا دعب نئسلا هذه

 .ضرغلل
 .200 4 /7) "عومجملا” و(178١ /؟) «ينغملا” و ((574 /5) ؟نايبلا” :رظنأ

 ضنئارفلا عم بتاورلا ننسلا ددع

 ناتعكرو ءرهظلا لبق ناتعكر :رتولا ريغ .تاعكر رشع اهددع :لوألا لوقلا

 لوق وهو .رجفلا لبق ناتعكرو «ءاشعلا دعب ناتعكرو «برغملا دعي ناتعكرو ءاهدعب



 ا

 ةالصلا باتك (+ه)ثيدحلا 1١ج نسل
 :لاق )١1١8٠0( "يراخبلا” يف رمع نبا ثيدح :مهتحح .ةيعفاشلا ضعبو «ةلبانحلا

 نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو ءرهظلا لبق نيتعكر :تاعكر رشع ريب يبنلا نم تظفح

 .حبصلا ةالص لبق نيتعكرو «هتيب يف ءاشعلا دعب نيتعكرو «هتيب يف برغملا دعب

 :لوألا لوقلا يف لاق امم صقنف «رتولا ريغ تاعكر ناث اهددع :يناثلا لوقلا

3 
- 

 ةمامالاو ةعامجلا ةالص :باب

 .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو ءءاشعلا ةئس

 :لوألا لوقلا يف ام ىلع داز .رتولا ريغ ةعكر ةرشع اتنثا اهددع :ثلاثلا لوقلا

 هراتخاو «ةيعفاشلا ضعب لوق وهو ءرهظلا لبق اًعبرأ تراصف ؛رهظلا لبق نيتعكر

 عدي ال :ِدَيَي يبنلا ناك :تلاق ان ةشئاع ثيدحل ؛باوصلا وهو .نيميثع نبا

 )١١85(. يراخبلا هجرخأ .ةادغلا لبق نيتعكرو «رهظلا لبق اًعبرأ

 حرشلا”و «(059/5) "فاصنإلا”و 007 /5) "عومجملا”و :.(110 /5) "ينغملا”و «((57/5) ؟نايبلا” :رظنا

 .(19/4) "عتمملا

 رفسلا يف بتاورلا ةالص مكح

 .اهلعف زوجي ءاهلبقو تاولصلا ربد ريغ يف ةقلطملا ةلفانلا

 رفسلا يف اهلعفي رمع نبا ناك دقف «ةقلطملا لفاونلا امأو :هنللج يوونلا لاق

 دقو .هنع حيحصلا نم عضاوم يف تبث (ى ؛اهلعفي ناك هنأ َديَْب يبنلا نع يورو
 .رفسلا يف ةقلطملا لفاونلا باحتسا ىلع :ءاملعلا قفتا

 نم -يأيس |ى- ةلبقلا لابقتسا باب يف فلؤملا هركذ ام :كلذ ليلدو :تلق

 يف وهو «ةعيبر نب رماع ثيدح نم اًضيأ ءاجو ضو سنأو «رمع نبا ثيدح

 . ؟نيحيحصلا”

 .اوفلتخاف ءاهدعبو تاولصلا لبق ةبتارلا لفاونلا امأ



 . كتم

 اسس

 رجفلا الإ اهدعب وأ «ةبوتكملا لبق ةلفان ىلصي نأ رفاسملل هركي :لوألا لوقلا

 «بيسملا نب ديعسو «نيسحلا نب يلعو رمع نبا لوق وهو ءاهيلع مالكلا ٍتأيسو

 .يراخبلا بيوبت رهاظ وهو «ريبج نب ديعسو

 ةالصلا باتك (0)ثيدحلا (١)ج ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باي

 نب رمع نب مصاع نب صفح قيرط نم (589) ملسم هاور ام :مهتجح

 مث «نيتعكر رهظلا انل ىلصف :لاق ةكم قيرط يف رمع نبا تبحص :لاق باطخلا

 وحن ةتافتلا هنم تناحف ؛هعم انساجو ء.سلجو «هلحر ءاج ىتح هعم انلبقأو «لبقأ

 ول :لاق .نوحبسي :تلق !؟ءالؤه عنصي ام :لاقف ؛اًمايق اًسان ىأرف ءىلص ثيح

 ملف «رفسلا يف يي هللا لوسر تبحص نإ ءيخأ نبا اي .يتالص تمهتأل اًحبسم تنك

 هضبق ىتح نيتعكر ىلع دزي ملف ركب ابأ تبحصو هللا هضبق ىتح نيتعكر ىلع دزي

 دزي ملف ,ناثع تبحص مث «هللا هضبق ىتح نيتعكر ىلع دزي ملف ءرمع تبحصو هللا

 هوس هلأ لوسر يف ْمُكَل َناكَدَقَل # :هللا لاق دقو هللا هضبق ىتح نيتعكر ىلع

 .اًرصتخم )١1١١(:)١1١7(: يراخبلا هجرخأو 7١[. :بازحألا]4 ٌةَكَسَح

 لهأ روهمج لوق وهو ءاهدعبو ضئارفلا لبق عوطتلاب سأب ال :يناثلا لوقلا
 يورملا ةباحصلاو «ةعبرألا ةمئألا :مهنم ,مهدعب نمف «نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا

 . مهتل» رذ وبأو ءسابع نباو ءسنأو «رباجو ءدوعسم نباو «يلعو «رمع :اذه مهنع

 ةبوتكملا لبق نوعوطتيف ؛نورفاسي دكني هللا لوسر باحصأ ناك :نسحلا لاق

 هنع تباث ءرفسلا يف ُيتَي هلل لوسر عوطت :هفللج لاق ءرذنملا نبا رايتخا وهو ءاهدعبو

 ءاهلبق يلصي ٌدْيكَي هللا لوسر تيأر ام :لاق هنأ رمع نبا نع انيور دقو ءهجو ريغ نم

 راكنإ يف الو «لفنت يكب هللا لوسر نإ :لاق نم لوق يف سيلو .رفسلا يف اهدعب الو

 «كلذ ىفن نم لوق يف ال لعفلا تبثأ نم تابثإ يف ةجحلا (نإو .ةجح كلذ ركنأ نم

 لمعو ءربلا عنمو «ةعامج ذيب هللا لوسر باحصأ نم رفسلا يف نولفنتي اوناك نيذلاو
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 ةالصلا باتك (10)ثيدحلا (١)ج دن ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 - رم هر ا #]

 :جحلا]# توخيتم مُكحلعا رحل أوكصفأو# :هركذ لج هللا لاق ءزئاج ريغ ريخلا

 .ها .ةيآلا [الال

 موي ىحضلا ىلصو «رفسلا يف رجفلا ةنس يلصي ناك ْدْيَْي يبنلا نأ :مهتجح

 نم عمج نع يور :اًضيأو .ةقلطملا لفاونلا ىلع سايقلاو «تاعكر ناث ةكم حتف

 : دضنت» رمع نبا ثيدح نع بيجأو .ىرخأ ةلدأ مهو ءمهركذ مدقت اك «ةباحصلا
 يف ةلفانلا نإف ؛رمع نبا هاري الو ؛هلحر يف بتاورلا يلصي ناك هلعل ْدْيَيَي يبنلا نأب

 .اهكرت زاوج ىلع اًهيبنت ؛تاقوألا ضعب يف اهكرت هلعل وأ ءلضفأ تيبلا

 دنع هركذ مدقت يذلا دخت» رمع نبا ثيدح رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :هلللذ ةيميت نبا لاق .ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا

 لصي ملو ءرفسلا يف كلذ لعف هنأ هنع لقني ملف ءاهدعبو رهظلا لبق ةالصلا امأو

 ىلص هنأ دحأ هنع لقني ملو «نيتعكر نيتعكر ىنمب ٍلصي ناك كلذكو .ائيش اهعم

 .اهل مهعبتأو ءةنسلاب سانلا ملعأ ناك رمع نباو ءاَئيش اهعم

 ؟اهالص نم ىلع ركني لهو :تلق

 يف بتاورلا لعف :نارمألا هيف زوجي هنأ ىلع :ءاملعلا قفتا :هفثلك ةيميت نبا لاق

 اهلعف زوجي يتلا ةالصلاو .ةمئألا قافتاب اهكرت ءاش نمو ءاهلعف ءاش نم هنإف ؛رفسلا

 اهكرت نوكي د دقو ءاهيلإ ناسنإلا ةجاحل ؛لضفأ اًنايحأ اهلعف نوكي دق ءاهكرتو

 نلا نكل ءاهنم لضفأ وه اهب ةلفانلا نع اًلغتشم ناك اذإ ؛لضفأ

 .رتولاو ءرجفلا يتعكر الإ بتاورلا نم يلصي نكي

 لبق يلصي ال ناك هنأ :ِديَو يبنلا يده نم رهاظلا :هثلله ميقلا نبا لاقو

 ؛اهدعب الو اهلبق عوطتلا نم عنمي نكي مل نكلو ءاّئيش اهدعب الو .ةروصقملا ةضيرفلا

 نأ :اذه ديؤيو .ةماقإلا ةالص ةنسك «ةالصلل ةبتار ةنس هنأ ال ءقلطملا عوطتلاك وهف



 يخل

 ةالصلا باتك_(:«)ثيدحلا ٠١ج ل
 ظفاحي ةبتار ةنس امل لعجي فيكف «رفاسملا ىلع اًقيفخت نيتعكر ىلإ تففخ دق ةيعابرلا
 ناك الإو «رفاسملا لع فيفختلا دصق الولف !؟نيتعكر ىلإ ضرفلا ففخ دقو ءاهيلع

 .هب ىلوأ مامتإلا

 ,(009/17) "ىراتفلا عومجم”و ,((589) ؟ملسم حرش”و .5914/7(4) ؟ينغملا”و .(541/5) "طسوألا” :رظنا

 .(ها/8/7) "حتفلا” و .(4الا" )1١/ ؟دازلا” و )17١8/59(.,

 ةمامالاو ةعامجلا ةالص :باب

 ؟نيتعكر لك نيب ملسي له راهنلاو ليللاب عوطتلا ةالص

 ؛نيتعكر لك نم ملسي نأ :راهنلاو ليللا ةالص يف لضفألا :لوألا لوقلا

 نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةميلستب لفاونلا نم ةريثك تاعكر عمجي نأ زوجيو

 :باب) :بّوب ثيح «يراخبلا بيوبت رهاظ وهو ءمهدعب نمف «نيعباتلاو ةباحصلا

 «سنأو ءرذ يبأو ءراع نع كلذ ركذيو :لاق مث «(ىنثم ىنثم عوطتلا يف ءاج ام

 .يرهزلاو ,ةمركعو .ههتن## ديز نب رباجو

 يف نوملسي الإ انضرأ ءاهقف تكردأ ام :هنللذ يراصنألا ديعس نب ىيحي لاقو

 دنع رمع نبا ثيدح :اهنم «ثيداحألا نم ةلمج ركذ مث «راهنلا نم نيتنثا لك

 مه اَذِإ» :هيفو «ةراختسالا ةالص يف كلغ رباج ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا

 اَذِإ) :ثنح ةداتق يبأ ثيدحو (ةَضيرَفلا ِرْيَغ ْنِم ِنْيَتَعْكَر ْمَكرَمْلَ رمألاب ْمُكُدَحَأ

 ىّتَم ٍلْيَلا ٌاَلَص١ : فطن رمع نبا ثيدحب لوقلا اذه باحصأ اًضيأ جتحاو

 ٍلْيَللا ٌةاَلَصا :نيحيحصلا جراخ ءاجو .؟نيحيحصلا” يف ثيدحلا اذهو :(ىَتَْم

 .نيعم نباك ؛ظافحلا :اهلعأ .ةظوفحم ريغ «راهنلا» :ةدايز نكل (ىَنَْم ىنْثَم راَهّتلاَو

 "ىواتفلا عومجم”و (99/94) "بجر نبا” :كلذل رظنا .مهريغو .دمحأ مامإلاو

(85/55)). 



 حلا كسب
 (50)ثيدحلا (١)ج هك

 راهنلا ةالص يف عبرأ وأ ءنيتعكر لك نم ميلستلا :ةفينح وبأ لاق :يناثلا لوقلا

 نامثو ءتسو «عبرأو «ناتعكر ليللا ةالصو «كلذ ىلع ديزي الو «ةليضفلا يف ءاوس

 نأ سأب ال هنأ :هباحصأ هاكح يذلا نايفس بهذمو «نامث ىلع ديزي الو «ةميلستب

 .نهرخآ يف الإ نهنيب لصفي ال ءكلذ نم رثكأ وأ نس وأ ءاَعبرأ راهنلاو ليللاب يلصي

 .يلإ بحأ وهف «ىنثم ليللاب ىلص اذإو :لاق

 ىجضلا يلصي يَ يبل ناك :تلاق ا ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 26 هللا لوسر نأ :ا» اهنعو )7١9(« ملسم هجرخأ .هللا ءاش ام ديزيو ءاَعبرأ

 الإ ءيش يف سلجي ال ءسمخب كلذ نم رتوي ؛ةعكر ةرشع ثالث ليللا ين يلصي ناك

 ناك ٌدْكَب هنأ ءاج ام :اذكو .رتولا باب يف فلؤملا هركذ :ثيدحلا اذهو .اهرخآ يف

 نع تبث :اًضيأو «(7247) "ملسم” يف وهو .ةميلستب اًعبسو «ةميلستب اًعست يلصي

 .اًعبرأ اًعبرأ راهنلاب يلصي ناك هنأ ديضخي» رمع نبا

 ىنثم راهنلاو ليللاب عوطتلا ةالص يف لضفألا نأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ليللا ةالص اذكو .زاج «ةدحاو ةميلستب اًعبرأ اًنايحأ راهنلا ةلفان لص نإف .ىنثم

 ةالصلا باتك ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب
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 يف هللا ءاش نإ كلذ ركذ يتأيس تايفيك اطو «تاعكرلا نم ددع نيب عمجي نأ زوجي

 .فلؤملا هركذ ثيح «ءرتولا باب

 نبا”و 42047 /0) "عومجملا”و «(١١؟4/5) ؟ينغملا”و ((547 /17) ؟ديهمتلا”و :(7706 /5) «طسوألا” :رظنا

 .(48/9) "حتفلا” و ء(4ا//9) "بجر

 ؟اهدعب ةبتار ةالص ةعمجلل مك

 «يعخنلاو ءرمع نبا لوق وهو «هتيب يف نيتعكر ةعمجلا دعب يلصي :لوألا لوقلا

 دعب نيتعكرو :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دغتنقع رمع نبا ثيدح :مهتجح .كلامو

 .هتيب يف :ةيناثلا ةياورلا يفو .ةعمجلا



 ميهاربإو .كعي* دوعسم نبا لوق وهو ءاّعبرأ ةعمجلا دعب يلصي :يناثلا لوقلا

 يف كعخ ةريره بأ ثيدح مهتجح .يح نب نسحلاو «يأرلا باحصأو .يعخنلا

 ٌلَصِيْلَ فعمل ْمُكُدَحَأ ََص اَذإ» :ديَي هللا لوسر لاق :لاق )88١(« ؟ملسم#

 .(اًعَبْرَأ اَهَدْحَي

 «نيتعكر ىلص ؛هتيب يف ىلص نإو ءاًعبرأ ىلص دجسملا يف ىلص نإ :ثلاثلا لوقلا

 ةريره يبأو ءرمع نبا ثيدح نم مدقت ام :مهتجح .ميقلا نباو «ةيميت نبا لوق وهو

 رمع نبا ثيدح رهاظل ؛هتيب يف نيتعكر لصيف :نيثيدحلا نيب عمجي هنأو . غنم

 ةالصلا باتك (00)ثيدحلا (١)ج ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باي

 . نيف ةريره يبأ ثيدحل ؛دجسسملا يف اًعبرأو . نط

 نع يورم وهو ءاًعبرأ مث ؛نيتعكر يلصي انس ةعمجلا دعب يلصي :عبارلا لوقلا
 نب ديمحو «ءاطعو ءدهاجم لوق وهو .هغتن# ىسوم يبأو ءرمع نباو «يلع

 اذإ هنأ :دهغت» رمع نبا ثيدح :مهتجح .دمحأ نع ةياورو «يروثلاو «نمح رلادبع

 ناك اذإو ءاّعبرأ ىلصف مدقت مث «نيتعكر ىلصف «مدقت ةعمجلا لصف «ةكمب ناك

 ؟هل ليقف ءدجسملا يف لصي ملو «نيتعكر ىلصف «هتيب ىلإ عجر مث «ةعمجلا ىلص ةنيدملاب

 "دنسملا حيحصلا” يف وهو «دوادوبأ هجرخأ «كلذ لعفني دوي هللا لوسر ناك :لاقف

 .(7/75) هلل انخيشل

 يذلا دخن رمع نبا ثيدحل ؛نيتعكر ىلص ءاش نإ ريخم وه :سماخلا لوقلا

 لوقلا دنع هركذ مدقت "ملسم” يف ةريره يبأ ثيدحل ؛اًعبرأ ءاش نإو «فلؤملا هركذ

 .نيميثع نباو «رذنملا نبا رايتخا وهو «دمحأ مامإلا نع ةياور يهو «ناثلا

 «فلؤملا هركذ يذلا دكت رمع نبا ثيدحل ؛سماخلا لوقلا وه :حجارلا

 وه امك «نيتعكر ىلص يي يبنلا نوكو «"ملسم” يف يذلا تنفخ ةريره بأ ثيدحو

 يبأ ثيدح يف درو يذلا عبرألا ةيعورشم يفاني ال دضن# رمع نبا ثيدح رهاظ



 نحلا كح
 كا
 ةالصلا باتك (ه)شيدحلا (١)ج لل

 يبأ ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع قلطأ :اًضيأو ءاعبرأ يلصي هنأو . كن ةريره

 يف كلذ ىلص ءاش نإف :اذه ىلعو «تيبلا يف اهنوكب كلذ ديقي ملو ع ةريره

 .دجسملا يف ءاش نإو ءلضفأ وهو .تييبلا

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

 نأ مدقتف :دواد يبأ دنع .دشن#» رمع نبا ثيدح يف (ى تاعكرلا تسلا امأآو

 نإ هنأ ىلع .سفنلا هيلإ نئمطت يذلا اذهو «نيتعكر ىلص : "نيحيحصلا” يف يذلا

 نم ىلع ركني الو ءسأب الف ثيداحألا نيب اًعمج ؛ةرات اذهو «ةرات اذه لعف هنأ لمح

 .ملعأ هللاو .كلذ لعف
 "لينلا”و )214٠/١(« ؟دازلا”و ,(7554 /95) ؟ينغملا”و )١1١/١14(: "ديهمتلا”و )1١5/4(. ؟فارشإلا” :رظنا

 .(ا/ا/ /ه) "عتمملا حرشلا” و5١45 /4)

 ؟ةبتار اهلبق ةنس ةعمجلل له

 «يعفاشلا بهذمو ,ءكلام بهذم وهو ؛ةيلبق ةنس ةعمجلل سيل :لوآلا لوقلا

 نع ثيدح تبثي مل هنأ :مهتجح .دمحأ بهذم نم روهشملا وهو «هباحصأ رثكأو

 .هلعف نم الو «هلوق نم ال «ةيلبق ةنس ةعمجلل نأ يف ديبي يبنلا

 اهلعج نم مهنمف ءاهلبق ةنس اهل نأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط تبهذ :يناثلا لوقلا

 اى ؛اًعبرأ اهلعج نم مهنمو .دمحأو «يعفاشلا باحصأ نم ةفئاط هلاق امك ؛نيتعكر

 مهنم ءالوهو .دمحأو «يعفاشلا باحصأ نم ةفتاطو «ةفينح يبأ باحصأ نع لقن

 ال نكل «ةتباث اهضعبو ؛ءيش اهنم تبثي مل نكل كلذ يف تدرو ثيداحأب جتحا نم

 اذهو ءاهننس رهظلا ةنس نوكتو ؛ةروصقم رهظ يه :لوقي نم مهنمو ءاهيف مهل ةجح

 .رهظلاو «ةعمجلا نيب قرافلا دوجول ؛أطخ لوقلا

 موي لك رهظ اهب قرافت ماكحأب ةصوصحمل ةعمجلا نإ :هللذ ةيميت نبا لاق

 بيجأو ؛ةةاَلَص نَا ٌَُّك ّنْيَب» ثيدحب :اًضيأ اوجتحاو :تلق .نيملسملا قافتاب



 ةالصلا باتك (60)ثيدحلا (١)ج

 مث «لالب نذؤيو «ربنملا ىلع دعق اذإ الإ هدهع ىلع نذؤي ال ناك ديو ي

 نكمي ناك اهف «سانلاب ِدييَي يبنلا يلصيف ؛لالب ميقي مث «نيتبطخلا دري يبنلا بطخي
 هنع لقن الو ليكي هعم نولصي نيذلا نيملسملا نم دحأ الو وه ناذألا دعب يلصي نأ

 .ةعمجلا موي جورخملا لبق هتيب يف ىلص هنأ :دحأ

 سيفن مالك امو «ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .اًضيأ نيميثع نبا رايتخا وهو «ديفم هنإف ؛تئش نإ كلذ عجار .ةلأسملا هذه نع

 3 : يقب
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 عوطتي نأ اراف ةعمجلا موي دجسملا لجرلا لخ دول

 ىتأ م مث َلَسَتْغا ٍنَم١ :لاق دي يبنلا نع .ثف ةريره يبأ ثيدح نم ءاج

 امه ريش ءعع لص مكي + نم َوذَي ىَتَح َتَصنأ مث ودق ّلَصَم ةَعُجَلا

 اذكهو «(851) ملسم هجرخأ .«ماّيأ ةملَت ٌلْضَمَو .ىَرْخُألا ٍةَعْجْملا َنْيَيَو ُهَْيَ

 ديدحت ريغ نم ءاش ام يلصي نأ هلف :اذه ىلعف يلا اذ تءاج ىرخأ تيداحأ

 .ملعأ هللاو «نيعم ددع

 «دازلا”و اهدعب امو :(188/7؟14) ؟ىواتفلا عومجم”و :(7/“00) "عومجملا”و «(34/7) "ينغملا» :رظنا

 .(728/5) "عتمملا حرشلا”و «(877/)

 ؟دجسملا يف مأ تيبلا يف ةلفانلا :لضفأ اميأ

 لهأ روهمج لوق وهو «تيبلا يف ةبتارلا لفاونلا ةالص بحتسي :لوألا لوقلا

 ٌلَصْمَأ» : "نيحيحصلا”7 يف كعنيخ تباث نب ديز ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ملعلا

 اوت او ْمُكِيوُيُي يف اوُلَص» :ثيدحو هةَبوُتْكَل ال بي يف ما ةالَص ٍةلّصلا
 نم دعبأو ءصالخإلا ىلإ برقأ تيبلا يف ةالصلا :اًضيأو «ةلدألا نم اهريغو ءكاًروُبق

 .لضفأ رسلاو «ةينالع دجسملا يف هلعفو ءرس لمع وهو «ءايرلا



 تلا د
 ةالصلا باتك_(:ه)ثيدحلا 1: سل

 يف ليللا ةبتارو دجسملا يف ةبتارلا راهنلا لفاون لعف لضفألا :يناثلا لوقلا

 يفف «ةعمجلاو ءءاشعلاو «برغملا امأف «فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح .تيبلا

 امهو «هتيب يف ةعمجلاو حبصلا ةبتار يلصي ناك ٌدْييَب يبنلا نأب لوقلا اذه در دقو .هتيب

 .راهن اتالص

 .عمجأ اهنوكل ؛دجسملا يف اهلك ىلصت اهنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(141/5) "ينغملا” و .(779) "ملسم حرش” و ,(777/5) "مهفملا” :رظنا

 ةمامالاو ةعامجلا ةالص :باب

 ةلفانلا ةالص ةيعرش نم ةمكحلا

 ضئارفلا ليمكت :لفاونلا ةيعرش يف ةمكحلاو :ءاملعلا لاق :هنللج يوونلا لاق

 ضاترتلو ؛هريغو « "دواد يبأ ننس” يف ثيدحلا يف تبث امك ؛صقن اهيف ضرع نإ اهب

 بحتسي اذهلو ؛ةضيرفلل غارف لمكأ هبلق غرفتيو ءاهب طشنتيو «ةلفانلا ميدقتب هسفن

 .ملسم هركذ |[ى «نيتفيفخ نيتعكرب ليللا ةالص حتفت نأ

 يذلا للخلا عفرت اهنأ :بتاورلا هذه ةدئافو :هلل نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .ةضورفملا تاولصلا هذه يف لصحي

 .(19/4) "عتمملا حرشلا”و «(7/79) "ملسم حرش” :رظنا

 رجفلا اتعكر هب صتخن ام

 .رضح او رفسلا يف ناعرشت رجفلا يتعكر نأ

 .انه فلؤملا اهركذ ام :اهنم «ةمولعم ةريثك هتلدأف :رضحلا امأ

 عم اَنْسَّرَع لاق :(380) "ملسم” يف كفي ةريره بأ ثيدحف :رفسلا يف امأو

 ّلُك ْذْخْأَيِل» :325 يبنلا لاقق ءسمشلا تعلط ىتح ظقيتسن ملف دعي هللا لوسر



 ءاملاب اعد مث ءانلعفف :لاق .(ُناَطْيَّشلا هيف اَنَرَصَح ٌلِزْنَم اَدَه نم ؛هِيَلِجاَر ِسْأَربٍلُجَر

 .ةادغلا ىلصف .ةالصلا تميقأ مث ءنيتدجس لص مث ءأضوتف

 .ملسم ةياور نم فلؤملا هركذ امك ءاهيف امو ايندلا نم ريخ اهاوث نأ (0)

 نكل .فلؤملا هركذ ؛:ةصفح ثيدح نم مدقت امك ؛عيطتسي ام ردقب (هفيفخت (*)

 .بجاوب لخي اّلأ طرشب

 :ةيناثلا يفو #4 توُرفككلا ماكي لق#ب :ىلوألا يف ةحتافلا دعب أرقي هنأ (5)

 ةالصلا باتك (60)ثيدحلا (١)ج ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :باب

. 

 وأ .01/57) "ملسم” يف كل ةريره يبأ ثيدح :اذه ليلد .4 ٌدَحَأ ُهاَوْهْلُملب

 ب :ةيناثلا يفو «[175 :ةرقبلا] .ةيآلا امل لأ آَمَو هما امم أولو 9ب :ىلوألا يف أرقي

 «[14 :نارمع لآ] .ةيآلادَمتَبَو اَنَسْعَب ْمكَوَس تملك ّكِإ أَلاَ بتكلا َلَمَأكي ْلُق #

 .(7717) "ملسم” يف دشنت سابع نبا ثيدح :هليلدو

 عاجطضالا يف فلتخا دقو «نميألا بنجلا ىلع عاجطضالا امهدعي نسي (0)

 يف مالكلا لاطأو ؛لاوقأ ةتس يناكوشلا ركذ ؟طرش مأ ؛ةنسب سيل مأ «ةنس وه له

 .ةلأسملا هذه

 ىلص اذإ كي يبنلا ناك :تلاق ام ةشئاع ثيدحل ؛ةنس اهنأ :ةصالخلاو

 هظفل اذهو )١١70(« يراخبلا هجرخأ .نميألا هقش ىلع عجطضا ءرجفلا يتعكر

 .0785) ملسمو
 ١/(. 0/5 *عتمملا حرشلا”و اهدعب امو .(55 5 /7) "لينلا” و .( 270 /") *عومجملا”و )١١5/5(« "ينغملا” :رظنا

 ؟دجسملا يف مأ ؛تيبلا يف ةعجضلا هذه له

 اهيابحتسا ىلإ :فلسلا ضعب بهذو :(4 4 /) ؟"حتفلا” يف هكل ظفاحلا لاق

 مل هنأب انخويش ضعب هاوقو , هكتإط رمع نبا نع يكحم وهو ءدجسملا نود تبيبلا يف



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص :بايب

 نم بصحي ناك هنأ :رمع نبا نع ّمصو .دجسملا يف هلعف هنأ ديب يبنلا نع لقني

 .ةبيش يبأ نبا هجرخأ .دجسملا يف هلعفي

 رجفلا ةنس مكح

 ام .مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو بهجت الو بحتست :لوألا لوقلا

 . طغففح ةشئاعو .ةصفح ثيدح نم فلؤملا هركذ

 هراتخاو «ةفينح يبأ نع ينانيغرملا هلقنو نسحلا لوق وهو «بجت :يناثلا لوقلا

 «يراخبلا” يف اننط ةشئاع ثيدح :اًضيأو ءمدقت ام :مهتجح .يناكوشلا

 ةريره يبأ ثيدح :اًضيأو ءاّدبأ |اهعدي نكي ملو :هيفو .ثيدحلا تركذ («2369)

 .(ُلْبَخلا ْمُكْنَدَرط ْوَلَو ءرْجَّملا يَتَعْكَر اوُعَدَت ال١ :ِةيبَب هللا لوسر لاق :لاق ثنين

 .(574) ؟ءاورإلا” :رظنا .فيعض هدنسو .دوادوبأو «دمحأ هجرخأ

 تبث اذإ هب لاقي نأ نكممف «يناثلا لوقلا امأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو .تبثي مل هنكل ءرمألا هيف نآل ؛ كيل ةريره يبأ ثيدح

 .(440 /7) ؟لينلا” و ؛(47 /7) "حتفلا”و 077 /7) "عومجملا” :رظنا
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 ناذألا :باب

 :ةماقإلاو ناذألا فيرعت

 :[7" :ةبوتلا]© ءولوُسَرَو هَل رِيتدَأَو ا :ىلاعت هللا لاق ,مالعإلا :ٌةغل ناذألا

 .مكتملعأ :يأ 1٠١9[« :ءايبنألا]4 ٍوآَوَس لع مكحشن داء :ىلاعت هللا لاقو «مالعإ

 ةفص ىلع ةروثأم ةمولعم ٍظافلأب .ةضورفملا ةالصلا تقوب مالعإلا :اًعرشو

 .ةصوصخ

 ءءادنلاو ءراهظإلاو «ءارقتسالا :اهنم ءناعم ةدع اهلف :ةغللا يف ةماقإلا امأو

 ةفص ىلع ةروثأم ةمولعم ٍظافلأب ةالصلا ىلإ مايقلاب مالعإ :عرشلا يفو .دعاقلا ةماقإو

 .ةصوصخ

 .(؟ 01/ /) "ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا” و لال /؟) "حتفلا”و «(4 ٠7 /1) "ينغملا”و ؟برعلا ناسل” :رظنا

 :سمخلا تاولصلل عورشم ناذآلا

 :عامجإلاو .ةنسلاو «باتكلا :هتيعورشم ىلع لد

 ْرَب نِم َدْرَلَّصلِل وُ اذِإ أَوْنما َنِدَلَأ ايي 8# ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 اوْره اهودخنأ ؤلَّصلا َلِإ ْمُتيَداَت اًذِإَو 9# :ىلاعت هلوقو 019 :ةعمجلا] .ةيآلا4ٍةَعْمَجْل

 .[08 :ةدئاملا]# بعلو

 .بابلا اذه يف فلؤملا هركذ ام :اهنم «ةريثك ثيداحأف :ةنسلا امأو

 ىلع ةمألا عامجإ :امهريغو «ينغملاو «نايبلا بحاص لقنف :عامجإلا امأو

 .سمخلا تاولصلل ناذألا ةيعورشم

 6/1 "جاتحملا ينغم” و 2( *ينخملا”و «(65/7) ؟نايبلا” :رظنا



 هه - ع هه هنا 2 و 3 72 3 مخ هال

 َرِتوُيَو َناَذَألا َعَمْشَي نأ لالي َرمأ :ل كنع لوو كلام نب سنأ نع -5

 ٌةَماَقإلا

 .(717/4) ملسمو «(7205) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ع

 هرمأ :يأ - ميملا رسكو «ةزمهلا مضب وه - :يوونلا لاق (لالب رمأ) :هلوق

 باحصأو «ءاهقفلا نم ءاللعلا روهجج هيلع يذلا باوصلا وه اذه .ةي هللا لوسر

 .فوقوم ههبشو ظفللا اذه :لاقف مهضعب ذشو «نيثدحملا عيمجو ءلوصألا

 «ىنثم ىنثم اًعفش هلعجي : يأ - ءافلا حتفو ىهلوأ حتفب - (عفشي) :هلوق

 .جوزلا :عفشلاو

 ؛رتولا دض :عفشلاو ءاّدرف :يأ ءاّرتو اهلعجي :يأ (ةماقإلا رتويو) :هلوق

 .درفلا :رتولاف

 راصمألاو ىرقلا لهأ ىلع ناذألا مكح

 ءليل بأ نباو .دهاجمو ءءاطع لوق وهو «ةيافك ضرف :لوآلا لوقلا

 بأ باحصأ نم ةعامج لوق وهو ءدمحأ بهذم رهاظو ءرهاظلا لهأو «يعازوألاو

 .يعفاشلاو .كلامو «ةفينح



 ةفينح يبأو كلام بهذم رهاظ وهو ةدكؤم ةنس ناذألا :يناثلا لوقلا

 روهمج نع ىسخرسلا هلقنو .هيوهار نب قاحسإو دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو

 .ءاملعلا

 نم فلؤملا هركذ امل ؛يئافك بجاو ناذآلا نأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هللا لوسر ناك :لاق (787) ؟ملسم حيحص"” يف اضيأ هثيدحو علل سنأ ثيدح

 .راغأ الإو ءكسمأ اًناذأ عمس نإف :ناذألا عمتسي ناكو ءرجفلا علط اذإ ريغي د

 :لاق مث ء(وّرطِفلا لَع» دي هللا لوسر لاقف .ربكأ هللا «ربكأ هللا :لوقي الجر عمسف

 ّنِم َتَجَرَخ» :ةييَب هللا لوسر لاقف .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 .ىزعم يعار وه اذإف ؛اورظنف .اِراَّلا

 اَذِإَق» دبي هللا لوسر لاق :هيفو .كفل» ثريوحلا نب كلام ثيدح اذكو

 يراخبلا هجرحأ .«نهبمأ ْمُكَتْولَو نكُدحَأ ْمُكل نو ةلَصلا ٍتَرَصَع
 .ةلدألا نم اهريغلو ؛(51/4) ملسمو «(71؟)

 "عومجملا”و )55/١(( ؟ةيادبلا”و )4101/١(: ؟ينغملا”و «(7١/؟) "لحملا”و )/١4(. "طسوألا” رظنا

 .(477 /1) "رارجلا ليسلا” و ,(174 /6) ؟بجر نبا”و )7/ 4١(:

 ةماقإ الو ناذأ ريغب ىلص نم مكح

 روهمج لوق وهو «هيلع ةداعإ الف «ةماقإ الو ٍناذأ ريغب ىلص نم :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ

 ءءاطع لوق وهو «ةالصلا ةحصل ٌطرش ةماقإلاو ءضرف ناذألا :يناثلا لوقلا

 ةماقإلا كرت نمف :ءالؤه لاق .رهاظلا لهأو «يعازوألاو «ليل يبأ نباو ,دهاجمو

 :ةيكلاملا نم ةنانك نب نامثع لاقو .تقولا يف ديعي هنأ :يعازوألا نعو .ةالصلا داعأ

 .اًدمع اهكرت اذإ ديعي



 م
 ةالصلا باتك (:-)ثيدحلا دج سنك

 ىلع ةحيحص ةالصلاف ٍةماقإ الو ٍناذأ ريغب ٌّلصم ىلص نإو :هكثلَو ةمادق نبا لاق

 ٍناذأ الب انب لصف هللادبع ىلع انلخد :الاق هنأ دوسألاو «ةمقلع نع يور امل ؛نيلوقلا

 يسن نمو :لاق ؛ءاطع الإ كلذ يف فلاخ اذحأ ملعأ الو .مرثألا هاور .ةماقإ الو

 هم 2

 ةداعإ الف تقولا ىضم نإف ءتقولا يف ماد ام ديعي :ةرم لاق يعازوألاو .ديعي ةماقإلا

 «نيناذألا دحأ ةماقإلا نآلو ؛انركذ امل ؛روهمجلا لوق :حيحصلاو .ذوذش اذهو .هيلع

 .رخآلاك اهكرتب ةالصلا دسفت ملف

 دنع مدقت ءاطع الإ فلاخي مل :هلوقو ءباوصلا وه ةمادق نبا هححص ام :تلق

 هركذ يذلا كلغ دوعسم نب هللادبع رثأو ءريثك مهو ءفلاخ نم ركذ يناثلا لوقلا

 .ةحصلا هرهاظ ٍدنسب "طسوألا” يف رذنملا نبا هركذ :ةمادق نبا
 .(578/6) ؟"بجر نبا” و «((1//410) "ينغملا” و .(08/5) "طسوألا” :رظنا

 ؟نولتاقي لهف ناذألا كرت ىلع دلب لهأ عمتجا اذإ

 زوجي ال هنأو «مالسإلا راعش ناذألا نأ :هيف :يباطخملا لاق :هئللك ظفاحلا لاق

 دحأ اذهو .ها .هيلع مهلاتق ناطلسلل ناك هكرت ىلع اوعمتجا ٍدلب لهأ نأ ولو «هكرت

 ال :لاقف ربلادبع نبا برغأو .بهذملا يف هجوألا دحأ وهو ءمدقت [ى ءاملعلا لاوقأ

 .ها .اًقالخ هيف ملعأ
 .(40/7) "حتفلا” و «(71+ /0) "بجر نبا” :رظنا

 ؟ميقيو نذؤي لهف هتيب يف ىلصو اهل نذؤي ةيرق يف لجرلا ناكاذإ

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةماقإ الو ٍناذأ ريغب يلصي نأ هل :لوآلا لوقلا

 .هرصم لهأ ناذأ هأزجأ رصم يف ناك اذإ :دمحأ لاقو

 نإو «نسحف ماقأو نذأ نإ :هدحو رصملا يف يلصملا يف هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 .روث وبأ لاق كلذكو «كلذ هأزجأ مهتماقإو سانلا ناذأب ىفتكا



 ناذألا :باب

 نب هللادبع نايتأي اناك امهنأ :ةمقلعو .دوسألا نع ءاج اهب :لوقلا اذه لدتساو

 هدئنسو .ةماقإ الو ٍناذأب انرمأي ملف :لاق ءاولصف اوموق :لاقف «هراد يف دوعسم

 . "طسوألا” يف وهو حيحص

 .كلذ أزجأ «ماقيو اهب نذؤي ةيرق يف تنك اذإ :لاق هنأ :دهضتقع رمع نبا رثأو

 .حيحص هدنسو « "طسوألا” يف اًضيأ وهو

 كلذ لعفو «نارهم نب نوميمو .كلام لوق وهو «ةماقإلا هيفكي :يناثلا لوقلا

 ناذألاو «ةماقإلا يلصملا ئزجي :يعازوألا لاقو .نذؤي ملو ماقأ :ريبج نب ديعس

 .ماقأ ءاش نإ :هلحو ىلص نميف نيريس نباو نسحلا لاقو .لضفأ

 نبا لوق وهو «ميقيو نذؤي هنإف ؛رجفلا يف الإ ةماقإلا ئرجي :ثلاثلا لوقلا

 .يعخنلاو «نيريس
 وهو «ةماقإلا هتزجتو «ةالصلا ديعي ةماقإ الو ٍناذأ ريغب ىلص نم :عبارلا لوقلا

 .ءاطع لوق

 ىلص اذإ ميقيو نذؤي نأ يلإ بحأ :هغلله رذنملا نبا هلاق ام وه :مدقت ام حجارلا

 هيلع بجي مل ٍةماقإ الو ٍناذأ ريغب ىلص ولو «نذؤي مل نإو «ماقأ نإ هيزجيو .هدحو
 نب كلام ثيدح ركذ مث ءهدحو يلصملل ةماقإلاو ناذألا تببحأ امنإو «ةداعإلا

 .ماقأو نذأ هنأ : فخ رباج نع اًرثأ ركذو ,ثريوحلا

 .(33970/0) «بجر نبا” و ((418/1) «ينغملا”و 08 /7) ؟طسوألا” رظنا

 هلهأ هيف ىلص دق دجسم يف ةماقإلاو ناذألا مكح

 عوكألا نب ةملسو ءسنأ نع ءاج :ميقيو نذؤي نأ هل بحتسي :لوألا لوقلا

 لوقلا اذهو .ةحصلا :امهيلإ دنسلا رهاظو «رذنملا نبا امهركذ .كلذ العف |بنأ : دضتيع



 ناذألا :باب

 ال :ةداتق لاق .يعفاشلا نع يورو .دمحأو ,ةداتقو «بيسملا نباو ءيرهزلا لوق وه

 .اًريخ الإ هللا لوسر اًدمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نم كيتأي

 .يعازوألاو كلامو «دهاجمو ءءاطعو ءسواط لوق اذهو «ميقي هنأ :يناثلا لوقلا

 ؛يبعشلاو ءنسحلا لوق وهو «ميقي الو «نذؤي نأ هيلع سيل :ثلاثلا لوقلا

 .هباحصأو «ةفينح يبأو «ةمركعو

 رصتقا نإو .يلإ بحأ ميقيو نذؤي :لاق .رذنملا نبا هلاق ام وه :مدقت ام حجارلا

 .ناذألا لضف هتوفي نأ بحأ الو هيلع ةداعإ الف ءىلصف ءدجسملا لهأ ناذأ ىلع

 مل ,ناذألا تقو ريغ يف وأ ًءاضق يلصي ناك نإ هنأ الإ ةمادق نبا لاق :ةدئاف

 .هب رهجي
 .(71717/0) "بجر نبا”و .(518/1) "ينغملا”و .(56 /7) "طسوألا” :رظنا

 ؟ةماقإو ناذأ نيرفاسملا ىلع له

 نباو ءرمع نب هللادبعو .ناملس لوق وهو ءرفسلا يف ميقيو نذؤي :لوألا لوقلا

 يورو .ةفينح يبأو ءروث يبأو ءقاحسإو ءدمحأو «يعفاشلاو «نيريس نباو «بيسملا

 .رجفلا ةالص يف الإ رفسلا يف ةماقإ كتزجت :لاق هنأ قاحسإ نع

 دارأف «رفس يف يت يبنلا عم انك : تعفي بعك نب بأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد

 نب كلام ثيدحو .(1719) يراخبلا هجرخأ .ادرْبأ١ :هل لاقف ءنذؤي نأ نذؤملا

 تن اذإ» :دْيَكَب يبنلا لاقف ءرفسلا ناديري يب يبنلا نالجر ىتأ :لاق كني ثريوحلا

 ادإَقا :ملسمو «يراخبلل ةياور يفو «(0*57) يراخبلا هجرخأ .اايِقأَو اَنذأَق (مْجَرَح
 .(11/5) ملسمو ؛(57:1) يراخبلا هجرخأ .(ْمُكَّدَحَأ ْمُكَلْنَذَوُيْلَف ُهالَّصلا ٍتَرَصَح

 تبث .ميقيو نذؤي هنإف ءرجفلا ةالص يف الإ ةماقإ رفسلا يف هئزجي :يناثلا لوقلا

 .نيريس نبا لوق وهو «رمع نبا نع ءرذنملا نبا دنع اذه



 ةالصلا باتك (؟)ثيدحلا ()ج ين”

 .ةماقإ كيزجت :دمحم نب مساقلاو ,نسحلا لاقو

 نع :اذه يور .ماقأ ءاش نإو اقأو نذأ ءاش نإ :رايخلاب وه :ثلاثلا لوقلا

 ءرفسلا يف ةماقإلا يبن اذإ :لاق هنأ دهاجم نع يورو «يروثلا نايفس لوق وهو .يلع

 .داعأ

 ىلع بجي امى اًيئافك اًبوجو :ةماقإلاو ناذألا نيرفاسملا ىلع بجي هنأ :حجارلا

 نع مهمون ةصق يف دع ةداتق يبأ ثيدح كلذكو «ةلدآلا نم مدقت امل ؟نيميقملا

 ٍناذأب امهولص نيتالصلا نورفاسملا عمج اذإف .ةالصلاب لالب نذأ مث :هيفو ؛ةالصلا

 .ةفلدزمو «ةفرعب رَبي هللا لوسر لعف امك «نيتماقإو ٍدحاو

 لب «ةيرهاظلاو «ةلبانحخا ضعبو «رذنملا نبا :رفاسملا ىلع هبوجوب حرص نممو

 .نيميثع نباو «يناكوشلا رايتخا - بوجولا :يأ - وهو «هتيطرشب :مزح نبا حرص

 حرشلا”و 86 ربل ؟ليسلا”و هور *بجر نبا”و يا ؟لحملا”و 2( /*) «طسوألا” :رظنا

 .(44 )١/ ؟عتمملا

 ةيداب يف ناكاذإ درفنملل ناذآلا مكح

 رهجلا هل بحتسا :اهوحن وأ «ةيداب يف تقولا يف ناك نإو :هفثلَج ةمادق نبا لاق

 عفراف «ةالصلاب تنذأف «كتيداب وأ ءكمنغ يف تنك اذإ :ديعس يبأ لوقل ؛ناذألاب

 الإ ٌءيش الو ءٌسنإ الو رج نذؤملا توص ىدم عمسي ال هنإف ؛ءادنلاب كتوص

 :تلق .ْدكيَي هللا لوسر نم كلذ تعمس : كا ديعس وبأ لاق .ةمايقلا موي هل دهش

 .مدقت دقو «ىزعملا يعار يف :سنأ ثيدح ركذو .(2094) "يراخبلا” يف وهو

 ذفلا ناذأ نأ :هيفو :كخ ديعس يبأ ثيدحل هحرش يف هنلل ظفاحلا لاقو

 ءاعد هتاف نإ هنأل ؛هعم ٍِلصي نم روضح جتري مل ولو «رفق يف ناك ولو «هيلإ ٌبودنم

 .مهريغ نم هعمس نم داهشتسا هتفي ملف «نيلصملا

 .(494/؟) ؟حتفلا”و «(418/1) "ينغملا”و 5١(« /7) «طسوألا” :رظنا



 نحل دي
 ةالصلا باتك ()ثيدحلا (ذج سن

 ةتئافلا ةالصلل ةماقإلاو ناذالا مكح

 تاولص هتتاف نإف «ةتئافلا ةالصلل ةماقإلاو ناذألا بحتسي :لوألا لوقلا

 وهو .سأب الف «نذؤي مل نإو «ةماقإ ةالص لكل ميقي مث «ىلوألل نذؤي نأ هل بحتسا

 اذإ :نولوقي ةيفنحلا نأ الإ .ةيعفاشلا دنع دمتعملاو «ةلبانحلاو «ةيفنحلاو روث يبأ لوق

 ليلد .زاج ًةدحاو ًةرم نذأ نإف «ةالص لكل ميقيو نذؤي نأ ىلوألاف تئاوفلا تددعت

 لالب نذأ مث :هيفو ةالصلا نع مهمون ةصق يف كح ةداتق بأ ثيدح :لوقلا اذه

 .(581) ملسم هجرخأ .ةالصلاب

 لوقو «قاحسإو «يعازوألاو «كلام لوق وهو «نذؤي الو ميقي :يناثلا لوقلا

 عورشم ناذألا نأل ؛الف الإو ءنذأ «سانلا عاتجا اجر نإ :هل رخآ لوقو «يعفاشلل

 انلغش :لاق كيخ ديعس بأ ثيدح :مهتجح .ةجاحل الإ عرشي الف «مالعإلل

 - هيفو «ثيدحلا ركذ - سمشلا تبرغ ىتح رهظلا ةالص نع قدنخلا موي نوكرشملا

 مث ءاهتقول اهيلصي ناك اك اهالصف ءرهظلا ةالصل ماقأف ءالالب ب هللا لوسر رمأف

 ناك اك اهالصف «برغملل نذأ مث ءاهتقو يف اهيلصي ناك !ى اهالصف ءرصعلل ماقأ

 .(0785) "دنسملا حيحصلا” يف وهو ((571) يئاسنلا هجرخأ .اهتقو يف اهيلصي

 اى ةتئافلل نذؤي انلق اذههلو :هفذلج مالسإلا خيش لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ال ؛هيف لعفت يذلا تقولل ناذألاو ءاهتقو هنأل ؛رجفلا ةالص نع اومان امل الب نذأ

 .هيف بجت يذلا تقولا

 .(77 /15؟) ؟ىواتفلا عومجم”و ؛.(47 /7) "عومجملا”و «(519/1) ؟ينغملا”و )/0١(« "طسوألا” :رظنا

 ؟ةماقإو ناذأ ءاسنلا ىلع له

 ةماقإ الو ناذأ ال ءاسنلا ىلع بجي ال هنأ :ملعلا لهأ نيب فالخ ال :اًلوأ

 ؟ال مأ ,ةماقإلاو ناذألا نطل بحتسي له :اوفلتخاو



 توبث مدع :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .بحتسي ال :لوألا لوقلا

 .حصي مل :درو امو .كلذ ىلع لدي ليلد

 ةجو وهو «يعازوألاو ,دهاجمو ءءاطع لوق وهو «ةماقإ نهيلع :يناثلا لوقلا

 ديطتع هللادبع نب رباج لئسو .نسحف تماقأ نإ :كلام لاقو .ةيعفاشلا بهذم يف

 يبأ نع «ةأطرأ نب جاجح قيرط نم نكل «رذنملا نبا هجرخأ .معن :لاق ؟ةأرملا ميقتأ

 رخآ ردصم يف درو له نكل .حرصي مل امهالكو ءسلدم امهالكو «رباج نع «ريبزلا

 .رظني ؟هب تبثي رخآ دنسب
 رذنملا نباو ءقاحسإ لوق وهو «ةماقإلاو ناذألا نمل بحتسي :ثلاثلا لوقلا

 نبا هجرخأ «ميقتو نذؤت تناك اهنأ :ةشئاع نع يورو «ةيعفاشلا بهذم يف هجوو

 .طلتخم فيعض وهو «ميلس يبأ نب ثيل قيرط نم رذنملا

 «هللا ركذ نع ىبخأ انأ :لاقو .ءبضغف ؟ناذأ ءاسنلا ىلع له :رمع نبا لئسو

 وهف «نلعف نإ :لاق هنأ سنأ نع يورو ءَنْسُحلا هدنس رهاظو «رذنملا نبا هجرخأ

 .كذ

 لاقو .ميقتو «ةأرملا نذؤت نأ سأب الف هللا ركذ نم ٌركذ ناذألا :رذنملا نبا لاقو

 ىلع ناذأ الو :مزح نبا لاقو .زئاجف ؛نلعفي مل نإو «سأب الف ؛نلعف نإ :دمحأ

 .نسحف «نمقأو َّنَّذَأ نإف «ةماقإ الو «ءاسنلا

 «كلذ ىلع ليلد توبث مدعل ؛ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع سيل هنأ :ةصالخلا

 هللاو ءاهتوص عفرت ال نكلو «هلل ٌركذ وه :هريغو رذنملا نبا لاق |كف «تلعف نإ نكل

 .ملعا

 )1١8/9(. "عومجملا”و :((477 /1) ؟ينغملا” و .(179 /7) ؟ىحملا” و ,( 5 /9) «طسوألا” :رظنا



 ناذألا :باب

 ناذآلا تاملك ددع

 هلوأ ريبكتلا :كلذ نم ةملك «ةرشع سمح :ناذألا ظافلأ ددع :لوآلا لوقلا

 .قاحسإو .دمحأو «يروثلا نايفسو «ةفينح يبأ لوق وهو «عيجرت هيف سيلو «عبرأ

 هلوأ يف ريبكتلا :هيفو ءالماك ناذألا ركذ كثف ديز نب هللادبع ثيدح :مهتجح

 هدانسإو )١184(« يذمرتلاو «(549) دوادوبأ هجرخأ .عيجرتلا هيف سيلو «عبرأ

 .(01/6) "دنسملا حيحصلا”و (؟55) ؟ءاورإلا” :رظنا .نسح

 لاق .ةيعفاشلا بهذم وهو «ةملك ةرشع عست :ناذآلا ظافلأ ددع :يناثلا لوقلا

 ةروذحم بأ ثيدح :مهتجح .هريغو ,زاجحلاب ملعلا لهأ نم ةفئاط لاق هبو :يوونلا

 ةرشع عست تراصف ؛عيجرتلا :لوألا لوقلا دنع مدقت ام ىلع ةدايز هيفو .تضخ

 .ثلاثلا لوقلا دنع هيلع مالكلا يتأيس كش ةروذحم يبأ ثيدحو .ةملك

 .هلوأ نم نيتريبكت طقسأ .ةملك ةرشع عبس :ناذألا ظافلأ ددع :ثلاثلا لوقلا

 يبأ ثيدح يف فلتخا دقو . ع ةروذحم يبأ ثيدحل ؛فسوي يبأو ءكلام لوق وهو

 .طقف ناترم هلوأ يف ريبكتلا نكل «عيجرتلا هيف «(3374) "ملسم” يفف كلَ ةروذحم

 : "ملسم حيحص” يف يسرافلا قرط ضعب يف عقوو :هكلل ضايع يضاقلا لاق

 يذمرتلاو .(555) دوادوبأو .(509/7) دمحأ هجرخأو :تلق .تارم عبرأ

 :هيفو ءاهعومجمب نسحي قرط نم )٠/( هجام نباو )١1١5(« يئاسنلاو « 0)

 .عبرأ هلوأ يف ريبكتلاو «عيجرتلا

 يذلا ديز نب هللادبع ثيدحل ؛عبرأ ناذألا لوأ يف ريبكتلا نأ :مدقت ام ةصالخلا

 ءاجو ءاعبرأ ءاج :مدقت امك هيلع فلتخا دقف ؛ثنخ ةروذح يبأ ثيدح امأو «مدقت

 هللاو ؛هيلع لمعلاف ؛كتنإخ ديز نب هللادبع ثيدحل قفاوم وهو ءرثكأ عبرألاو «نيترم

 .ملعأ



 ناذألا :باب

 ملو «هريغو ."ملسم” يف ةروذحم يبأ ثيدح نم تباث وهف :عيجرتلا امأ

 :ةمادق نبا لاق .ةرات كرتيو «ًةرات هب لمعي نأ نم سأب الو «هب لمعيف «هيف فلتخي

 «قاحسإ كلذكو ءدمحأ هيلع صن .سأب الف «عّجر نإف «حابملا فالتخالا يف اذهو

 .ِةللَي يبنلا نع حص دق امهالك نيرمألا نإف

 .هللا ءاش نإ هذه دعب ةلأسملا يف عيجرتلا مكح ىلع مالكلا يتأيسو :تلق

 "لينلا”و ء(١1؟/7) ؟عومجملا”و )105/١(. ؟ينغملا”و )4/1١(. ؟مهفملا”و )١5/9(. ؟"طسوألا” :رظنا

1”), 

 ناذآلا يف عيجرتلا مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ناذألا يف عيجرتلا عرشي :لوألا لوقلا

 نيترم امهوق دعب ءتوصلا عفرب نيترم نيتداهشلا ىلإ دوعلا وه :عيجرتلاو

 :مهتجح .دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .توصلا ضفخب

 .عيجرتلا :هيفو ؛هذه لبق ةلأسملا دنع هركذ مدقت يذلا كعنخ ةروذحم يبأ ثيدح

 .راصمألا رئاسو «ةنيدملاو ؛ةكم لهأ لمع هنآلو :اولاق

 :مهتجح .نييفوكلاو «ةفينح بأ لوق وهو «عيجرتلا عرشي ال :يناثلا لوقلا

 .عيجرتلا هيف سيلو هذه لبق ةلأسملا يف هركذ مدقت دقو .كعذلغ ديز نب هللادبع ثيدح

 يبأ ثيدح يف هتوشل ؛عيجرتلا ةيعورشم وهو ءروهمجلا لوق وه :باوصلاو

 .نيميثع نباو «يناكوشلاو «ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو . كعفإ» ةروذحم

 حيحص ثيدح وهو كنيخ ةروذحم يبأ ثيدح ىلع همالك يف يناكوشلا لاق

 نب هللادبع ثيدح نع رخأتم اًضيأ وهو ءاهوبق بجيف ؛ةيفانم ريغ ةدايز ىلع ٌلمتشم
 «نينح دعب ةرجهلا نم نامث ةنس ةروذحم يبأ ثيدح نإ : "ملسم حرش” يف لاق «ديز

 .ها .هب ةنيدملاو .ةكم لهأ لمع اًضيأ هحجريو ءرمألا لوأ يف ديز نبا ثيدحو
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 ةالصلا باتك (:)ثيدحلا 0١ج نس

 الإ ناذألا حصي ال نكر وه له :عيجرتلا يف انباحصأ فلتخاو :يوونلا لاقو

 ىلع ؟ةليضفلا لامك تاوف عم ناذألا حص هكرت ول ىتح ءاثكر سيلو ةنس وه مأ «هب

 ىلإ :مهريغو «نيثدحملا نم ةعامج بهذ دقو .ةنس هنأ :مهدنع حصألاو :نيهجو

 .ملعأ هللاو «هتابثإ :باوصلاو .هكرتو عيجرتلا لعف نيب رييختلا

 حص :هكرت ولف «ةيعفاشلا دنع حيحصلا وه ام ىلع ةنس هنأ :باوصلا تلق

 .كرتي ةراتو «ةرات هب لعفي نأ سأب الو .ناذألا

 اذهبو ةرم اذهب تنذأ اذإف «ةنسلا هب تءاج امم اذه لكو :نيميثع نبا خيشلا لاق

 نأ ناسنإلل يغبني «ةعونتم هوجو ىلع ةدراولا تادابعلا نأ :ةدعاقلاو .ىلوأ ناك ةرم

 .هوجولا هذه ىلع اهلعفي

 نبا”و «07884/7) "دازلا”و ((519/؟؟) "ىواتفلا عومجم”و ,(0/8) ؟ملسم حرش”و ,(2/7) "مهفملا” :رظنا

 .(ةكرك) "عتمملا حرشلا”و .(715/5) "لينلا”و )501١/65(. ؟بجر

 ناذألا :باب

 ةماقإلا ظافلأ ددع

 يف ريبكتلا الإ ةدرفم اهلك «ةملك ةرشع ىدحإ :ةماقإلا ظافلأ :لوألا لوقلا

 .ءاملعلا روهمج لوق وهو «ىنثم ىنثم اهنإف ؛ةالصلا تماق دق ظفلو ءاهرخآو ءاهلوأ

 «زاجحلاو «نيمرحلا يف لمعلا هب ىرج يذلاو .ءالعلا روهمج بهذم :يباطخلا لاق

 .ىدارف ةماقإلا نأ :مالسإلا دالب ىصقأ ىلإ برغملاو ءرصمو «نميلاو «ماشلاو

 .ةالصلا تماق دق هلوق رركي هنأ ءالعلا ةماع بهذم :اًضيأ لاقو

 ظفل ٌنثي ملف «تاملك رشع يه :هنع روهشملا يف هكلله كلام لاقو :يوونلا لاقو

 ٌةرم ربكأ هللا :لوألا يف لوقي هنأ :ذاش ٌلوق انلو ,يعفاشلل ٌميدق ٌلوق وهو «ةماقإلا

 .تاملك نا نوكتف ؛ةرم ةالصلا تماق دق لوقيو «ربكأ هللا :رخآلا يفو

 .ها .لوألا :باوصلاو



 ناذألا :باب

 «ةماقإلا رتويو :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كففخ سنأ ثيدح :روهمجلا ةجح

 ىدحإ :ةماقإلا ظافلأ َرَكَذ :هريغو .دواد يبأ دنع .كشيغ ديز نب هللادبع ثيدحو

 «ةينثتلابف ؟ةالصلا تماق دقو ءهرخآو «هلوأ يف ريبكتلا الإ اهلك «ةملك ةرشع

 .يعداولاو «ينابلألا :نامامإلا هنّسحي :مدقت اك ثيدحلاو

 هللا لوسر دهع ىلع ناذألا ناك :لاق دضتإع رمع نبا ثيدحب :اولدتسا اذكو

 تماق دق «ةالصلا تماق دق :لوقي هنأ ريغ «ةرم ةرم :ةماقإلاو «نيترم نيترم : يي

 يف وهو «ءنسح هدنسو )0١05(« دوادوبأو «((80 )١/ دمحأ هجرخأ .ةالصلا

 .(77 )١ هقللو انخيشل "دنسملا حيحصلا7

 ديز نب هللادبع ثيدح هلبق يذلاو ءاذه دع رمع نب هللادبع ثيدحو

 «ةينثتلا اهيفف ؟ىنثت ال ةالصلا تماق دق :لاق ثيح كلام مامإلا لوق دري : كن

 دعب ؟ملسم”و ؟يراخبلا” يف ءاج فلؤملا هركذ يذلا كعفلغ سنأ ثيدح اًضيأو

 اذه :هكللو فلؤملا ركذي ملو .ةالصلا تماق دق :ينعي «ةماقإلا الإ ةماقإلا رتويو :هلوق

 ,"حتفلا” يف ظفاحلا لوقلا اذه درو .ةجردم يه :لاق مهضعب نأل ؛ءانثتسالا

 .ةجردم تسيلو «ثيدحلا نم اهنإ :لاقو

 عم ناذألا لثم اهلك اهينثيف .ةملك ةرشع عبس :ةماقإلا ظافلأ :يناثلا لوقلا

 لهأو «كرابملا نباو «يروثلاو «ةيفنحلا لوق وهو «نيترم ةالصلا تماق دق :ةدايز

 عست :ناذألا هملع :ّديكَي هللا لوسر نأ كعفضخ ةروذحم بأ ثيدح :مهتجح .ةفوكلا

 يذمرتلاو .(554) دوادوبأ هجرخأ .ةملك ةرشع عبس :ةماقإلاو .ةملك ةرشع

 .(5 ١094 /9) دمحأو )7/١9. هجام نباو )١97(«

 «ناذألا ظفل قسي ملف ؛يذمرتلا الإ ةماقإلا هدعبو «ناذألا ظفل قاس مهلكو

 اهركذ مدقت يتلا ثيداحألل فلاخم هنأ الإ ءنسحلا هرهاظ ثيدحلاو .ةماقإلا الو



 ركذ هيف سيلو ماسم هجرخأ كف ةروذحم ىبأ ثيدح اًضيأو «لوألا لوقلا دنع

 دواد يبأ ننس يف هنسح هنثلك ينابلألا خيشلا نأ ىلع «هتوبث يف ةبير لعجي اذهف «ةماقإلا

 لوسر ناذأ ناك :لاق كعخ ديز نب هللادبع ثيدحب :اولدتسا كلذكو .يذمرتلاو

 5 هدنسو «هريغو )١45(« يذمرتلا هجرخأ .ةماقإلاو «ناذألا يف اًعفش اًعفش :؟ 6 هللا

 . "يذمرتلا ننس» يف هكلله ينابلألا خيشلا هفعضو .فيعض

 دوادو ءقاحسإو .دمحأ لوق وهو ءاهتينثتو «ةماقإلا دارفإ زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .يناكوشلاو «ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو ءريرج نب دمحمو .يرهاظلا

 «لوألا لوقلا دنع اهركذ مدقت دقو ءاهتينثتو «ةماقإلا دارفإب تتبث ةلدألا نأ : :مهتجح

 .يناثلاو

 نأل ؛ةماقإلا دارفإ وهو ءروهمجلا لوق وه يذلا لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ؛مدقت امك ثيداحألل فلاخم مهليلدف :يناثلا لوقلا امأ .حصأو «رثكأ اهيف ةلدألا

 دارفإلا ةلدأ نأ :اهنم «ةبوجأ ةدعب هنع روهمجلا باجأ دقف هنيسحتب لوقلا ىلعو

 .ظوفحم ريغ ةينثتلا ظفل نأ :اهنمو ,خسنلاب لوقلا :اهنمو ,حصأ

 ((30/97) ؟ىواتفلا عومجم”و ,(78) "ملسم حرش”و )507/١(( ؟ينغملا”و «(9//11) ؟طسوألا” :رظنا

 .(57177/9) ؟لينلا” و 8089 /؟) ؟دازلا”و

 ةماقإلاراتيإو ناذألا ةينثت نم ةمكحلا

 ناذألا نأ :ناذآلا ةينثتو «ةماقإلا دارفإ يف ةمكحلاو :(71) هكلل يوونلا لاق

 ةجاح الف ؛نيرضاحلل ةماقإلاو «مهمالعإ يف غلبأ نوكيل ؛رركيف «نيبئاغلا مالعإل

 امنإو «ناذألا يف هنود ةماقإلا يف توصلا عفر نوكي :ءاملعلا لاق اذهلو ءاهراركت ىلإ

 .ملعأ هللاو ,ةماقإلا دوصقم هنأل ؛ةصاخ ةماقإلا ظفل ررك



 نِخلا
 1 1 ل

 ةالصلا باتك (57)ثيدحلا (1)ج

 هباوجو لاكشإ

 نأ :روهمجلا هيلع يذلا راتخملا نإ :متلق دق :ليق نإف :هثللظ يوونلا لاق

 .؟ةينثت اذهو ءارخخآو اًّلوأ ءربكأ هللا ربكأ هللا :اهنم «ةملك ةرشع ىدحإ ةماقإلا

 ناذألا :باب

 اذهلو «دارفإ ناذأآلا ىلإ ةبسنلاب وهف «ةينثت ةروص ناك نإو ءاذه نأ :باوجلاف 5-5

 لوأ يف لوقيف ءدحاو ٍسفنب نيتريبكت لك لوقي نأ نذؤملل بحتسي :انباحصأ لاق

 هللاو ءرخآ ِسَمَتِب ربكأ هللا ربكأ هللا :لوقي مث ءدحاو ِسَمَِب ,ربكأ هللا ربكأ هللا :ناذألا

 .ملعأ

 .(87 /؟) ؟حتفلا”و ,(71/8) "ملسم حرش” :رظنا

 اًمئاق ناذألا مكح

 ركذ :رمع نبا ثيدح نم (؟1/7) "ملسم”و )5١014(( ؟يراخبلا” يف ءاج

 فلتخي مل :هكللاج رذنملا نبا لاق .اَوالَّصلاب ِداَنَ 5 ءلالب يه 7-3 لاق :هيفو ءثيدحلا

 هلف «ةلع هب تناك نإف ءٍةلع نم الإ مئاق وهو ,نذؤي نأ ةنسلا نم نأ يف :ملعلا لهأ

 هلجر تناكو هلك هللا لوسر بحاص كثفيغ ديز يبأ نع انيورو ءاّسلاج نذؤي نأ

 ينابلألا ةمالعلا هنسح رثألا اذه :تلق .دعاق وهو «نذأ هنأ هللا ليبس يف تبيصأ

 .(7570) "ءاورإلا” يف هنللج

 هركو .ةلع نم الإ اًسلاج نذؤي ال :لبنح نب دمحأو ءءاطع لاقو :رذنملا نبا لاق

 وهو «نذؤي :لوقي روث وبأ ناكو .يأرلا باحصأو «يعازوألاو .كلام اًدعاق ناذألا

 .يلإ بحأ مايقلاو ؛ةلع ريغو «ةلع نم سلاج
 هرك «ةلبقلا ريغ ىلإ وأ ءاًحجطضم وأ ءاّدعاق نذأ ولف :هللله يوونلا لاقو

 .ةيعفاشلا روهمج لوق اذه نأ ركذ مث ءلصح دقو «مالعإلا دوصقملا نأل ؛هناذأ حصو
 )١١14/95(. "عومجملا”و :(577 )١/ ؟ينغملا” وء(47/7) «طسوألا”و «(51) "عامجإلا” :رظنا



 متحد
 ثيدحلا (1)ج قل

 ناذألاب ةلبقلا لابقتسا بحتسي

 .ناذألاب ةلبقلا لبقتست نأ ةنسلا نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق

 .اًقالخ هيف ملعن ال «ةلبقلا ليقتسم نذؤي نأ بحتسملا :ةمادق نبا لاقو

 ةبطخلا نإف «لطبي مل ؛هناذأ يف ىشم وأ «ةلبقلا لابقتساب لخأ ولو :هنللَم لاقو

 .اذهب لطبت الو «ناذألا نم دكآ
 .(1078/5) "بجر نبا” و )١١5/5(. "عومجملا7 و ؛(555/1) «ينغملا” و «(58/7) ؟فارشإلا” :رظنا

 رفسلا ي اًبكار ناذألا

 «ميقيف «لزنيو «ريعبلا ىلع نذؤي ناك هنأ :دضني» رمع نبا نع «رذنملا نبا دنع تبث

 «ةعبرألا ةمئآلا مهنم اًبكار نذؤي نأ اوأر نم ملعلا لهأ نم اًريبك اًددع :رذنملا نبا ركذو

 الو ءالزان وأ «نذأ بكار هب ىتأ دقف «ناذألاب ىتأ اذإف «ناذألا د: هللا لوسر نس :لاق مث

 .(49/7) "طسوألا ” :رظنا .ملعلا لهأ نم ٍدحأ نع ءاّبكار نذؤي نأ نذؤملا عنم ظفحن

 ناذألا :باب (3

 لاحرلا يف ةالصلا :ةدرابلا ةليللا وأ ربطملا مويلا يف نذؤملا لوقي

 تلق اذإ :ريطم موي يف هنذؤمل لاق هنأ : غنيم سابع نبا ثيدح :ثيداحأ هيف

 :لق «ةالصلا ىلع يح :لقت الف .هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 .(149) ملسمو )5١17(( يراخبلا هجرخأ .مكتويب يف اولص

 ٍةليل يف ينعي ديو هللا لوسر يدانم عمس هنأ فيقث نم :مهبم يباحص ثيدح

 وهو «مكلاحر يف اولص «حالفلا ىلع يح «ةالصلا ىلع يح :لوقي رفسلا يف ٍةريطم
 .(5//810) "حيحصلا عماجلا” يف

 يف لاقف ؛رطمو «حيرو ءٍدرب تاذ ٍةليل يف ةالصلاب ىدان هنأ :رمع نبا ثيدح

 تناك اذإ هنذؤم رمأي ناك هللا لوسر نإ :لاق مث .لاحرلا يف اولص الأ :هئادن رخآ
 ((5755) يراخبلا هجرخأ .مكلاحر يف اولص الأ :لوقي رطم تاذ وأ «ةدراب ةليل

 .هظفل اذهو «(1917) ملسمو



 ناذألا :باب

 16 يتلا ٌتْبََأ :َلاَق تنفخ ٌيِئاَرُسلا هلاادْبَع ِنْب ٍبْهَو َةَفْبَحج يبأ ْنَع “7
 42 ه0 7 ىلع سك د

 (ٍلِئأنَو حض ْنِمَف ءءوضَوِب لاب َجَرَخَف : 0

 :َلاَق ءهْيَفاَس ٍضاَيَب لإ ٌرْظْنَأ نَأَك كاَرمح ٌةَلُ هْيَلَع كب بلا َجَرَحَف
 سس ل 2 و 8 موس ار موس 4 ا ةرار 521 29 000000

 :الاَْشَو انيمي ل مل لاق ة «لالب َنْذَأَو أَضَوَتق

 السا يال

 ْتَرْكُو َمُث .حالقلا َلَع ّيَح قالَ لع ّيَح

 .ةئيدملا َلِإ َعَجَر ىَتَح + نع ِلَصُي لري هت مث ِنْيَبَعُكَر

 :ثيدحلا جيرخت

 .هل ظفللاو «(2007) ملسمو ,(72077 501" 5 ”/5) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ناكو ؛عادولا ةجح يف كلذ ناكو ءهيلإ تئج :يأ (ْدِْيَي يبنلا تيتأ) :هلوق

 .ءاحطبلا :هل لاقيو «ةكم باب ىلع فورعم ناكم :ةكمب حطبألا يف الزان ديم يبنلا

 دلجلاب ىطغتو باشخألا ىلع بصنت ةريدتسم ةميخ :يأ (ةبق يف) :هلوق

 .غوبدملا

 .غوبدملا دلجلا وهو ؛ملق :نزوي (مدأ نم) :هلوق

 .هب ًاضوتي يذلا ءاملا :- واولا حتفب - (ءوضوب) :هلوق

 ءاّئيش هنم لاني نم مهنمف :هانعم :يوونلا لاق (لئانو حضان نمف) :هلوق

 ىنعم وهو «هل لصح امم اللب هيلع شريو ءهلان امم اًيش هريغ هيلع حضني نم مهنمو
 .هبحاص دي نم ذخأ بصي مل نمف :رخآلا ثيدحلا يف ءاج ام



 ةالصلا باتك (017)ثيدحلا (١)ج اخ

 نوكي ال نابوث :ةلحلا :ةغللا لهأ لاق :يوونلا لاق (ءارمح ةلح) :هلوق

 ناذألا :باب

 مالكلا يتأيس :تلق .رمحألا سابل زاوج :هيفو ءامهوحنو «ءادرو «رازإ امهو ءاّدحاو

 .فلؤملا هركذ ثيح سابللا باتك يف رمحألا سبل مكح ىلع - َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ -

 «ةروعب تسيل قاسلا نأ :هيف :يوونلا لاق (هيقاس ضايب ين رظنأ ينأك) :هلوق

 .هيلع عمجم اذهو

 .رفسلا يف ناذألا :هيف (لالب نذأف) :هلوق

 .ةسمخلا ءامسألا نم وهو «هوفو «هاوفأ هعمجو .همف :يأ (هاف) :هلوق

 .ةراشإ مسا :انه (انهاهو انهاه) :هلوق

 .هتيفيكو ,تافتلالا مكح يأيس (الاإشو اًئيمي) :هلوق

 زاوج :هيفو «ةديدح اهلفسأ يف اصع :يه ةزنعلا (ةزنع هل تزكر مث) :هلوق

 .كلذ وحنو «ةزنع هل زكري نمب مامإلا ةناعتسا

 .رفسلا يف ةالصلا رصق :هيف (نيتعكر رهظلا لصو) :هلوق
 )١/ ١91(. «ماهفألا هيبنت”و )0148/١(« "حيضوتلا” و «(008) ؟ملسم حرش” و «( ٠١7 /7) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 انامشو اًنيمي ناذألا يف تافتلالا مكح ام

 وهو ءرودي الو ءالامشو اًئيمي تافتلالا :نيتلعيحلا دنع بحتسي :لوألا لوقلا

 :مهتجح .ةياور يف دمحأو ءقاحسإو «ةفينح وبأ :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق

 لوقي ءانههو انهه هاف عبتتأ تلعجف :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ةفيحج يبأ ثيدح

 .حالفلا ىلع يح «ةالصلا ىلع يح :اَلاشو انيمي

 . "حتفلا” يف اك .ثيدح اهيف تبثي ملف :نيتلعيجلا دنع ةرادتسالا امأو



 نجلا

 ةالصلا باتك (+)ثيدحلا ١ ننس

 .تفتلي الو رودي ال :كلام لاقو .تافتلالا هركي :نيريس نبا لاق :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 )١19/75(. ؟حتفلا” و ,(*ا/8/0) "بجر نبا”و )١17/7(: "عومجملا”و ((477/1) ؟ينغملا” :رظنا

 ناذألا :باب

 ؟ ههجو مأ نيتلعيحلا دنع هقنع يولي له

 يولي الو .ههجوب تفتلي :مهرثكأ لاق تافتلالا اوأر نيذلاو :بجر نبا لاق

 روهشملا يف دمحأو «يعفاشلاو ,يعازوألاو .يروثلا لوق وهو «هيمدق ليزي الو «هقنع

 نع :اًضيأ يكحو .هباحصأو «ةفينح يبأ نع :رذنملا نبا هاكحو ءروث يبأو «هنع

 .دعس نب ثيللاو ,«يعخنلاو .نسحلا

 امنإو «ةلبقلا نع هردصو هيمدق لوحي الو :انباحصأ لاق :هكللك يوونلا لاقو

 .هقنعو هسأر يولي

 انيمي هقنع ىول :(017) دواد يبأ دنع هع ةفيحج يبأ ثيدح يف ءاج :تلق

 ةدايز يهف ؛فيعض وهو «عيبرلا نب سيق :قيرط نم هنكلو «ردتسي ملو ءالاشو

 «نيرثكألا لوق وه اى ؛ههجو يولي |نإو ءهقنع نذؤملا يولي الف :اذه ىلعو .ةركنم

 .ملعأ هللاو ,مدقت امك

 ١15(. /5) "حتفلا” و 0707/8 /0) "بجر نبا” و «(007) "ملسم حرش” :رظنا

 نيتلعيحلا دنع انامشو اًنيمي تافتلالا تايفيك

 ىلع هتافتلا ةيفيك يف اوفلتخاو :(007) "ملسم حرش” يف :هكلله يوونلا لاق

 يح لوقي هنأ :روهمجلا لوق وهو ءاهحصأ :انباحصأل هجوأ ةثالث يهو «بهاذم

 :يناثلاو «حالفلا ىلع يح :نيترم هراسي نع لوقي مث «هنيمي نع نيترم :ةالصلا ىلع

 حالفلا ىلع يح :لوقي مث .هراسي نع ةرم مث «ةرم ةالصلا ىلع يح :هنيمي نع لوقي

 مث «ةالصلا ىلع يح :هنيمي نع لوقي :ثلاثلاو «هراسي نع ةرم مث «هنيمي نع ةرم



 نخلا
 ل
 ةالصلا باتك («)ثيدحلا (ذج نمل

 تفتلي مث «ةالصلا ىلع يح :لوقيف «هنيمي نع تافتلالا ىلإ دوعي مث «ةلبقلا ىلإ دوعي

 ناذألا :باب

 لوقيف .هراسي نع تفتليو «ةلبقلا ىلإ دوعي مث «حالفلا ىلع يح :لوقيف «هراسي نع

 .حالفلا ىلع يح

 نينذألا يف ناذألا دنع نيعبصألا عضو مكح

 يعازوألا لاقو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ءبحتسي :لوألا لوقلا

 تيأر :لاق فخ ةفيحج يبأ ثيدح :مهتجح .اًضيأ ةماقإلا يف بحتسيو :قاحسإو

 .دمحأ هجرخأ .هينذأ يف هاعبصأو ءانهاهو انهاه هاف عبتتأو ءروديو «نذؤي الالب

 "ءاورإلا” يف فلله ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو «قازرلادبعو «يذمرتلاو

 يبأ ثيدحو «كلذ نيب مث .ةجردم يه :ظفاحلا لاق .روديو :ةظفل الإ ((370)

 :هيف سيلو ءانه فلؤملا هركذ ىرت امك وهو «"نيحيحصلا” يف كعنإخ ةفيحج

 .هينذأ يف هاعبصأو

 «كرت ءاش نإو «ميقيو نذؤي نأ دنع هينذأ يف هيعبصإ لعج ءاش نإ :يناثلا لوقلا

 دري مل :هيبنت :ظفاحلا لاق .ثيدحلا ةحص ىلع ًءانب لوألا لوقلا وه :حجارلا

 عبصإولا قالطإو «ةحبسم ا اهنأ :يوونلا مزجو ءاهعضو بحتسي يتلا عبصإلا نييعت

 .ِةَلَمْتَأْلا نع زاحم
 .( ١١6/١ ؟محتفلا”و ماك /ه) "بجر نبا” و ء(07١١/”) ؟عومجملا”و :(«5؟؟/1) ؟ينغملا” :رظنا



 ناذألا :باب

 4006 7 2 و
 الب ّنِإ» :َلاَق ُهَّنأ كب هللا ٍلوُسَر ْنَع .دضخيم َرَمع ِنْب ِلااِدْبَع ْنَع -14

 .«موُكَم ّمأ نا َناَذَأ اوُعَمْسَ ىت ىّنَح اوُبَرْشاَو اوُلُكَف ليل ند 8 0 0 0 2 8 3 ١

 )٠١97(. ملسمو ((5555) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .رجفلا ليبق :هب دارملاو «ليل يف :يأ ةيفرظلل :ءابلا «ليلب» :هئوق

 نأب راعشإ :هيفو «مايصلا متدرأ نإ روحسلا : يأ «اوبرشاو اولكف» :هئوق

 .كلذ فالخب لالب ناذأ نأ مهل نيبف ءتقولا لوخد ىلع مهدنع ةمالع ناك ناذألا

 يو يبنلا ه(اسف ءنيصح :ليقو ءورمع همسا :ليق «موتكم مأ نبا» :هلوق

 «ةدئاز نب سيق :هيبأ مسا يف رهشألاو .اًيدق ملسأ ءيرماع يشرق وهو «هللادبع

 ءرمع ةفالخ يف ةيسداقلا دهشو «ةنيدملا ىلع هفلختسيو .همركي دي يبنلا ناكو

 سبع ةروس يف روكذملا ىمعألا وهو «تاهف «ةنيدملا ىلإ عجر :ليقو .اهب دهشتساف

 )051/١1(. "حيضوتلا”و :(44/7) "حتفلا” و ١5٠١(. /") ؟مهفملا”و )٠١١917( "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟تقولا لوخد لبق تاولصلل ناذألا مكح ام

 الإ زوجي ال عبرألا تاولصلل ناذألا نأ ىلع :عامجإلا هريغو «رذنملا نبا لقن

 اوفلتخاو «ءءاشعلاو ءبرغملاو ءرصعلاو ءرهظلا :عبرألاب دوصقملاو .اهتقو لوخد دعب

 :رجفلا ةالص يف



 ةالصلا باتك (18)ثيدحلا (١)ج ناذألا :باب

 وهو ؛ةصاخ رجفلا ةالص يف تقولا لوخد لبق ناذألا زوجي :لوألا لوقلا

 :ءالؤه لاق «مهباحصأو .دمحأو «يعفاشلاو «كلام :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج :لوق

 اذه ىفك الإو ءتقولا لوخد دنع ايناث اًناذأ نذأ نإف ءرجفلا ةالصل هب يفتكيو

 الد :لاق ْةْكَي يبنلا نأ ؟"نيحيحصلا» يف دوعسم نبا ثيدح :مهتجح .ناذألا

 ظَقوُيَو ْمُك ِئاَف عجيل ليل ُنَذَُي هَّنِإَف ؛ِروُحُس نم ٍلاكب ُناَدَأ ْمُكْنِم اد ٌدَحَأ َّنعَتْمَي

 ُنْدَوُي الالب ب َّنِإ) :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دشق#» رمع نبا ثيدح اذكو (ْمَكَمِئاَ وع 2و

 نبا دوي يع :ثيدحلا يفف «لالب ناذأب فتكي مل هنأو ءاذه نع بيجأ دقو ««بلب

 لوخد دعب الإ رجفلا كلذ نمو ءتاولصلا نم ءيشل نذؤيال :يناثلا لوقلا

 نبا ثيدح :مهتجح .دمحمو «بوقعيو «ةفينح يبأو «يروثلا لوق وهو ءاهتاقوأ

 َّنِإ اَلآ» :يدانيف عجري نأ ْدِيَي يبنلا هرمأف ءرجفلا لبق نذأ الالب نأ :ضن# رمع

 لهأ نم ريبك عمج هلعأ «تبثي تبثي ال لعم ثيدح وهو «(07/) دوادوبأ هاور .«ماَن َدْبَعلا

 )1١7/17(. ؟متفلا” يف ظفاحلا مهركذ «ملعلا

 لوخد دنع دبالف ؛تقولا لوخد لبق ةالصلل ناذألاب يفتكي ال :ثلاثلا لوقلا

 رضح اذإف «تقولا لبق نذؤي نأ سأب الف «ناناذأ حبصلل ناك نإف «ناذألا نم تقولا

 نع ةياور اهنأ يكحو «ةميزخ نباو «رذنملا نبا لوق وهو .اًيناث اناذأ نذأ تقولا

 .دمحأ

 مزح نبا رايتخا وهو ؛ثيدحلا لهأ نم ةفئاط لوق وهو :بجر نبا لاق
 وهو .فلؤملا هركذ يذلا ضني رمع نبا ثيدح :مهتجح .نيميثع نباو «يناكوشلاو

 نب كلام ثيدح اذكو ,"نيحيحصلا” يف وهو «ةشئاع نع :هلثم اذكو ءحضاو



 ا
 ةالصلا باتك (08)ثيدحلا 011ج علا ناذألا :باب

 ْمُكَل ْنْدَوُبْلَك ٌةالَّصلا ٍتَرَضَح اَدِإَف» :هيفو ."نيحيحصلا” يف كني ثريوحلا

 .ءيش هنم ىنثتسي ال ماع اذهو نك ْمَكَمْؤَيْلَو ْمُكُدَحَأ

 ناذأ نأل ؛(ٍلْبَك ُندَوُي الالب َّنِإ) :ثيدح ضراعي الو :هكللو نيميثع نبا لاق

 اولدتسا اذكو :تلق .مئاقلا عجريو « ءانلا ظقويل نكلو ءرجفلا ةالصل سيل لالب

 .تاولصلا رئاس ىلع :سايقلاب اًضيأ
 نم مدقت امل ؛هنع لودعلا يغبني ال يذلا وهو .«ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو .ةلدألا

 "بجر نبا”و :.(48/1) ؟عومجملا”و )4١094/١1(« ؟ينغملا”و .«0541/؟) "لحملا”و :(59/7) "طسوألا” :رظنا

 .(74 /؟) "عتمملا حرشلا” و ((74/9) "لينلا”و ٠١(« 4 /5) ؟حتفلا”و .(* )0/ 5٠

 ؟لوألا ناذألا رجفلل نذؤي ىنم

 تقو جرخي هنأل ؛يناثلا ليللا فصن دعب رجفلل ناذألا زوجي :لوألا لوقلا

 بيبح نياو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم نم روهشملا وه اذهو «راتخملا ءاشعلا ةالص

 «فلؤملا هركذ يذلا دع رمع نبا ثيدح :مهتجح .يوونلا :هراتخاو .ةيكلاملا نم

 .(ٍلْبكب ذوي لاَ َنإ» :هيفو

 .هيف دراولا قالطإلا :ثيدحلا نم دهاشلا

 بهذم يف هجو وهو .رحسلا يف رجفلا عولط ليبق نذؤي :يناثلا لوقلا

 .يناكوشلاو «مزح نبا رايتخا وهو «ةيكلالا نم بهو نبا لوق وهو «ةيعفاشلا

 اع ةشئاع نع ءاج اذكو .فلؤملا هركذ يذلا دهتن#» رمع نبا ثيدح :مهتجح

 يراخبلا هجرخأ .اذه ىقريو ءاذه لزني نأ الإ امهنيب نكي ملو :لاق :هرخآ يفو «هلثم

 )1١95(. ملسمو «(191)



 نحلا
 164غ 4

 ةالصلا باتك (08)ثيدحلا 11ج شقا

 ,اغض ةشئاع نع «يوارلا دمحم نب مساقلا لوق نم هنإ :ليق :ظفللا اذهو

 ناذألا :باب

 امل دييقت اذه يفو :لاق .كلذ ديفي ام ٌركذو .اننش» ةشئاع لوق نم هنأ :ظفاحلا حجرو

 .ليلب نذؤي الالب نإ :هلوق نم ىرخألا تاياورلا يف قلطأ

 .ةلأسملا هذه يف ةشقانمو «بيط مالك مزح نبالو .يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 "حعفلا”و ةةضرخ ا "بجر نبا”و وح "عومجملا”و .(111 0/1١ "ينغملا” و 1501 /95) ؟ىلحملا” :رظنا

 غ١ رك "لينلا”وء(١ ١٠0/0

 ؟يناثلا مأ لوألا يضوه له رجفلا ناذأ يف بيوثتلا

 ناذألا يف بيوثتلا عرشي اهنإ )١57(: ؟ةنملا مامت” يف هغللج ينابلألا خيشلا لاق

 نبا ثيدحل ؛اًبيرقت ةعاس عبر وحنب تقولا لوخد لبق نوكي يذلا حبصلل لوألا
 هاور .نيترم «مونلا نم ريخ ةالصلا :حالفلا دعب لوألا ناذألا يف ناك :لاق رمع

 نسح هدانسإو «(87 )1١/ ؟يناعملا حرش” يف يواحطلا اذكو «(477 )١/ يقهيبلا

 يناثلا ناذألا نكل «نيناذآلا لمشي وهو «قلطم ةروذحم يبأ ثيدحو :ظفاحلا لاق امك

 «حْبّصلا َنِم ِلّوألاب َتْنَذَأ اَدإَو» :ظفلب ىرخأ ةياور يف اًديقم ءاج هنأل ؛دارم ريغ

 «يئاسنلاو .دوادوبأ هجرخأ .(مْولا نم ٌرْيَخ ٌةالَّصلا مولا نم ريَخ ٌةاَلَّصلا :لقف

 قفتاف ؛((0-015ه١1) ؟دواد يبأ حيحص” يف جرخ وهو ءمهريغو .يواحطلاو

 .رمع نبا ثيدح عم هئيدح

 ظفل بقع )1١//1١51- ١18( "مالسلا لبس” يف يناعنصلا لاق اذهلو

 ةياورلا هذه ححصو :نالسر نبا لاق .تاياورلا هتقلطأ امل دييقت اذه ينو :يئاسنلا

 ظاقيإل هنأل ؛رجفلل لوألا ناذآلا يف يه اهنإ :بيوثتلا ةيعرشف :لاق «ةميزخ نبا

 نم مها .ةالصلا ىلإ ءاعدو تقولا لوخدب مالعإ هنإف «يناثلا ناذألا امأو «مكانلا

 .يعفارلا ثيداحأل يشكرزلا جيرخت



 ناذألا :باب

 بوثي ناك هنأ كتنإذ ةروذحم يبأ نع ؛ " ىربكلا يقهيبلا ننس” يف :كلذ لثمو

 ٌةاَلَّصلا» :سيل :اذه ىلعو :- ينابلألا - تلق .كَو هرمأب حبصلا نم لوألا ناذألا يف

 لوخدب رابخإلاو «ةالصلا ىلإ ءاعدلل عورشملا ناذألا ظافلأ نم ؛مْوّتلا َن نم ريح

 ريخألا حيبستلا ظافلأك وهف ؛مئانلا ظاقيإل تعرش يتلا ظافلألا نم وه لب ءاهتقو

 .لوألا ناذآلا نع اًضوع «ةرخأتملا راصعألا هذه يف سانلا هداتعا يذلا

 رثكأ نم لمعلا نايرجل ةلأسملا هذه يف مالكلا تلطأ امنإو :- ينابلألا - تلق

 نم اهب حرص نم ةلقلو ءالوأ اهيف ةنسلا فالخ ىلع ةيمالسإلا دالبلا يف نينذؤملا
 لامجإ ىلع نورصتقي - قباس ديسلا مهتئارو نمو - مهروهمج نإف ؛اًيناث نيفلؤملا

 يف ةحارص كلذ ءاج امك ءرجفلا نم لوألا ناذألا يف هنأ نونيبي الو ءاهيف لوقلا

 هللا امهازج يناعنصلاو ,نالسر نبا نم مدقتملا نايبلل اًفالخ ,ةحيحصلا ثيداحألا

 دادزتو «ةنسلل ةفلاخم ةعدب يناثلا ناذآلا يف بيوثتلا لعج نأ نيبتي قبس اممو «!اًريخ

 «يناثلا يف بيوثتلا ىلع نورصيو «ةيلكلاب لوألا ناذألا نع نوضرعي نيح ةفلاخملا

 .![11:ةرقبلا]# ٌيَحَوُه ىِأآب و ْرَأَوُه ىلا ترون َبَتَمَتَأ# :ىلاعت هلوقب مهارحأ (ف 5 وهشام 06

 نيمدقتملا رمع نباو «ةروذحم يبأ ثيدح ركذ نأ دعب يواحطلا لاق :ةدئاف

 دمحمو .فسوي يبأو «ةفينح يبأ لوق وهو :لوألا ناذألا يف بيوثتلا يف نيحيرصلا

 .ها .ىلاعت هللا مهمحر

 لبقم انخيش لوق وه :لوألا ناذألا يف هنإ :كلله ينابلألا خيشلا هلاق امو :تلق

 «يناثلا ناذألا يف هنإ :نولوقي هغللِو زاب نبا خيشلا مهيف |ب ةمئادلا ةنجللا امأو .هعلله

 .نيميثع نبا خيشلا لوق وهو

 ةلدألا نم ركذ امو ,نيمدقتملا ملعلا لهأ نع هركذو «ينابلألا خيشلا هلاق امو

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه



 ل
 ةالصلا باتك (08)ثيدحلا 01 اضفنا

 ؟ناذألا يف لاقي ىتمو ؟مونلا نم ريخ ةالصلا :وهو بيوثتلا مكح ام

 نيترم (مونلا نم ريخ ةالصلا) :حبصلا ناذأ يف لوقي نأ بحتسي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «بيوثتلا ىمسيو «(حالفلا ىلع يح) :هلوق دعب

 . هنت ةروذح يبأو «رمع نبا ثيدح نم هذه لبق ةلأسملا يف هركذ مدقت ام :مهتجح

 ناذألا :باب

 يف يعفاشلا لوقو «ةفينح يبأ نع يورم وهو «بيوثتلا هركي :يناثلا لوقلا

 .ديدحلا

 نأ رجفلا يف ةماقإلاو ناذألا نيب بيوثتلا :ةفينح وبأ لاقو :ةمادق نبا لاق

 .نيترم (حالفلا ىلع يح) «نيت رم (ةالصلا ىلع يح) :لوقي

 .روهمجلا لوق وه يذلا لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .("15 7/57 ؟لينلا”وءى(١٠1 ١ /9) "عومجملا” وو.( 07/1) "ينغملا” :رظنا

 ىمعألا ناذأ مكح

 ناك ءاوس «تقولاب هربخي نم هل ناك اذإ ؛ىمعألا ناذأ هركي ال :لوألا لوقلا

 هرابخإب الكوم ناك وأ ءموتكم مأ نباو «لالب ناك امك هعم اًنذؤم هل ربخملا ريصبلا

 .يروثلاو ءيعخنلا :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «نيذأت ريغ نم تقولاب

 دع رمع نبا ثيدح :مهتجح .روث وبأو ءقاحسإو ءدمحأو «يعفاشلاو «كلامو

 .فلؤملا هركذ يذلا

 مهم ريبزلا نباو .دوعسم نبا نع اذه يور ىمعألا ناذأ هركي :يناثلا لوقلا

 نع يورم وهو «دوادو ,نسحلا لوق وهو «هتماقإ هرك هنأ : دهشتع سابع نبا نعو

 .هباحصأو «ةفينح يبأ

 هركذ ام وهو ءكلذ ىلع حيرصلا ليلدلا دوجول ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 . طغعتقع رمع نبا نع .فلؤملا

 .(484 /7) "حتفلا”و 0704 /5) ؟بجر نبا”و «(57 /8) «فارشإلا” :رظنا



 نِخلا

 ةالصلا باتك (هي)ثيدحلا ١ ين

 يبصلا ناذأ مكح

 .ةدابعلل هتيلهأ مدعل ؛قافتالاب هناذأ حصي الف ءزيمم ريغ يبصلا ناك نإ

 ؟زيمملا يف اوفلتخاو

 «ليل بأ نباو ءيبعشلاو ءءاطع لوق وهو «هب دتعيو «هناذأ حصي :لوألا لوقلا

 دعب الإ نذؤي نأ بحأ ال :يعفاشلا لاق .دمحأ نع ةياورو «روث يبأو ,يعفاشلاو

 نذؤي :قاحسإ لاقو .قهار اذإ نذؤي :دمحأ لاقو .أزجأ .غولبلا لبق نذأ نإو .غولبلا

 .غلابلا لدعلاك «هناذأب دتعاف ؛هتالص حصت هنأ :مهتجح .نينسلا عبس زواج اذإ

 :لاق سنأ نب ركب يبأ نب هللادبع نع هدانسإب رذنملا نبا ىورو :ةمادق نبا لاق

 كظ كلام نب سنأو «ملتحأ لو ؛مالغ انأو ,مهل نذؤأ نأ يننورمأي يتمومع ناك

 .اعامجإ نوكيف ؛ركني ملو «ىفخي الو رهظي ام اذهو «كلذ ركني مل دهاش

 ةياورو «دوادو «ةفينح بأ لوق وهو «هب دتعي الو «هناذأ حصي ال :يناثلا لوقلا

 ال نمم هنآل ؛هلوقب مالعإلا لصحي الو ؛مالعإلل عورشم ناذألا نآل :اولاق .دمحأ نع

 .هتياور الو هربخ لبقي

 لقع اذإ هب دتعيو «هناذأ حصي زيمملا يبصلا نأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 :انلقو .تقولا هل طبضي نم هل وأ تقولا طبض يف ةردق هلو .هظافلأ نقتأو «ناذألا

 ناذألا :باب

 يبأ نب ورمع نع 2( "يراخبلا7 3 ءاج ئ «حصت هتمامإ نأ ؛هناذأ حصي

 ٌةَلَّصلا ٍتَرَضَح اَذِإَف» :لاقف !اقح ديجي يبنلا دنع نم مكتئج :يبأ لاق :لاق ةملس
 ؛اَنآرق ينم رثكأ دحأ نكي ملف اورظنف .«اًنآْزَف ْمُكَرتْكأ ْمُكَمْؤَيْلَو ْمُكُدَحَأ َْنْدَويل 31 1 5 0 هع ٠ الا 5 م هك سوت

 .0075 /1) ؟جاتحملا ينغم” و )١١/86/7( "عومجمملا” و «(4175/1) «ينغملا”و «(5 ٠ /8) ؟فارشإلا” :رظنا



 تحل سمج م
 ةالصلا باتك (ي)خيدحلا (ذج

 ركذ لقاع ملسم نم الإ ناذألا حصي ال

 رفاكلا امأف ءركذ لقاع ملسم نم الإ ناذألا حصي الو :ةمادق نبا لاق

 اهنأل ؛ةأرملا ناذأب دتعي الو «تادابعلا لهأ نم اسيل اههنأل ؛(مهنم حصي الف :نونجملاو

 ءالجر هنوك ملعي ال هنأل ؛ىثنخلا الو ,نونجملا تهبشأف «ناذألا هل عرشي نمم تسيل

 .اًقالخ هيف ملعن الو «يعفاشلا بهذم هلك اذهو

 حصي امك «ةأرملا ناذأ حصي هنأ :ةيعفاشلا نع اًفيعض اًهجو يلوتملا ىكح :تلق

 .اهريخ

 .هيف فلتخي نأ يغبني الو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 1١5-01١8(. /9) "عومجملا”و .(817 )1١/ "ينغملا” :رظنا

 ؟رغصأ اًثدح ثدحملا ناذأ م كح ام

 له اوفلتخاو هب دتعم رغصأ اًثدح ثدحملا ناذأ نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 ؟هركي
 ةيعفاشلاو ةيكلاملاو يعازوألاو دهاجمو ءاطع لوق وهو ءهركي :لوألا لوقلا

 لوبي َوهَو يلا ىتأ هنأ تضح ٍْنُك نب رجالا ثيدح مهتجح «ةلبانحلا ضعبو

 هللا َرْكْذَأ نأ ُتْهَرَك ند :َلاَقق هل ما مث أَو ىَن بلْ ملف لع مَلس

 يئاسنلاو 3600 دوادوبأ هج رخأ .(ةَراَهَط َلَع» :ّلاَق وأ ءارْهُط ْلَع لإ َّلَجَو ًَ

 نلت انخيشل «دنسملا حيحصلا” يف وهو ,حيحص وهو (700) هجام نباو «(038)

 .« ٌُضَوَتم الإ نذوب ال ١ :َلاَ لكي بلا نَع تل كف َةَرْيَرُم بأ ثيدح اذكو )١١56(.

 وهف ءاقوقوم هنوك عمو .هفقو حصألاو ءاقوقومو اًعوفرم )3٠١( يذمرتلا هجرخأ

 .(7577) "ءاورإلا” رظناو .هنم عمسي ملو «ةريره بأ نع يرهزلا هاور ؛عطقنم



 يحلا

 ةالصلا باتك (هي)ثيدحلا ():

 ناميلس يبأ نب دامحو ةداتقو يعخنلاو نسحلا لوق وهو .هركي ال :يناثلا لوقلا

 «ةيفنخلا دنع حجارلا وهو «ةلباتحلا بهذم وهو «كلامو كرابملا نباو يروثلاو

 ةشئاع ثيدح اًضيأو «ةراهط ريغ ىلع ناك نمل زئاج وهو ءرْكِذ ناذألا نأ مهتجح

 .هناّيخأ لك لع هللا ُرُكْذَي يي يبنلا ناك (901/1) ملسم يف اننا

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 لهأ ةماعو «ةجاحلا ءاضق لاح يف اذهف كح ذفنق نب رجاهملا ثيدح امأ

 .ةراهطلا باتك يف كلذ نايب مدقت امك «ةجاحلا ءاضق لاح يف هللا ركذ نوهركي ملعلا

 ناذألا :باب

 ؟ربكأ اًثدح ثدحملا ناذأ مكح ام

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هركي :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو «قاحسإ لوق وهو «داعأ نذأ نإف «هب دتعي ال :يناثلا لوقلا

 ؛باوصلا وه اذهو .«بنجلا نذؤي نأ سأب ال :يروثلا نايفس لاق :ثلاثلا لوقلا

 َّنإ !وللا َناَحْبُس» :ِديكَي لاق دقو «ةهاركلا ىلع الو ةراهطلا طارتشا ىلع ليلد ال هنأل

 يفوُطَت ال ْنَأ َربَغ ُجاَلا ُلَعْفَي ام ٍَيْها» : ان ةشئاعل يي لاقو «« ٌسْجْنَيأل َنِمْؤلا

 ٌركْذَي يي يلا َناَك :اغن» ةشئاع تلاقو هللا ركذي جاحلاو . يِرْهْطَت ىَّبَح ِتْيبلاب

 .هِناَيخَأ ّلُك لع هلل
 ء(١4177/1) ؟ينغملا”و الا /؟) "نايبلا”و :(١7)ص ةريبه نبال "عاجإلا”و 0” /*) "طسوألا” :رظنا

 .(190١)ص يمزاحلل "ناذألا ماكحأ” و 2١17/0 "عومجملا”و



 ناذألا :باي

 و 20 0

 .«(ٌلوقَي اَم َلِْم اوُلوُقَق َنّذَوملا

 :ثيدحلا جيرخت

 متعمس اذإ :يأ .نذؤملا لدب :ءادنلا امهدنعو «(787) ملسمو )51١(«: يراخبلا هجرخأ

 .نذؤملا :ثيدحلا رخآ يف ةدايز امهدنعو «ءادنلا

 "متفلا” يف ظفاحلا لوقلا اذه درو .ةجردم يه :لاق مهضعب نأل ؛انه فلؤملا اهفذحو

 .ةجردم تسيلو ثيدحلا نم اهنإ :لاقو .فلؤملا :مهنمو ءاذهب لاق نم أطخو ١ /؟١

 :ثيدحلا ظافلأ

 ول ىتح «عمسي نمب ةباجإلا صاصتخا :هرهاظ «نذؤملا متعمس اذإ) :هلوق

 .ممص وأ دعبل هعمسي ملو «نذؤي هنأ ملعو «نذؤملا ىأر

 «عامسلاب ةقلعتم ةعباتملا نأل ؛ةعباتملا هل عرشي ال هنأ :رهاظلا :هنثله يوونلا لاق

 نمل الإ عرشي ال هنإف ؛سطاعلا تيمشت ىلع اًسايقو «هطارتشاب حرصم ثيدحلاو

 .هديمحت عمس

 .(ة١41/؟) "حتفلا”و ه6 دف "عومجملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 . نذؤملا ةعباتم مكح

 .كلذ بابحتسا يف ملعلا لهأ نيب اقالخ ملعأ ال :هلللو ةمادق نبا لاق

 تسيلو «ءاملعلا روهمج دنع ةبحتسم نذؤملا ةباجإو :هنللط بجر نبا لاقو



 ناذألا :باب

 ىكحو «ةبجاو ريغ ةباجإلا نأ ىلع دمحأ صنو «هيوهار نب قاحسإ كلذكو

 يكحو «ةيرهاظلا ضعب لوق هنأ :رهاظلاو .هتباجإ اوبجوأ مهنأ موق نع يواحطلا

 .ها .اًضيأ ةيفنحلا ضعب نع

 .بوجولاب نولوقي بهو نباو ءرهاظلا لهأو «ةيفنحلا نأ ظفاحلا مزج :تلق

 .ملعأ هللاو .بحتسي هنأو ءروهمجلا لوق :باوصلاو

 .(97” /5) "حتفلا” و 55١(. /80) "بجر نبا” و .«5717/1) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟نيتلعيحلا يف ىتح لوقي ام لثمب هعباتي له

 يبأ ثيدح رهاظل ؛هناذأ عيمج يف ءاوس «نذؤملا لوقي ام لثم لوقي :لوألا لوقلا

 .طضت» رمع نبا نع يورو «يعخنلا نع اذه يور كن ديعس

 هنإف «حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح :هلوق الإ هلوقك لوقي :يناثلا لوقلا

 «يعفاشلاو ءدمحأو ,نسحلا نع يورم اذهو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقي

 .مهريغو

 .ريخم وه :ثلاثلا لوقلا

 ةوق الو لوح ال :نيبو «نذؤملا لوقي ام لثم لوقي نأ نيب عمجي :عبارلا لوقلا

 .هللاب الإ

 .دري مل عمجلا نآل ؛فيعض وهو ءانباحصأ ضعب لوق اذهو :بجر نبا لاق

 ؛نيتلعيحلا ىوس نذؤملا لوقي ام لثم لوقي هنأو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 :هيف «(0580) "ملسم” يف تن رمع ثيدح نإف ؟هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقيف

 مومع صصخب وهف ؟هللاب الإ ةوق الو لوح ال :اهلدب لوقي هنأو «نيتلعيحلا ءانئتسا

 .ملعأ هللاو .كش#» ديعس يبأ ثيدح

 .(161/60) "بجر نبا” و ١77(. /*) "عومجملا”و «(5477/1) "ينغملا” :رظنا



 يلا

 ةالصلا باتك (59)ثيدحلا(١ ٠ نذل

 ال مأ ةراهط ىلع ناك ءاوس هعمس نمل نذؤملا ةعباتم بحتسي

 ءرهاط نم عماس لكل هتعباتم بحتسيو :انباحصأ لاق :هكلك يوونلا لاق

 ءركذلا لهأ نم ءالؤه لكو «ركؤ هنأل ؛ريغصو «ريبكو ءضتئاحو «بنجو «ثدحمو

 عامجلاو ءالخلا نم غرف اذإف عامجلاو «ءالخلا ىلع وه نمو «يلصملا :اذه نم ىنثتسيو

 سرد وأ «ركذ وأ «ةءارق يف وهو «هعمس اذإف «هريغو ءيواحلا بحاص هب حرص هعبات

 يف ناك نإو «ءاش نإ هيلع ناك ام ىلإ داع مث «نذؤملا عباتو .هعطق :كلذ وحن وأ «ملع

 اهنم غرف اذإف «ةالصلا يف هعباتي ال :باحصألاو يعفاشلا لاق «لفن وأ ضرف ةالص

 .هلاق

 .(97/5) "حتفلا” و «(558 /0) ؟بجر نبا”و ١76(« /7) "عومجملا” :رظنا

 نذؤملا ةعباتم ةيفيك

 لوقي نأ بحتسي هنأ :هيفو :(27387) ؟ملسم حرش” يف هلله يوونلا لاق

 هنأ :هيفو «ناذألا لك نم هغارف رظتني الو ءاهنم نذؤملا غا ا

 .اًئيد مالسإلابو ءالوسر دمحمبو
 *ملسم حيحص” يف تنفخ صاقو يبأ نب دعس ثيدح يف اذه ءاج :تلق

 لإ هَلِإ اَلْنأ ُدَهْشَأ :نّذَلا ٌعَمْسَي َنيِح َلاَق ْنَم» :ييَي هللا لوسر لاق :لاق «(785)

 ٍدَّمَحُمبَو يَ للاب ٌتِيِضَر كلوش ُهَدْبَع اًدَمَحُم َّنأَو ُكَ َكِيِرَش ال ُهَدْحَو هللا

 . (ُهبْنذ ُهَل َرفَغ “ايد مالْسِإلابَو ءالوسَر

 هتاف ام كرادتي له نذؤملا ةعباتم نع لغش نم
 ىتح هعباتي ملو «نذؤملا عمس نم : :( ١١77/9 "عومجملا” يف هندلَو ج يوونلا لاق

 كرادتي هنأ رهاظلاو ؟ةعباتملا كرادت بحتسي له هنأل ءاًضرعت انباحصأل رأ ُ «غرف



 ٌبِحلا

 (01)ثيدحلا 3 ا

 يف وهو هعمس ول :نيمرحلا مامإ لاق دقو ءلصفلا لوط دعب كرادتي الو «برقلا ىلع
 وهف لصفلا لاط ولف «مالسلا درجمب راكذألاب يتأي نأ يغبني «هعباتي ملف ةالصلا

 .هعضوم يف ليصفت هيف ءوهسلا دوجس كرتك

 ؟عباتي نمف نانذؤم نذأ اذإ

 هبيجي له رخآ نذؤم نذأ اذإ [يفو :(47/75) "حتفلا» يف :هنللج ظفاحلا لاق

 :مالسلادبع نبا لاقو .انباحصأل اًئيش هيف رأ مل :يوونلا لاق ؟ال وأ لوألل هتباجإ دعب
 ,حبصلا يف الإ لضفأ لوألا ةباجإو .ببسلا ددعتل ؛ةباجإب ٍدحاو لك بيجي

 .ناعورشم اههنأل ؛ءاوس |هنإف ؛ةعمجلاو

 اذكهو ءدحاو ناذأ ديت هللا لوسر دهع ىلع ناك يذلاف «ةعمجلا امأ :تاق

 يلع ىلوت |ملف .اًيناث اًناذأ داز كت نامثع ىلوت |ملف .ديتن» رمعو ركبوبأ كلذ ىلع راس
 ريخو «ةعمجلل لوألا ناذألا عرشي الف اذه ىلعو .اًدحاو اًناذأ هداعأ هدعب كن

 .ملعأ هللاو هِي هللا لوسر يده يدهلا

 ةالصلا باتك ناذألا :بايب
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 ةلبقلا لابقتسا :باب

 |  ةلبقلا لابقتسا :باب /

 ؛ِهِيَلِحاَر ِرْهَظ لع ْحْبَسُي َناَك كي هللا َلوُسَر ؛ نأ دشن حلا
 ء هر <

 ةلمذب عش ناك هيرب ئموُب فوج نك نع

 َرَمَع ِنْبا ِنَع - ع

 .هريِعَب لع ٌرَيوُي ناك :ةَياَور فو
 همس ثم[ د ل 0. هم
 .ةَبوتكم لا اًهيلع ٍلَصَي ال نأ ريع :ملسملو

 .ضْئاَرَملا الإ :ٌيِراَكْبِْلَو

 :ثيدحلا جيرخت

 يراخبلا يف :ةيناثلا ةياورلاو )07٠١« ملسمو «هظفل اذهو )23١١0(« يراخبلا هجرخأ

 «قباسلا مقرلاب ملسمو )٠١944(« يراخبلا يف :ةثلاثلا ةياورلاو «قباسلا مقرلاب ملسمو «(444)

 )١٠١٠١١(. يراخبلا يف :ةعبارلا ةياورلاو

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةلفانلا يهو .هتحبس يلصي :يأ (حبسي) :هلوق

 :يرهوجلا لاق .لحرت نأل حلصت يتلا ةقانلا :يه ةلحارلا (هتلحار) :هلوق

 .ىثنأ وأ «ناك اًركذ لبإلا نم بكرملا :ةلحارلا :لاقيو

 تهجو ةهج يأ ىلإ :يأ (هب تهجوت) :ظفل ينو .(ههجو ناك ثيح) :هلوق

 ْنِإ :ةلقتسم ةلأسم يف اذه ىلع مالكلا يتأيسو .اهريغ ىلإ وأ «ةلبقلا ىلإ .ىلص ةبادلا

 .ّلاَحَت هللا َءاَش

 .دوجسلاو «عوكرلا ىلإ ريشي :يأ (هسأرب ئىموي) :هلوق



 بنِحلا

 ءاجمل
 ةليقلا لايقتسا :باب ةالصلا باتك (/.)ثيدحتا زج ل

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةلحارلا ىلع ةضيرفلا ةالص زوجي ال

 «ةبوتكملا اهيلع يلصي ال هنأ ريغ :فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا يف هلوق اذه لدي

 :عامجإلا هيلع لقن اذهو ءضكئارفلا الإ :ظفل يفو

 يلصي نأ دحأل زوجي ال هنأ :دقعنم عامجإلا نأل :هللل» ربلادبع نبا مامإلا لاق

 .ةصاخ فوخلا ةدش يف الإ .تاولصلا ضتارف نم اًثيش باودلا ىلع

 ةضيرف يلصي نأ حيحص دحأل زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأو :هلللك يبطرقلا لاقو

 .ةصاخ ديدشلا فوخلا يف الإ ءضرألاب الإ

 نأ ىلع ليلد :هيفو :اذه دضتي» رمع نبا ثيدحل هحرش يف هلله يوونلا لاقو

 .فونخلا ةدش يف الإ هيلع عمجم اذهو «ةبادلا ىلع الو «ةلبقلا ريغ ىلإ زوجت ال ةضيرفلا

 "مالعإلا”و )07٠١, "ملسم حرش”و ء(١/١7١) "ةيهقفلا ماكحألا عماج”و :(؟7977/0) "راكذتسالا” :رظنا

 .(١5/؟) "حيضوتلا”و «(01/4 /5) “حتفلا”و «(478/1)

 هتلحار ىلع عوطتي نأ رفاسملل زوجي

 وأ هيف رصقت اًرفس رفاس نم لكل زئاج هنأ ىلع اوعمجأ :هنللج ربلادبع نيا لاق

 :ءاميإ ئموي هب تهجوت ثيح هتلحارو «هتباد ىلع عوطتلا ىلصي نأ :ةالصلا هلثم يف

 .هلمحم يفو «هتباد ىلع سلاج وهو ملسيو ءدهشتيو «عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجي

 هتلحار ىلع عوطتي ناك هنأ :حاحصلا يف تبث دق هنإف :هنللؤ مالسإلا خيش لاقو

 .هزاوج ىلع ءاملعلا قفتا امم اذهو .هب تهجوت هجو ّيأ لبق «رفسلا يف

 نبا ثيدح :عامجإلا دنتسم .ءالعلا نم دحاو ريغ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .ثيداحألا نم هريغو .فلؤملا هركذ يذلا دعضتيع رمع

 حرش” و 1/1١ "ينغملا”و هل يا "ديهمتلا”و ة 6 ثيدح تحت "يذمرتلا عماج# :رظنا

 .(280 /11) "ىواتفلا عومجم” و )0/٠0( "ملسم



 ةلبقلا لابقتسا :باب

 ؟ هيف ةلحارلا ىلع عوطتلا زوجي يذلا رفسلا وهام

 ناك ءاوسو «رفس لك يف رصملا جراخ ةلحارلا ىلع عوطتلا زوجي :لوألا لوقلا

 ةريثك ثيداحأب اولدتساو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءال وأ «ةالصلا هيف رصقت امت

 (7؟) مقرب اًضيأ يتأيسو ءرمع نبا ثيدح نم فلؤملا هركذ ام اهنم :اذه يف تدرو

 ؛ةفاسم صيصخت الو ءرفس ديدحت اهنم ءيش يف سيلو :اولاق .سنأ ثيدح نم

 .كلذ يف مومعلا لاثتما بجوف

 «كلام لوق وهو «ةالصلا هلثم يف رصقت رفس يف الإ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 ناك هنأ ديب هللا لوسر نع يكح يتلا رافسألا نأ :مهتجح .يروثلاو .هباحصأو

 .ةالصلا هيف رصقت ام تناك ءاهيف عوطتي

 ءفسوي يبأ لوق وهو ءرضحلا يف ةلحارلا ىلع لفنتلا زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .سنأ نع يورو ؛مزح نباو ءيربطلاو ءيرخطصإلاو
 ٍتأي ملف ءرضحلا امأو .ةمادق نبا هحجر يذلا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .كلذ ىلع لدي ليلد

 .ملعأ هللاو ءانعمس |مف ءرضحلا يف امأو ءانعمس دقف رفسلا يف امأ :دمحأ مامإلا لاق
 )97١/5(( ؟يبطرقلا ريسفت”و )4585/1١(0 ؟ينغملا”و )2٠٠١/5(. "ىلحملا”و ء(77/5١) ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(ةالهر/”) "محتفلا”و ء(5/5١7) "عومجملا”و )07٠١( "ملسم حرش” و )735٠/5(« "مهفملا”و

 ؟ةلبقلا ىلإ هتالص حاتتفا همزلي له ةلحارلا ىلع لفنتملا

 يبأو ءيعفاشلا لوق وهو .همزل «ةلبقلا ىلإ اهحاتتفا هنكمي ناك نإ :لوألا لوقلا

 «رفاس اذإ ناك ٌدكَي هللا لوسر نأ كفل سنأ ثيدح :مهتجح .دمحأ نع ةيارو روث

 هجرخأ .هباكر ههجو ثيح ىلص مث «ربكف «ةلبقلا هتقانب لبقتسا «عوطتي نأ دارأف

 .(510 هلك انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو ءنسح هدنسو ((1١؟75) دوادوبأ

 ةالصلا باك (١7)ثيدحلا 00ج



 رحل تدي
 ةالصلا باتك (,:)ثيدحلا ()ج

 :مهتجح .دمحأ نع ةياورو .هباحصأو كلام لوق وهو .همزلي ال :يناثلا لوقلا

 .امهريغ نع ءاجو . هت سنأو ءرمع نبا ثيدح نم بابلا اذه يف فلؤملا هركذام

 «كلذب ملاع وهو ءاّدماع ةلبقلا ريغ ىلإ هتالص رئاس يف نوكي نأ زوجي اف :اولاق

 .ةلبقلا ريغ ىلإ اهحاتتفا زوجي كلذكف

 ةلبقلا لابقتسا :باب

 مدقت يذلا دنع دج سنأ ثيدح امأو .همزلي ال هنأو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .بدنلاو «ةليضفلا ىلع :ةمادق نبا لاق اك لمحيف :لوألا لوقلا دنع هركذ

 "عرمجملا”و :(4175/1) ؟ينغملا”و :(710/1) "مهفملا”و ١67(. /؟) "نايبلا”و :(1517/5) ؟راكذتسالا” :رظنا

 .مارمو

 ؟اًيشام رفسلا يف ةلفانلا ةالص زوجت له

 لبقتسي نأ هيلعو «هيشم لاح يف ةالصلا هل حابت رفسلا يف يشاملا :لوألا لوقلا

 مث «عكريو «شام وهو أرقيو «هريس ةهج ىلإ فرحني مث «ةالصلا حاتتفال ؛ةلبقلا

 نع ةياورو «دوادو «يعفاشلاو «يعازوألاو ءءاطع لوق وهو .ضرألا ىلع دجسي

 .نيميثع نبا رايتخا وهو .دمحأ

 ىنعملا اذهو ءرفسلا يف ةلفاقلا نع عطقني الئل ؛بكارلل تحببأ ةالصلا نأ :مهتجح

 .ىرخألاك اهيف ةالصلا تحييبأف ءرفاسملا ريس يتلاح ىدحإ هنألو ؛يبثاملا يف دوجوم

 نع ةياورو «مزح نباو .كلامو «ةفينح بأ لوق وهو ءزوجي ال :يناثلا لوقلا

 ىنعم يف وه الو ٌديَيَي يبنلا نع كلذ لقني مل هنأ :مهتجح .يناكوشلا هراتخاو ءدمحأ

 .اهنالطب يضتقيو «ةالصلا عطقي عباتتم يشمو «ريثك لمع ىلإ جاتحي هنأل ؛لوقنملا

 .هب هقاحلإ حصي ملف ؛بكارلا يف دوجوم ريغ وهو

 .ملعأ هللاو ناثلا لوقلا وه :حجارلا

 "لينلا”و )/5١8(., ؟"عومجملا”و )9/١”4((: "ينغملا”و )١94/1(« ؟نايبلا”و ء(١٠؟ /؟) ىحملا” :رظنا

 .(558/5) "عتمملا حرشلا”و 2 219/1)



 حلا تح
 ةالصلا باتك (,«)هيدحلا 1١ج نس

 هتهجو تناك ثيح هتلحار ىلع يلصملا ةلبق

 نوكت قيرطلا ةهج نأ ىلع :ههجو ناك ثيح :هلوقب لدتساو :هكلك ظفاحلا لاق

 نإ الإ ءريسملا ةجاح ريغل اًدصاق اًدماع اهنع فارحنالا زوجي ال ىتح ؛ةلبقلا نع الدب

 ىلع هرضي ال كلذ نإف ؛ةلبقلا ةهج ىلإ فرحناف «ةلبقلا ةهج ريغ يف ارئاس ناك

 .حيحصلا

 0 "حتفلا”و ء(47/1) "؟ينغملا” :رظنا

 عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجب ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص

 يف فوخلا يف ةالصلا مكح :ةلحارلا ىلع ةالصلا مكحو :هكلله ةمادق نبا لاق

 : ف رباج لاق .عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجيو .دوجسلاو «عوكرلاب ئموي هنأ

 «قرشملا وحن هتلحار ىلع يلصي وهو تئجف «ةجاح يف دي هللا لوسر ينثعب

 .دوادوبأ هاور .عوكرلا نم ضفخأ دوجسلاو

 دمحأو )6١”7(, يذمرتلاو )١5١65(.: دوادوبأ هجرخأ ثيدحلا :تلق

 يف نابلألا لاق نكل .حرصي ملو سلدم «ريبزلا يبأ ةنعنع :هيفو 0777/5

 .يقهيبلا ةياور يف ثيدحتل اب حرص دق )١1175(: "ةاكشملا”

 نبا انربخأ «قازرلا دبع انثدح :لاق :(547/7) "دمحأ دنسم” يف ءاج :تلق

 ةلبقلا لابقتسا :باب

 عئمويو .ةعكرلا نم دوجسلا ضفخي هنكلو .ةهج لك يف لفاونلا هتلحار ىلع وهو

 ,عامجإلل ربلادبع نبا لقن لئاسم عبرأ لبق مدقت دقو :اذه .نسح دنس اذهو .ءامبإ

 .عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعب «َءايإ ئموي :لاق هايانث يفو
 .(470 )١/ "ينغملا” و «(77 )/١1/ "ديهمتلا” :رظنا



 م هلا
 ةالصلا باتك (/:)ثيدحلا زج نس

 رفسلا يف ةلحارلا ىلع رتولا ةالص مكح

 روهمج لوق وهو ؛هجوت ثيح رفسلا يف ةلحارلا ىلع رتولا زوجي :لوألا لوقلا

 ىلع رتوي ناك :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دخت رمع نبا ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ

 نم اهوحنب ءاج ام اذكهو .كعطط سنأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام اذكو «هريعب

 ةلبقلا لايقتسا :باب

 .ةلدألا

 رتولا نأل ؛ةفينح بأ لوق وهو «ةلحارلا ىلع رتولا ةالص زوجي ال :يناثلا لوقلا

 :يروثلا لاقو .ضرألاب رتولاو .ةضيرفلا نولصي اوناك :يعخنلا لاقو .بجاو هدنع

 .يلإ بحأ ضرألاب رتولاو ,كتلحار ىلع رتوت نأ سأب ال
 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 )0/٠0. "ملسم حرش”و ((7581/1) "فارشإلا» :رظنا



 ةليقلا لابقتسا :باب

 ذإ حّبَصلا ٍةالَص يف َءاّبقب سانلا اَنْيَب :لاق دهضق» َرَمع ِنْب ِهَللاِدْبَع ْنَع -ال١ - ءاراس لما لسه ل 1 رو ه نإ هس هس

 هر # هر سوط ا 012 1 5 6 تل م تا ل . 11 21 ه تعاد
 نأ َرمأ دقو «نارق ةليللا هيلع ٍرئأ دق ْةكَو يبنلا نإ :لاقف «ِتأ ْمَهَءاَج

 لإ اوُراَدَتْساَف ,ماشلا ّلِإ ْمُهَهوُجَو َتَناَكَو ءاهولبقتساف ؛ةَلبِقلا َلبقَتْسَي 04 34 0 0 9 ا ا مس # هلو 21 7 م وس همس

 .ةَبعكلا
0 

 :ثيدحلا جيرخت

 .ةبعكلا :ةلبقلا لدب امهدنعو «(017) ملسمو ((5 57()540") يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .لايمأ ةثالث ىلع «ةنيدملا برقب فورعم عضوم :ءابق (ءابقب) :هلوق

 ليهس نب دابع :اهدحأ :لاوقأ ةثالث ىلع همسا يف فلتخا (تآ مهءاج ذإ) :هلوق

 . تنفخ بهو نب دابع :اهثلاث . عل يلهشألا رشب نب دابع :اهيناث .كعنإ* يراصنألا

 ىلع ةليللا قالطإ :هيف :هئللك ظفاحلا لاق (نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق) :هلوق

 ؛ةيضعبلا ةدارإل ؛نآرق هلوق يف ريكدتلاو .اًراجم هيلت يتلا ةليللاو «يضاملا مويلا ضعب

 .تايآلا ١44[ :ةرقبلا]4 ِآَمََسلأ يف ٌكِهِمَبَو تّلَمَت ىر ده :هلوق دارملاو

 ىسأتي هلاعفأ نأو هتمأ مزلي ذنب يبنلا هب رمؤي ام نأ :هيف (رمأ دقو) :هلوق

 .صوصخلا ليلد موقي ىتح «هلاوقأك اهب
 نوبطاخملا اهولبقتسا لعافو «ةبعكلا ةهج ىلإ اولوحت :يأ (اهولبقتساف) :هلوق

 يذلا رهشلا يف اوفلتخاو «ةيناثلا ةنسلا يف ةلبقلا ليوحت ناكو «ءابق لهأ مهو .كلذب

 لاقو .نابعش فصن ءاثالثلا موي رهظلا يف :يمشاهلا بيبح نب دمحم لاقف ؛هيف تلوح

 .رهظلا نم ةيناثلا ةعكرلا عوكر يف كلذ ناكو «نيرهشب ردب لبق بجر يف :هريغ



 نِحلا

 ةالصلا باتك (7/1)ثيدحلا 3

 اهالص ةالص لوأ نأ : دينهم بزاع نب ءاربلا نع « ؟يراخبلا” يف ءاجو

 نبا لاق .حبصلا ةالص ىرخأ يفو ءرصعلا ةالص يه :ةبعكلا ىلإ ْدْديَب هللا لوسر

 .تبثأ لوألاو :نقلملا

 :هلللذ ظفاحلا لاق (ةبعكلا ىلإ اورادتساف ؛ماشلا ىلإ مههوجو تناكو) :هلونق

 ةلبقلا لابقتسا :بايب

 نم نأل ؛دجسملا رخؤم ىلإ دجسملا مدقم يف هناكم نم لوحت مامإلا نأ :هريوصتو

 ناكم هفلخ نكي مل هناكم يف وه امك راد ول وهو ءسدقملا تيب ربدتسا ةبعكلا لبقتسا
 ءاسنلا تلوحتو «هفلخخ اوراص ىتح لاجرلا تلوحت مامإلا لوحت املو ءفوفصلا عسي

 نوكي نأ لمتحيف «ةالصلا يف اًريثك المع يعدتسي اذهو «لاجرلا فلخ نرص ىتح

 نوكي نأ لمتحيو «مالكلا ميرحت لبق ناك امك «ريثكلا لمعلا ميرحت لبق عقو كلذ

 لب «ليوحتلا دنع اطّخْلا لاونت مل وأ «ةروكذملا ةحلصملا لجأ نم روكذملا لمعلا رفتغا

 .ملعأ هللاو ,ةقرفم تعقو

 .(6007/1) "حتفلا”و .(4848 /5) "مالعإلا” و «(6758) "؟ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةلبقلا لابقتسا مكح ام

 «فوخلا ةدش يف :نيلاح يف الإ .هكرتب ةالصلا لطبت طرش ةلبقلا لابقتسا

 ىلع ةلفانلا ةالص يفو «هللا ءاش نإ ؛,فوخلا ةالص باب يف كلذ ليصفت قأيسو

 .اذه لبق ثيدحلا دنع :كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو ءرفسلا يف ةلحارلا

 :عامجإلاو «ةنسلاو .باتكلا :كلذ يف لصألاو

 ْرُْكاَم ُتْيَحَو ٌراَرَحْلا دِحْسَمْلأَرَطَس كَلَهَجَو وه :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 ١[. 45 :ةرقبلا]4 ُثَرطَ ْكَهوُجُم ولو



 نخحلا كيد

 * امم
 ةالصلا باتك (,)]ثيدحلا رج يشل

 ةريره بأ ثيدح اذكو «رمع نبا ثيدح نم فلؤملا هركذ اف :ةنسلا امأو

 غبْسأَت ةالّصلا لإ َتْمَق اَذِإ١ :هيفو .هتالص ءيبسملا ةصق يف ؟نيحيحصلا7 ف هع وو

 .(بَكف ةلْبقلا ليْقتسا مث ءءوُضْولا

 :مهريغو رجح نباو .ءيوونلاو ءدشر نباو «ربلادبع نبا هلقنف :عامجإلا امأو

 هدابعو «هيبن هللا رمأ ىتلا ةلبقلا نأ ىلع :ءايلعلا عمجأو :ربلادبع نبا لاق

 نم لك ىلع ضرف هنأو «ةكمب مارحلا تيبلا ةبعكلا يه :مهتالص يف اهوحن هجوتلاب

 ؛اهتهجب ملاع وأ ءامل نياعم وهو ءاهلابقتسا كرت نإ هنأو ءاهلابقتسا اهنياعو اهدهاش

 .كلذك ىلص ام ّلك ةداعإ هيلعو «هل ةالص الف
 ؟"حتفلا”و 6 ف "؟عومجملا”و 36 رض "ينغملا”و 504 /1) "ةيادبلا”و ؛.(55 /١ا/) "ديهمتلا” :رظنا

 .(؛ و0/1 ؟ريلادبع نيا تاعامجإ” و (ه07/١)

 ةليقلا لابقتسا :باي

 اهنياعي ناك اذإ ةبعكلا نيع يلصملا لبقتسي نأ طرتشي
 ءاهدهاشو اهنياع نم ىلع بجاو ضرف هنأ :اوعمجأو :هئللَو ريلادبع نبا لاق

 .هل ةالص الف ءاهل نياعم وهو ءاهلابقتسا كرت نإ هنأو ءاهنيعب اهلابقتسا

 ال اهنيع ىلإ ةالصلا هضرفف «ةبعكلل اًئياعم ناك نإ مث :هكللك ةمادق نبا لاقو

 .ةلأسملا هذه يف دحاو ريغ عامجإلا لقن اذكهو :تلق .افالخ هيف ملعن
 "عانقإلا”و «(478/1) ؟ينغملا”و (2؟174 /1) ؟ةيادبلا”و ((58) ؟عامجإلا بتارم”و )04/١19(, ؟ديهمتلا” :رظنا

 .(51/# )١/ ؟ربلادبع نبا تاعامجإ” و .(*48/1)

 اهتهج لابقتسا هيلع بجو ةبعكلا نيع دهاشياال اديعب يلصملا ناكاذإ
 لبقتسي نأ :اهنع باغ نم ىلع نأ اوعمجأو :هثلله ربلادبع نبا مامإلا لاق

 .اهءاقلتو ءاهرطشو ءاهتيحان

 «ةنسلاو ءباتكلا صن فلاخ ءأطخ لوقلا اذهف :هنللذ مالسإلا خيش لاقو

 هلوط ديزي يذلا ليطتسملا فصلا ةالص ةحص ىلع ةقفتم ةمألا نإف ؛فلسلا عامجإو



 تس
 ةالصلا باتك (,١)ثيدحلا (ذج سن

 ةلبقلا نم دعب نم ضرف نأ كلذب ينعي :تلق .ةفعاضم فاعضأب ةبعكلا تمس ىلع

 مهنم دحاو لك بيصي نأ نكمي ال ليوطلا فصلا نأل ؛اهنيع ال عامجإلاب ةهجلا

 .ةلأسملا هذه ىلع دحاو ريغ عامجإلا لقن اذكهو .ةبعكلا نيع

 .(8ا/0 )١/ «ريلادبع نبا تاعامجإ” و «(509/51) ؟ىواتفلا” و «(745/1) "عاتقإلا” و «(24 /119) ؟ديهمتلا” :رظنا

 ةلبقلا لابقتسا :باب

 هتالص تلطب أطخأو دهتجي مل نمف بجاو ةلبقلا ةفرعم يف داهتجالا

 مث ةلبقلل بلط الو داهتجا ريغ نم ىلص نم نأ اوعمجأو :هقلله ربلادبع نبا لاق

 .ةدساف هتالص نأ «هتالص يف اهتهج لبقتسي مل هنأ هل ناب

 «لبجلاك «يلصأ لئاح ةبعكلا نيبو هنيبو «ةكمب وه نم امأف :هنللَه يوونلا لاقو

 .فالخ الب دهتجي هنإف

 ءاهتيحان لبقتسي نأ :اهنع باغ نم لك نأ ىلع اوعمجأو :هكلك يبطرقلا لاقو

 نم هنكمي ام لكب كلذ ىلع لدتسي نأ هيلعف «هيلع تيفخ نإف .اهءاقلتو ءاهرطشو

 .اهتيحان ىلع هب لدتسي نأ نكمي ام كلذ ريغو «لابجلاو «حايرلاو ,موجنلا

 «عومجملا”و )١51/١(« ؟ةيهقفلا ماكحألا عماج”و )900/١(. ؟«عانقإلا”و )1١6/9(., «راكذتسالا” :رظنا

 )487/1١(. ؟«ربلادبع نبا تاعامجإ” و «(5 5 /1)

 ؟ هيلع اذام هؤطخ نيبتف ةلبقلا يف دهتجا اذإ يلصملا

 «كلامو .ءيرهزلا لوق وهو «هدعب ديعي الو .«تقولا يف ديعي :لوألا لوقلا

 .يعازوألاو

 اذه باحصأ لدتساو ,بوجولا نود بابحتسالا ىلع اذهو :ريلادبع نبا لاق

 ءُسْمَّشلا َعْلْطَت ْنَأ َلْبَق حْبّصلا َنِم ٌةَعْكَر َكَرْدَأ ْنَم١ : علل ةريره يبأ ثيدحب :لوقلا

 لوأ يف :لوألا مويلا يف ةالصلا اهيفو «ةالصلا تاقوأ ثيداحأو .(حْبَصلا َكَوْدَأ ُدَقَق

 .تقولا رخآ يف :يناثلا مويلا يفو ءتقولا



 نِخلا كي

 1 1 اول
 ةالصلا باتك (/ا)ثيدحلا (١)ج ان

 :ىلاعت هلوق :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو هيلع ةداعإ ال :يناثلا لوقلا
 03 ه2 واد جاسم و هك ماع دهام جو مو ءر ل هادو #» هج ل

 :اهنم ةريثك ثيداحأو ١١5[« :ةرقبلا]* ِه أ هو مت أوم اَمَسْيَأَف بكْماو فرشملا هللو##

 ىلإ نولصي اوناك مهنأو «ءءابق لهأ ةصق يف دش# رمع نبا ثيدح نم فلؤملا هركذ ام

 ام اوديعي ملو ؛مهتالص ءانثأ يف اولوحت «ةلبقلا لوحت نع اوربخأ |لف .سدقملا تيب

 ةلبقلا لايقتسا :باي

 .مهتالص نم ىضم
 ةماع هيلعو .ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو ءاّقلطم ةداعإلا هيلع :ثلاثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياور اهنأ يكحو «ةيكلاملا نم يموزخملا ةريغملا لوق وهو «هباحصأ

 اهمَراَفَكم هاَهّْنَع َماَنْوَأةاَلَص َيَِن نَم» :تضاخ سنأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد
 ثيدحو «هظفل اذهو (185) ملسمو ؛(0417) يراخبلا هجرخأ .«اَهَرَكَذ اذِإ اَهيْلَصُي

 ا : د

 و

 هللا ؛هللا اوُضَقا» :هيفو ءثيدحلا ركذ )١1807( ؟يراخبلا” يف دفيع سابع نبا

 .«ِءاَقَولاب ٌقَحَأ

 «ربلادبع نبا رايتخا وهو ءروهمجلا لوق وه يذلا يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .نيميثع نباو ءبجر نباو «ةمادق نباو

 ؛بصي مل مأ باصأ ءاوس ءاقلطم هيلع ةداعإ الف دهتجا اذإو :نيميثع نبا لاق

 ىَقّتا نمو ؛عاطتسا ام هللا ىَقّتا دقف ؛هيلع بجو ام لعف نمو .هيلع بجي ام لعف هنأل

 ةدابعلا هدابع ىلع بجوي مل هللا نأل ؛َنيِتَّرم ٌلصُي نأ هيلع سيلف ءعاطتسا ام هللا

 .هب اوُرِوُأ يذلا هجولا ىلع اهب اوُنأ اذإ «نيتّرم
 نبا”و "56 ةرهز "عومجملا”و 2 /( "؟يبطرقلا ريسفت” و مم ؟ىلحملا”و مهما ماا ؟ديهمتلا” :رظنا

 .( 8/7 "عتمملا حرشلا”و 006 /1) "حتفلا”وء(١ ٠٠١/98 "بجر



 علا حيي
 ةالصلا باتك (/١)ثيدحلا زج نسل

 هيلع ةداعإ الف ةهجلا نع اًريسي فرحنا اذإ

 الف «ةدحاو ةهجلاو «ةرسي وأ «ةنمي اًقرحنم ناك هنأ ناب اذإ امأ :يوغبلا لاق

 .قافتالاب هيلع ةداعإ
 )١/5/(. "يبطرقلا ريسفت” و (48 /7) *ةنسلا حرش” :رظنا

 ةلبقلا لابقتسا :باب



 نِحلا
 او

 ةالصلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج

 هلت آ
 ُهاَنيِقَلَف مَّسلا نم َمِدَق َنيِج اَسنَأ انلبقَتْسا :َلاَف َنيِرِيِس نب سنَأ نع -؟ ع .٠

 ةليقلا لايقتسا :باب

 - كين يي - اس ها _ٍ 0 َتيَأَر ينأ الول :لاقف ؟ةلبقلا رّيغل لَصت َكَتْيْأَر :تلقف - ِةلّبِقلا ٍراَسَي وع 07 هع سوم 28 نك 0. هاو م قمر و هع 0-5 ل

 .!ُهَلَعفَأ 1 َلعَُي كي هللا َلوُسَر
 :ثيدحلا جيرخت

 )07١7. ملسمو )٠١١١(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ماللا نوكسب (انلبقتسا) :هلوق

 .جاجحلا نم وكشي «مأشلا ىلإ هجوت دق سنأ ناك (مأشلا نم مدق نيح) :هئوق

 ةريهش ةعقو هب تناكو «مأشلا لي ام قارعلا قيرطب عضوم وه (رمتلا نيعب) :هلوق

 اوناك برعلا نم اًناملغ اهب دجوو «مجاعألاو .ديلولا نب دلاخ نيب ركب يبأ ةفالخ رخآ يف

 . سنأ ىلوم نيريسو «نامثع ىلوم نارمحو ءرّسفملا يبلكلا دج :مهنم ءىرسك دي تحت انهر

 .نَنَأ :ىثنألاو «ريمحلا نم ركذلل مسا :رامح ا (رامح ىلع) :هلوق

 «رامجلا ىلع ةالصلا ركني مل هنأب راعشإ هيف (ةلبقلا ريغ ىلإ يلصت كتيأر) :هلوق

 .طقف ةلبقلا لابقتسا مدع ركنأ انإو .كلذ يف سنآ ةئيه نم كلذ ريغالو

 لابقتسا كرت :ينعي :هلعفي ٌييَي يبنلا تيأر ينأ الول :هفخ سنأ لوق يفو

 ثيدح دنع تمدقت ثيدحلا اذهب ةقلعتملا لئاسملاو :اذه .ةبادلا ىلع لفنتلا يف ةلبقلا

 .بابلا اذه بقع وه يذلا رمع نبا
 .(0105/7) *حتفلا” و .(003/7) *مالعإلا” و ,(/07) ؟"ملسم حرش” :رظنا

 كو 2 22



 :هعمجو «ءيش لك نم يوتسملا رطسلا :ةغل فصلا (فوفصلا) :هلوق

 .اًمص برحلا يف مهتمقأ اذإ :اوفطصاف موقلا تففصو .فوفص
 .ففص :ةدام ؟"برعلا ناسل” :رظنا

 ؛ْمُكَفوُمَص اوُوَس» :كي هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق تنفخ ِكِلاَم ِنْب نأ ْنَع و همه اق رم و

 0س مام ْنِم ّفَّصلا َةَيِوْسَتَّنِإَ

 «(مامت) :لدب (ةماقإ)و .«فصلا) :لدب (فوفصلا) هدنعو «(777) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 لادتعا :فوفصلا ةيوست :ديعلا قيقد نبا لاق «فوفصلا ةيوست» :هلوق

 ىلع ءانب اهيف جرفلا دس ىلع :اًضيأ اهتيوست لدت دقو ءدحاو تمس ىلع اهب نيمئاقلا

 نإو .بولطم رمأ :يناثلاو لوألا ىنعملاب اهتيوست نأ ىلع قافتالاو «ةيونعملا ةيوستلا
 .لوألا :ثيدحلاب دارملا نأ رهظألا ناك

 لاك ضعب فصلا ةيوست نأ :يأ ةيضيعبت :نم «ةالصلا مامت نم» :هلوق

 .اهلسحو ةالصلا

 .068107/9) "حتفلا” و )١/ ١198(. "ماكحألا ماكحإ” :رظنا



0-0 

 «َحاَدِقلا ابي يوَسِي اَنأَك ىت ىَّبَح اَنَقوْفُص يّرَسُي كي هللا ٌلوُسَو َناَك : 5#
 0 هله آذآ 52 3 سر يم ص فس مصرس 2 5 20 ه2 ؟ و م
 ىأَوَف « ب نأ داك ىتح م موي حّرخ مث «هنع انلقع دق نأ ىَأَر ىتح

 00 نا هاو ه2 هه 0 3 أ 2
 َّنْيَب هللا َنَمِلاَحُيَل وأ وهفص نوست ىلا َداَم ابع») :ٌلاَقَف ٌهُرْدَص اّيِد اب اّلْجَر

 هم وو
 .(مكهوجو

 .مقرلا سفنب هدنع :يناثلا ظفللاو «2577) ملسمو «(7/107) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 مكنيب عقوي :هانعم :يوونلا لاق 'مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ» :هلوق

 يل رهظ :يأ «ّيلع نالف هجو ريغت :لاقي اك بولقلا فالتخاو .ءاضغبلاو ةوادعلا

 .مهرهاوظ يف ةفلاخم فوفصلا يف مهتفلاخم نأل ؛ّيلع هبلق ريغتو .يل ةهارك ههجو نم

 .نطاوبلا فالتخال ببس رهاوظلا فالتخاو

 .اهلادتعاو اهئاوتسا ةدشل ؛ماهسلا اهب موقي |منأك ريصت



 هنأ :دارملا نأ لمتحي :هكللك ديعلا قيقد نبا لاق (هنع انلقع نأ ىأر ىتح) :هلوق

 ؛هولثتماو .هنم دوصقملا اولقع مهنأ ىأر نأ ىلإ مهبقاريو «ةيوستلا يف مهيعاري ناك

 .مهتماقإ ةاعارم فلكتو «مهتبقارمل ةياغ كلذ ناكف

 :هيف :يوونلا لاق خلإ (...هردص ايداب الجر ىأرف ءربكي نأ داك ىتح) :هلوق

 اذهو «ةالصلا يف لوخدلاو ةماقإلا نيب مالكلا زاوج :هيفو .اهتيوست ىلع ثحلا

 ءاوسو «زاوجلا :باوصلاو .ءاملعلا ضعب هعنمو «ءاملعلا ريهامج بهذمو ءانبهذم

 .ةحلصمل ال وأ ءاهريغل وأ «ةالصلا ةحلصمل مالكلا ناك

 .(018/5) "مالعإلا”و ؛(1١//١91) "ماكحإلا” و (475) "ملسم حرش” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 فوفصلا ةيوست مكح

 :ديعلا قيقد نبا لاقو ءفوفصلا متي مل نم مثإ :باب :هللله يراخبلا بوب

 هنأ :اًضيأ هنم ذخؤي دقو ءبولطم كلذ نأ ىلع لدي اقاَلَّصلا مات نم :ْدييَب هلوقو

 . (قاَلَّصلا مات ْنِم١ :هلوقل «؟بجاو ريغ بحتسم

 وسي ملو فلاخ نم ةالصف «ةبجاو ةيوستلا نأب لوقلا عمو :هفلله ظفاحلا لاقو

 مهرمأي مل مهيلع هراكنإ عم اًسنأ نأ :كلذ ديؤيو .نيتهجلا فالتخال ؛ةحيحص

 مدع ىلع عامجإلا ىعدا نم عزانو «نالطبلاب مزجف ؛مزح نبا طرفأو «ةالصلا ةداعإب

 |مبو ءفصلا ةماقإل ؛يدهنلا نامثع يبأ مدق برض َّنأ رمع نع مص اب ءبوجولا

 .ةالصلا يف انمادقأ برضيو ءانفوفص يوسي لالب ناك :لاق ةلفغ نب ديوس نع حص

 .ةنسلا كرت ىلع ريزعتلا نايري اناك اهبنأ

 .بجر نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو .ظفاحلا لاق |ك .بوجولا وه :حجارلا :تلق



 نخحلا كم
 1 1 ك١ عوج

 ةالصلا باتك (74)ثيدحلا (١)ج

 "ماكحألا ماكحإ”و فرخ ةفرشإ ؟ىواتفلا عومجم”و (دلمال /5) ؟ةراكذتسالا”و لاب "ىلحملا” ؛رظنا

 ف ب ل "متفلا”و (17/5) "بجر نبا” وء(946١ )١/

 وج +9٠

 ؟مامإلاب مومأملا ءادتقا ةحص يف طرتشي يذلاوهام

 ءاوس «مامإلا تالاقتناب مومأملا ملع :ءادنقالا ةحصل طرتشي :يوونلا لاق

 لاق .هيلع عمجم اذهو ءهريغ يف رخآلاو هيف امهدحأ وأ «هريغ يف وأ ءدجسملا يف ايلص

 وأ «هلعف ةدهاشم وأ ءهفلخ نم وأ ؛مامإلا عاسب كلذب ملعلا هل لصحيو :انباحصأ

 ناك ولف ءرومألا هذه نم ٍدحاو لك دامتعا زاوج يف :عامجإلا اولقنو .هفلخ نم لعف

 .اهب ًالدتسم هتقفاوم دمتعيل ؛لماك بئجب يلصي نأ طرتشا ىمعأ مومأملا
 .(7177/1) "برآملا لين”و )75١١/4(« "عومجملا” :رظنا

 ؟فوفصلا تدعابتو دجسملا يف اناك اذإ مامإلاب مومأملا ءادتقا حصي له

 نوصارتيو ءلوألاف لوألا اومتي نأ :فوفصلا يف ةنسلاو :ةيميت نبا لاق :الوأ

 هتالص تناك «مامإلا يلي ام ولخ عم دجسملا رخؤم يف ىلص نمف .فصلا يف
 .ملعأ هللاو «ةهوركم

 مهضعب وأ ءاومدقتي نأ :لثم «ينامزلا وأ ءيناكملا عامتجالاب اولخأ اذإف :لاقو

 «ةمئألا قافتاب هنع اًيهنم كلذ ناك ءرذع ريغل اًريثك اًملخت هنع اوفلختي وأ «مامإلا ىلع

 فلخ اذهو ءاذه فلخ اذه نوكي نأ لثم نيمظتنم ريغ نيقرتفم اوناك ول :كلذكو

 يبنلا مهرمأ لب «فافطصالاب اورمأ دق لب «ةركنملا رومألا مظعأ نم اذه ناك ؛اذه

 لوألا دسو ءللخلا دسو .فوفصلا صارتو ءاهليدعتو ,فوفصلا ميوقتب ْذي

 .هجو نسحأ ىلع مهعامتجا قيقحت يف ةغلابم كلذ لك «لوألاف



 نحل كج
 © عل

 ةالصلا باتك (7/4)ثيدحلا (١)ج

 "ملسم” يف ,كيخ ديعس يبأ ثيدح :اهنم «ةريثك ةلدأ اذه ىلع :تلق

 يب اوم اوُمَّدَقَت» :مهل لاقف ؛اّرخأت هباحصأ يف ىأر ْةُيَتَك هللا لوسر نأ :(5)
 كارو هر اع وك ةسرود#< ةسروك هظلسو رو ر وقل عمرك ل

 .(هللا ُمُهَرَخَوُي ىتَح َنوُرَحَأتيْمْوَق ُلاَرَياَل ؛ْمُكَدْعَب ْنَم ْمُكب َمَنَيلَو
 لوسر انيلع جرخ :لاق (520) "هلسم” يف , كعف> ةرمس نب رباج ثيدحو

 هللا لوسر اي :انلقف .(؟اَنيَر َدْنِع ةَكئالملا فْضَت [ك َنوُفْصَت اأ» :لاقف ديم هللا 1 5 2 5-5 رمي 3 2 سر 30 2 7 01 ١

 يف َنوُضاَررَيَو «لَوألا َفوُفّصلا َنوُمَتُي١» :لاق !؟اسر دنع ةكئالملا فصت فيكو

 .(َفَّضلا

 :لاوحأ ةثالث ناكملا يف مومأملاو ءمامإلل :يوونلا لاقف :ةلأسملا مكح امأ

 ؛تدعب مأ ءامهنيب ةفاسملا تبرق ءاوس «ءادتقالا حصيف ؛دجسم يف انوكي نأ :اهدحأ

 بادرسو «هتفصو «دجسملا نحصك «فلتخا مأ «ءانبلا دحتا ءاوسو ءدجسملا ربكل

 لك يف ةالصلا حصت .دجسملا نم يه يتلا ةرانملاو ؛هتحاسو .هحطس عم رئبو «هيف

 «هنم العأ ناك ءاوس .هيلع مدقتي ملو ,مامإلا ةالص ملع اذإ ؛اههبشأ امو روصلا هذه

 يذلا اذهو .نيملسملا عامجإ :هيف انباحصأ لقنو ءاذه يف فالخ الو «ءلفسأ وأ

 لصتم كلمك وهف ؛اًكولمم ناك نإف هنم هحطس ناك اذإ وه :دجسملا حطس يف هانركذ

 .دجسملا يف رخآلاو «هيف امهدحأ فقو دجسملاب

 ؟برآملا لين”و :(747 /1) ؟ضورلا ةيشاح” و :(4 08:64 /77) ؟ىواتفلا عومجم”و )١94/4(: "عومجملا” :رظنا

 .(ة5/:) "عتمملا حرشلا” و «(57/1)

 ؟لئاح امهنيبو دجسملا يضوهو مامإلا ةالصب تيب يف ىلص اذإ

 جراخ مامإلا فلخ مومأملا ةالص ةحص يف :ملعلا لهأ نيب فالخ ال :الوأ

 .فوفصلا تلصتا اذإ ءدجسملا



١ 
  4ف

 ةالصلا باتك (؛)ثيدحلا )+ دن

 يف مامإلا ةالصب اهوحن وأ «راد يف ىلص ول :لوألا لوقلاف :ةلأسملا مكح امأ

 .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا لوق وهو «هتالص حصت ال :لئاح امهنيب لاحو .دجسملا

 م

 .ةيميت نبا رايتخا رهاظ وهو

 حصت :كلام لاقو .دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأ لوق وهو ءحصت :يناثلا لوقلا

 .ةعمجلا يف الإ

 هذه يف باوصلاف :لاق .نيميثع نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نكت مل نإف ءفوفصلا لاصتا نم ءدجسملا جراخخ ناك نم ءادتقا يف دب ال هنأ :ةلأسملا

 .حصت ال ةالصلا نإف ,ةلصتم

 مهو «سانلا اهيف يلصي ققش اهيف «تارامع مرحلا لوح دجوي :كلذ لاثم

 فلؤملا مالك ىلعف ءاهضعب يف وأ ءاهلك ةالصلا يف امإ «نيمومأملا وأ «مامإلا نوري

 ءمكناكم يف اوقبت نأ مكلف «ةماقإلا متعمس اذإ :مه لوقنو «ةحيحص ةالصلا نوكت

 .مارحلا دجسملا ىلإ اوتأت الو «مامإلا عم اولصتو

 لوقلا اذهو .ةلصتم ريغ فوفصلا نأل «ةالصلا حصت ال :يناثلا لوقلا ىلعو

 مامإلاب ءادتقالا زوجي هنأ نم ءنيرصاعملا ضعب هب ىتفأ ام عفدني هبو ءحيحصلا وه

 فلخ مومأملا ةالص ةحصب عانقإلا” :اهامس ةلاسر كلذ يف بتكو «عايذملا فلخ

 مامإب يدتقن لب «عماوجلا يف ةعمجلا يلصن ال نأ :لوقلا اذه ىلع مزليو « "عايذملا

 عايذملا فلخ يلصي يذلا نأ عم ءلضفأ نوكيف «رثكأ هيف ةعاجلا نأل ؛مارخلا دجسمملا

 هنأل ؟لطاب لوق هنأ كش ال لوقلا اذه :نكلو ...«مامإلا الو «مومأملا هيف ىري ال

 ديعب وهو .فوفصلا لاصتا هيف سيلو «ةعمجلا وأ «ةعامجلا ةالص لاطبإ ىلإ يدؤي

 .ةعامجلاو «ةعمجلا ةالصب عراشلا دوصقم نم

 ةيشاح” و 00081 /5) "بجر نبا” و )517//401(:)41١(:)417(« "ىواتفلا عومجمو 3٠١(« /4) ؟عومجملا” :رظنا

 .(4//794) "عتمملا حرشلا” و .(58/5) "صضورلا



 تح
 ةالصلا باتك (74)ثيدحلا (١)ج هذ

 نيمتؤملا نيبو هنيب ةفاسملا تدعابتو ءارحص يف مامإلا ىلص اذإ

 ريغ يف اولص اذإ :نيمومأملاو «مامإلا نيب ةفاسملا لوطت الأ طرتشي :لوألا لوقلا

 .عارذ ةئامئالثب :برقلا يعفاشلا ردقو «ءاملعلا ريهامج لاق هبو ءدجسملا

 ملع اذإ :رثكأو ءاليم ةفاسملا تلاط نإو ءاّقلطم ةالصلا حصت :يناثلا لوقلا

 .ءاطع لوق وهو «مامإلا ةالص

 .هيلع ليلد ال «عارذ ةثامثالثب ديدحتلا نأ الإ ءلوألا لوقلا وه :باوصلا

 نع اودعبو «قيرط ةعراق اهيف سيل ءارحص يف ناك ولو :مساقلا نبا لاق

 نإ ةدهاشملا دوجوو «ريبكتلا عاس عم كلذ زاج ءفوفصلا تدعابت وأ «مامإلا

 .تردعا

 .(* 407 /؟) ؟ضورلا ةيشاح” و 7٠١( /4) ؟عومجملا” رنا

 قيرط وأ رهن لئاح مومأملاو مامإلا نيب ناك اذإ

 نيتنيفس يف ناك وأ ,نفسلا هيف يرجت رهن وأ ءقيرط !مهنيب ناك اذإ :لوألا لوقلا

 رثكأ اهيلع دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأ لوق وهو «هتالص حصت ال اهنإف ؛نيتقرتفم
 .لاصتالا عنمي ام هبشأف ؛ةالصلل ًالح تسيل قيرطلا نأل :اولاق .هباحصأ

 لوق وهو «هريبكت عمسي وأ «مامإلا ىري ناك اذإ ةالصلا حصت :يناثلا لوقلا

 بيوبت رهاظو «يعفاشلاو «كلامو ءروث يبأو ؛يعازوألاو «زلحم يبأو «نسحلا

 .يدعسلاو «ةيميت نباو «ةمادق نبا رايتخا وهو .دمحأ نع ةياورو «يراخبلا

 ؛كلذ ىنعم يف وه الو ,عامجإ الو .كلذ عنم يف صن ال هنأل :ةمادق نبا لاق

 سيلو ءتوصلا عامس وأ «ةيؤرلا عنمي ام كلذ يف متؤملا نإف ؛ءادتقالا عنمي ال هنأل

 نإو «عنمي ام هبشأف ؛ةالصلل لحمب سيل ام |مهنيب نإ :مهوقو .امهنم ٍدحاوب اذه

 اذإو «ةنيفسلا يف هيلع ةالصلا حصت هنإف «رهنلا يف حصي الف ؟قيرطلا يف كلذ انملس



 ءادتقالا نم عنملا امأ «هيف ةالصلا عنمي |نإ ةلصلل لحمب سيل هنوك مث ءادماج ناك

 وأ «ةزانج ةالص تناك ولو هب لمعلا الو «هيلإ ريصملا مزلي ال ضحم مكحتف «مامإلاب

 توم يف سنأ ىلص دقو «قيرطلا يف حصت اهأل ؛اهيف كلذ رثؤي مل ,ديع وأ .ةعمج

 .قيرط امهنيبو «مامإلا ةالصب نمحر لادبع نب ديمح
 :5(2 ١17 /؟) ؟ىراتفلا عومجم” و مترو "عومجملا”و مرو ؟"ينغملا”و 0000 «طسوألا" :رظنا

 .(5؟17/1) "برآملا لين” و :(7//51) "بجر نبا”و

 ؟همامإ مادق متؤملا ةالص مكح ام

 بهذم نم روهشملاو «ةفينح يبأ بهذم وهو «ةلطاب ةالصلا :لوألا لوقلا

 ُماَمِإلا َلِعج ما : "نيحيحصلا” يف ةريره بأ ثيدح :مهتجح .دمحأو «يعفاشلا

 اوُلَص» :لاق دقو «مامإلا مامأ فقي ناك ٌدْتَي يبنلا نألو ؛اهْيَلَع اوُهَِتَت الق هب ْمَتْؤَيِل

 .هئارو ىلإ تافتلالا ىلإ ءادتقالا يف جاتحي مامإلا نآلو الص ٍنوُمُسبَأَر |

 دوادو روث يبأو .قاحسإو «كلام لوق وهو «ةهاركلا عم حصت :ناثلا لوقلا

 .هفلخ نم هبشأف ؛هب ءادتقالا عنمي ال كلذ نآل :اولاق .نسحلا نع كلذ يورو

 نأ هنكمي ملف ةمحز ناك اذإ ام :لثم «هريغ نود رذعلا عم حصت :ثلاثلا لوقلا

 هكرت نم هل ريخ مامإلا مادق هتالص نوكتف ؛مامإلا مادق الإ ةزانجلا وأ «ةعمجلا يلصي

 رذنملا نبا ركذ لب ءدمحأ بهذم يف لوق وهو «ءاملعلا نم ةفئاط لوق اذهو .ةالصلل

 يف ماحزلا قاض اذإ ءكلام لوق اذه :لاقف .هعم نمو «كلام نع :ليصفتلا اذه

 .نسحلا نع كلذ يورو «روث وبأو .ءقاحسإ لاق كلذكو «ةعمجلا

 .نيميثع نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو «ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 نم اّيجاو نوكي نأ هتياغ :مامإلا ىلع مدقتلا كرت نأل كلذ :ةيميت نبا لاق

 يف ةبجاو تناك نإو ءرذعلاب طقست اهلك تابجاولاو «ةعاجلا يف ةالصلا تابجاو



 رخلا كير

 ةالصلا باتك (/؛)ثيدحلا ١ لل

 زجعي ام ىلصملا نع طقسي اذهو ؛طوقسلاب ىلوأ ةعاىللا يف بجاولاف .ةالصلا لصأ

 .كلذ ريغو «ةراهطلاو «سايللاو «ةءارقلاو «مايقلا نم هنع

 :((408/5) ؟ىراتفلا عومجم”و )١41/5(4 ؟عومجملا”و :(71/9) ؟ينغملا”و :(74/4) ؟طسوألا” :رظنا
 .(5374/5) "عتمملا حرشلا”و



 22 0 آو

 ّلِإ ٌتْمَقَق :ٌسَنَأ َلاَ .(ْمُكَل َّلَصْألِف اوُموُق» :َلاَق َّمُث هْنِم َلَكَأَف هْنَعَنَص
 هللا ُلوُسَر ِْيَلَع َماَقَف «ءّب ُهّتْحَضَتَق ءَسِل اَم ٍلوُط ْنِم ٌدّوْسا دق اَنَل ريِصَح 1 34 هك 7 ساس م 2

 مث ءِنيَتَعْكَر اَنَل لَصَف هاَنْئَرَو ْنِم ٌروُجَحِلاَو هُهَءاَر و ُميِتيِلاَو اَنَأ ٌتْفَمَصَو هع
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0 2 
 ذ <ّصنا

 2000 اي اس ها هر يي 0 سس م و

 هرم َماَقَأَو همي ْنَع يِنَماَََف هّمأيَو هب لَص لك هللا ٌلوُسَر نأ :مِلْسيَو
 و هر ع 2

 .ةريمض نب هللا دبع نب نيسح دج «ةريمض :وه :ميتيلا

 :ثيدحلا جيرخت

 "يراخبلا” يفو (2555) ملسمل :يناثلا ظفللاو «250/) ملسمو «(7/80) يراخبلا هجرخأ

 .هوحن (7050)

 :ثيدحلا ظافلأ

 «يليبشإلا قحادبعو ءضايع يضاقلاو «ربلادبع نبا لاق (ةكيلم هتدج) :كلوق

 ءةحلط يبأ نب هللادبع نب قاحسإ ىلع دوعي :هتدج يف ريمضلا نإ :يوونلاو

 نوكتف .قاحسإ ةدج اهنأ :حيحصلا :يوونلا لاق .همأل سنأ يخأ نبا :وه قاحسإو

 .همأل سنأ يخأ نبا قاحسإ نأل ؛سنأ مأ



 ةالصلا باتك ((7/ه)ثيدحلا (١)ج

 اهنإو «هللادبع نب قحسإ ىلع :دئاع هتدج يف ريمضلا :ليق :ديعلا قيقد نبا لاق

 هنإف .قاحسإ ركذي نأ فنصملل يغبني ناك :اذه ىلعف .رمع وبأ ظفاحلا :هلاق .هيبأ مأ

 .همأ مأ سنأ ةدج اهنإ :رمع يبأ ريغ لاقو .سنأ ةدج نوكت نأ نيعت هركذ طقسأ ال

 .هتابثإ نسحألاف :لاح لك لعو .قاحسإ ركذ ىلإ جاتحي ال اذه ىلعف

 ةدلاو ءسنأ ةدج اهنأب ءراصخلا نباو ءهدنم نباو ءدعس نبا مزجو :ظفاحلا لاق

 مالكو «هعبت نمو «"ةياهنلا” يف نيمرحلا مامإ مالك ىضتقم وهو ؛ميلس مأ .همأ

 .قايسلا رهاظ وهو , "ةدمعلا» يف ينغلادبع

 نأب رعشم وهو «ماعط لجأل :يأ :ظفاحلا لاق .(هل هتعنص ماعط ىلع) :هلوق

 .مهل ىلصم هتالص ناكم اوذختيف ؛مهب يلصيل ال ءكلذل ناك هئيجم

 نم ْدْيَي يبنلا هيلع ناك ام ىلع ليلد :ثيدحلا يفو :ديعلا قيقد نبا لاقو

 ريغل مهاعد نمل لضفلا يلوأ ةباجإ ىلع هب لدتسيو «يعادلا ةوعد ةباجإو «عضاوتلا

 .ةميلولا

 .ةعامح ةلفانلا ةالص زاوج :هيف (لصألف اوموق» :هلوق

 .مكلجأل :يأ (مكل» :هلوق

 ىلع هب لدتسا دقو ءاّسبل ىمسي شارتفالا نأ :هيف (سبل ام لوط نم) :هلوق

 فلح نم نأ كلذ ىلع دري الو .ريرحلا سبل نع يهنلا مومعل ؛ريرحلا شارتفا عنم
 .فرعلا ىلع اهانبم ناييألا نآل ؛؟شارتفالاب ثنحيال هنأ اًريرح سبلي الأ

 .رهشأ :لوألاو ,لسغلا ىلع قلطي دقو «شرلا وه :حضنل (هتحضتف) :هلوق

 حصي الو «هريهطتل وأ .هفيظنتل وأ ريصحلا نييلتل نوكي نأ لمتحي ريصحلل حضنلاو

 .ةراهطلا لصأللا نأل ؛هريغ ردابتملا لب ءريخألاب مزجلا



 ؛زيمملا يبصلا ةالص ةحص :هيف :يوونلا لاق (ميتيلاو انأ تففصن) :هلوق

 حيحصلا وهو «فصلا نم اًمقوم يبصلل نأ :هيفو .هءارو ميتيلاو انأ تففص هلوقل

 .ءاملعلا روهمج لاق هبو ءانبهذم نم روهشملا

 نب هللادبع نب نيسحلا دج ةريمض :هنأ فلؤملا هركذ ام وه (ميتيلا) :هلوق

 .ةريمض

 «بألا لبق نم سانلا يف وه :ةغللا لهأ لاق .هغولب لبق هوبأ تام نم :ميتيلاو

 .ىماتي اهدالوأ راص اذإ :متؤم يهف «ةأرملا

 .الوأ ةروكذملا ةكيلم يه (زوجعلاو) :هلوق

 اهعم نكي مل اذإ اهنأو ءلاجرلا فلخ فقت ةأرملا نأ :هيف (انئارو نم) :هلوق

 .ةرخأتم اهدحو فقت ىرخأ ةأرما

 .ةالصلا نم وأ «هتيب ىلإ :يأ (فرصنا مث) :هلوق

 .رخآ موي يف ىرخأ ةصق هذه :يوونلا لاق (همأبو هب لص) :هلوق
 6س "بجر نبا”و ©(14 /( "مالعولا”و 6 "ملسم حرش” و ل( "ماكحألا ماكحإ” :رظنا

 )5١14/1(. ؟"ماهفألا هيبنت” و «(4غ89/1) "حتفلا”و



 # 5م سهم + مكس ري تم 1 هس هم لإ مش هج
 يبنلا َماقف ةَنوُميَم يتلاخ دنع تب :لاق ديغتي» سابع نب هللادبع نع
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 . سما أ م ْء م أ اساس علا لس 2 0 مت - 5 رو 01

 .هنيمي نع يِنَماقاف يِسأَرِي ذخأف ِهِراَسَي نع تْمقف «ليللا نم ٍلَصي د
ٍِِ _ - 

 :ثيدحلا ظافلأ

 تنب لضفلا مأ همأ تخأ ثراحلا تنب :يه (ةنوميم يتلاخ دنع تب) :هلوق

 تقو وهو ديم يبنلا ىلع ررض هيف نوكي ال اًتقو كلذل ىرحت هنإ :ليقو «جوزلا

 :كاذ ذإ سابع نبا نس ناكو دكني يبنلا ةالص رظني اهدنع تاب هنإ :ليقو «ضيحلا

 فقوم نأ :هيف (هنيمي نع ينماقأف ؛يسأرب ذخأف .هراسي نع تمقف) :هلوقف

 .نانثا ةعامجلا لقأ نأ :هيفو .مامإلا نيمي نع نوكي دحاولا مومأملا

 :نيثيدحلاي ةقلعتملا لئاسملا

 اهدحو تماق اهعم فصت ةأرما دجوت ملو لاجرلا ءارو تفص اذإةأرملا

 «لاجرلا عم تفص اذإ ةأرملا نأ ىلع :ءاملعلا قافتا بجر نباو «ةيميت نبا لقن

 عم فصت نأ ةيهنم اهنأل ؛لاجرلا فلخ اًفص اهدحو تماق اهعم فقت ةأرما دجت ملو

 .فلؤملا هركذ يذلا كتلفخ سنأ ثيدح :عامجإلا دنتسم .لاجرلا

 ؟اهدحو تفقو مث ءاهعم فقت ةأرما تدجو اذإ |ميف اوفلتخاو
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 ركب وبأ :هب لاق .ةلبانحلا بهذم يف هجو وهو ءاهتالص حصت ال :لوألا لوقلا

 ىلع ةردقلا عم لجرلاب ةأرملل اًاحلإ ؛ررحملا بحاصو ؛«ىلعي وبأ يضاقلاو «مرثألا

 .ةفاصملا

 يسدقملا دمحم وبأ هب لاق .ةلبانحلل يناثلا هجولا وهو .حصت :يناثلا لوقلا

 الو ءاّمص اهدحو نوكت ةأرملا نأل ؛يراخبلا بيوبت رهاظ وهو «يفاكلا بحاص
 .فص اهدحو ةأرملا :برح ةياور يف دمحأ مامإلا لاق اذكو .اهفاصي نم ىلإ جاتحت

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 .(5841/ /5) ؟بجر نبا” و 02946 /؟8) "ىواتفلا عومج” و .(587/) "مهفملا” :رظنا

 ةالصلا باتك (75)ثيدحلا (

 ؟مهمادق وأ نيلجر بناجب فصلا يف ةأرملا تفقو اذإ

 ءاهتالص حصتو «ةهوركم هبنجب وأ «لجر مادق ةأرملا ةالص :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «مهتذاح وأ ,مهيلع تمدقت نيذلا نيمومأملا ةالصو

 .ةفينح يبأ لوق وهو «ةلطاب ةالصلا :يناثلا لوقلا

 ةالصلا «معن :لاق .نيميثع نبا رايتخا وهو «لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 دجسملا يف جحلا مساوم مايأ يف كلذ ثدحي اك ؛ةرورضلا عم اميس الو «ةحيحص

 ةأرملا برق نم ءيثب تسسحأ اذإ لاحلا هذه يف نكلو «يوبنلا دجسملاو «مارحلا

 ةأرما هبنج ىلإ فقت نأ قيطي ال سانلا ضعب نأل ؛لاصفنالا كيلع بجو :كنم

 نم نكمتي ال دقف «ةريثم ةحئار اهيف وأ «ةباش تناك اذإ اهيس ال «همراحم نم تسيل

 .ةنتفلا نم اًرذح ؛رخآ اًناكم بلطيو ءفرصني نأ بجي :لاحلا هذه يفف «ةالصلا
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 ةالصلا باتك (١7)ثيدحلا (١)ج فل فوفصلا باي

 :لجرلا مامأ ةأرملا تناك اذإ ةلأسم :هنللذ لاقو

 لاق اذهلو .ةالصلا حصتف .ءاسن فص فلخ لاجر فص نوكي نأ :هلاثم

 .(87/ *عتمملا حرشلا” و( / "عومجملا” /0 "ينغملا” :رظنا

 ؛؟مامإلا نم دحاولا مومأملا مايق نيأ

 :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «مامإلا نيمي نع موقي :لوآلا لوقلا

 "هلسم» يف كح رباج ثيدح اذكو ,فلؤملا هركذ يذلا هخخي» سابع نبا ثيدح

 نع ينماقأ ىتح ينرادأف ءيديب ذخأف هيو هللا لوسر راسي نع تمق :لاق )0١(

 ذخأف ؛ 2 هللا لوسر راسي نع ماقف «ءءاج مث ءاضوتف ءرخص نب رابج ءاج مث «هنيمي

 .هفلخ انماقأ ىتح انعفدف ءاًعيمج انديب ديبي هللا لوسر

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق وه :حجارلا

 ل( ”١ ىححب جز "بجر نبا”و .(387/) "عومجملا”و )١7١/4( "طسوألا” :رظنا

 ؟مامإلا نم نينثالا فقوم نيأ

 .هفلخ نامومأملا فقوو «مامإلا مدقت :نامومأمو «مامإ رضح اذإ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «يبصو «لجر وأ « نييبص وأ «نلجر اناك ءاوس

 رباج ثيدح اذكو «سابع نباو «سنأ ثيدح نم انه فلؤملا هركذ ام : :مهتجح

 .هذه لبق ةلأسملا يف هركذ مدقت يذلا كنج
 نبا لوق وهو «هراسي نع رخآلاو ؛مامإلا نيمي نع امهدحأ موقي :يناثلا لوقلا

 .يعخنلا لوق وهو .دوسألاو «ةمقلع : هيبحاصو . تعي دوعسم



 نجلا
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 هلل
 ةالصلا باتك (75)ثيدحلا 001ج فل

 .ةروكذملا ةلدألل ؛لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .(186/5) "عومجملا” و14 0 ؟"ينغملا”و ع( /5) "طسوألا” :رظنا

 ؟مامإلا راسي نع فقو اذإ مومأملا ةالص مكح ام

 طرشب نكل «مامإلا راسي نع فقو نإ مومأملا ةالص حصت ال :لوألا لوقلا

 .دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وهو «هنيمي ولخ
 وبأ :ةثالثلا ةمئآلا :مهنم ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو .حصت :يناثلا لوقلا

 .هباحصأ ضعب اهراتخا ,دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو «كلامو «ةفينح

 نع سيلو «مامإلا راسي ىلع فقو اذإ يلصملا نأ ىلع اوعمجأو :ةريبه نبا لاق

 :تلق .اًضيأ هتالص لطبت :لاق هنإف ؛دمحأ الإ .ةحيحص هتالص نأ :دحأ هنيمي

 كا رباج ثيدح اذكو .فلؤملا هركذ يذلا دهخ#» سابع نبا ثيدح :مهتجح

 .لضفألا فقوملل |مهفرص امنإو ءاهتالص لطبي م دبي يبنلا نأو ؛هركذ مدقت يذلا

 نيميثع نبا لاق .نيميثع نباو «ءيدعسلا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 :سفنلا هيلإ نئمطت ليلد نودب هتالص نالطبب وأ ءناسنإلا ميئأتب لوقلا نأل :هكللك

 .صن نودب اهحيحصتك «صن نودب ةدابعلا لاطبإ نإف «رظن هيف
 .(557/5) "عتمملا حرشلا” و (559/1) "برآملا لين” و 2١185 /5) "عومجملا” و «(45) ؟ةريبه نبال عامجإلا” :رظنا

 ؟ةعامج يف عوطتلا ةالص مكح ام

 :(81 /97) "ىواتفلا عومجم» يف (ى هلل ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .«فوسكلاك «ةبتارلا ةعاجلا هل نست ام :امهدحأ :ناعون ةعامج يف عوطتلا ةالص

 .ةنسلا هب تضم امى (ًئاد ةعامجلا يف لعفي اذهف .ناضمر مايقو .ءاقستسالاو

 ةالصو «بتاورلا نئسلاو «ليللا مايقك «ةبتارلا ةعاجلا هل نست ال ام :يناثلا

 ةعامجلا امأو «زاج اًنايحأ ةعامج لعف اذإ اذهف .كلذ وحنو .دجسملا ةيحتو ءىحضلا



 جرحا كسب
 ةالصلا باتك (/)ثيدحلا ()ج نمل

 «ةباحصلاو دكت يبنلا نإف ؛ةهوركم ةعدب لب «ةعورشم ريغف :كلذ يف ةبتارلا

 امنإ ذكي يبنلاو ءاذه نود ام ىلع بتاورلل عامتجالا نوداتعي اونوكي مل :نيعباتلاو
 ةلمج :ركذ مث .هلحو ليللا موقي ناك هنإف ؛اًنايحأ ةليلق ةعامج يف :كلذ يف عوطت

 .فلؤملا امهركذ نيذللا ,مه» سابع نباو «سنأ ثيدح :اهنم ءاذه يف ثيداحأ
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 :ةغللا يف ةمامإلا /1) "ماهفألا هيبنت” يف هكللَم نيميثع نبا خيشلا لاق

 :ةمجرتلا هذه يف اهب دارملاو :ةددعتم ناعم ىلع عرشلا يف قلطتو ءدصقلا وهو «مألا نم

 ةبترم ةالصلا يف مامإلاو .كلذ ريغو «مومأملاو «مامإلا مزلي ام نايبو «ةالصلا ةمامإ

 . مهغق» نيدشارلا هئافلخو دي يبنلا لمع تناك كلذلو «ةرهاظ ةليضفو «ةيلاع

 ةنس يف هقفأو «هللا باتكل أرقأ هنوكب ؛ةرادجلاو «ةءافكلا ووذ الإ اهيف مدقي الو

 ُهَسْأَر ُعَكْرَي يِذَّلا ىَنْخي اَمَأ» : َلاَق كي ّيِبْنلا ٍنَع , ضن َةَوْيَر

 .(!؟راَح ةَروُص ُةَتَروُص َّلَعْي وَ ءراَمج َسْأَرُهَس ُةَسْأَر را لب ذأ الاي

 ب < 3 0 ع

 .هظفل اذهو «(471/) ملسمو ؛(141) يراخبلا هجرخأ

 اهلصأو ءالأ :لثم حاتفتسا فرح :- ميملا فيفختب - امأ «ىشخي امأ» :هلوق

 .خيبوت ماهفتسا :انهوهو ,ماهفتسالا ةزمه اهيلع تلخد ةيفانلا (ام)

 .فاخي :هانعم «ىشخي» :هلوف

 ىلع :ليلد ثيدحلا :ديعلا قيقد نبا لاق «مامإلا لبق هسأر عفري يذلا» :هلوق

 «عوكرلا نم عفرلا يف هصوصنم اذه .عفرلا يف مامإلا ىلع مومأملا مدقت عنم



١ 

 ٠ ول
 (/م)ثيدحلا زج كلن

 .عونم نع الإ دعوتلا نوكي الو «لعفلا ىلع دعوتلا :ليلدلا هجوو .دوجسلاو

 .دوجسلاو «عوكرلا ىلإ يوهملاك .ضفخلا يف قبسلا :هيلع ساقيو

 ينو - رامح ةروص هتروص هللا لعجي وأ رامح سأر هسأر هللا لوحي نأ» :هئوق

 هذه :ضايع لاق .ةاوّرلا فرصت نم هنأ رهاظلاو :ظفاحلا لاق «رامح هجو :- ظفل

 ظفل :- ظفاحلا - تلق .هيف ةروصلا مظعمو «سأرلا يف هجولا نآل ؛ةقفتم تاياورلا

 يهف ؛لمشأ يهو «رثكأ اهتاورف سأرلا امأو ءاًضيأ هجولا ىلع قلطي ةروصلا

 .لمشأ يهو «ةيانجلا تعقو اهب نأل ؛اهيلع ديعولا عوقو صخو .ةدمتعملا

 .(187* /؟) "ستفلا”و 2055 /؟) ؟مالعإلا”و 7١1 /1) ؟ماكحإلا” :رظنا

. 
 م

 ةالصلا باتك

 <هو

 < هي ُمَتْؤيِل مامول | َلِعُج اَّنإ» :َلاَق كو يتلا ِنَع .كثفنخ َةَرْيَرْه يبأ ْنَع - 4
- 

 لس ١ رمح

 هللا َعِحَس : َلاَق اَذِإَو ءاوُعَكْراَف َّمَكَر اَذِإَو ءاوُديَكَف ربك اَذِإَف .ِْيَلَع اوُهِلَتَك الق

 َلَص اَذإَو ءاوُدُحْساَف َدَحَس حس َدَحِبَس اَذِإَو كمحلا َكَْلَو ان و ر :اوُلوَقَت هده ْنَمِل

 قرشا اسوأ ا ولصق املج

 :ثيدحلا جيرخت

 )5١5(. ملسمو «نيعضوملا نم هظفل اذهو ؛(5"717) «(777) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةعباتم يضتقي مامتئالا نأ :كلذب دارملا «هب متؤيل مامإلا لعج امنإ» :هلوق

 لصح نإف .ةفلاخملاو «ةقباسملاو «ةنراقملا يفتتتف ؛ةالصلا لاوحأ يف همامإل مومأملا

 يف بابلا اذه يف - هللا ءاش نإ - اهيلع مالكلا يتأيسف ,كلذ نم ءىش مومأملا نم



 هيمي نع جورخلاب وفات ال :يل هلع وفل الف :هلوق

 ٍيفو ءواو نودب «دمحلا كل انبر» :ظفل ينو «دمحلا كلو انبر :اولوقف» :هلوق

 .واولاب «دمحلا كلو انبر مهللا» :ظفل ينو ءواو ريغب «دمحلا كل انبر مهللا» :ظفل

 .امهدحأ يف وأ . "نيحيحصلا” يف ظافلآلا هذه لكو

 .دمحلا كلو ءانبر :دمحأو «؛كلام دنع هلضفأو ءزئاج هلكو :بجر نبا لاق

 .واولاب

 ٌلَص كاش َوُهَو هيب يف لكي هللا ُلوُسَر َّلَص :ْتَل 0
 :َلاَ َفَرَصُنا اَنَق .اوُسِلا ِنَأ ْمِهَْلِإ َراَشَأَءاَماَيٌِمْوَق ُهَءاَرَو َّلَصَو ءاسِلاَج

 :َلاقاَذِإَو اوما هَ اذِإَو اوما ََكَا اَدِإَ لالي

 اوُلَصَت اًسِلاَج ََص اَذَِ ٌدْمَلا َكَلَو اَنّيَر :اوُلوَقَف ُهَدِيع ْنِل هللا َعِمَس .

 2 لأ سر

 ةالصلا باتك (079)ثيدحلا 5

 َعِيَس :َلاَق اَذإَو» :هلوق الإ ءيراخبلل قايسلاو «(417) ملسمو «(588) يراخبلا هجرخأ

 :امهدنع سيل اذكو ءملسم الو «يراخبلا دنع سيلف ؛ٌدْمَلا َكّلَو اَنَبَر :اوُلوَقَف هدي نك هلل

 .(نوعمجأ»

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ضيرم :يأ :(ُكاش وهو) :اهئوق

 ١7(. /0 "حتفلا” و (196 /0) "بجر نبا”و )1/*5١( "ماكحإلا» :رظنا



 ص

 .هذعب اذ 4 وُجش ُعَقَت مَ ءاَدِجاَس كي هللا ُلوُسَر َمَقَي ىَّتَح ُهَرْهَظ نم ٌّدَح

 :ثيدحلا جيرخت

 .(47/1) ملسمو ((590) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 هب ديري ديزي نب هللادبع مالك نم هنأ ظفللا رهاظ (بوذك ريغ وهو) :هلوق

 «يباطخلا لوق وه اذكو .ءيديمحلا هيلع ىرج يذلا اذهو .بوذك ريغ هنأو «ءاربلا

 انه ةدمعلا بحاص عينص رهاظو .يوونلاو ء«ضايع يضاقلاو

 ديزي نب هللادبع هب ديري قاحسإ وبأ :وه لئاقلا :هقللو نيعم نب ىيحي لاقو

 اذه هيف نسحي الو «ةيكزت ىلإ جاتحي ال يباحص ءاربلا نأل :لاق .بوذك ريغ هنأو

 هب دري مل هنأل ؛يباحصلا اذه ىلع مصو ال هنأو ءلوقلا اذه ىلع اودرو «لوقلا

 ال ءسفنلا نم هنيكمت يف ةغلابملاو .هميخفتو «ثيدحلا ةيوقت هب دارأ انإو «ليدعتلا

 هللا لوسر انثدح : ثق دوعسم نبا لوق :هريظنو .هيف كوكشم يف نوكت يتلا ةيكزتلا

 .ةريثك هرئاظنو «هلثم ةريره بأ نعو «قودصملا قداصلا وهو دي

 امهف ؛حيحص امهالكو :يوونلا لاق (ونحي ال) :ظفلب ءاجو .(نحي م) :هلوق

 «هتفطع :هانعمو «رثكأ ءايلا نكل .«تونحو «تينح) هريغو ءيرهوجلا امهاكح ناتغل

 .هتفطع :هتونحو «دوعلا تينح هلثمو



 نأ :وهو «ةالصلا بادآ نم بدألا اذه :ثيدحلا اذه فو :اًضيأ يوونلا لاقو

 نأ الإ ءضرألا ىلع هتهبج مامإلا عضي ىتح .دوجسلل مومأملا ينحني ال نأ ةّنسلا

 .هدوجس لبق دوجسلا نم مامإلا عفرل ,دحلا اذه ىلإ رخأ ول هنأ :هلاح نم ملعي

 .(1 841/١ "حتفلا”و .(8/5) "ملسم حرش” وع( 5/1) "؟ماكحإلا” :رظنا

 : ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟مامإلا لبق هسأر عفر نمل ليوحتلا وه ام

 بلقني نأب اًيِّسح نوكي ليوحتلا نأو ؛هرهاظ ىلع ظفللا لمحي :لوألا لوقلا

 هجو نم نابح نبا ةياور يف نأ :هرهاظ ىلع هلمح يوقيو :ظفاحلا لاق .رامح سأر ىلإ

 .(بْلك ّس مر ُهَسَأَر هللا َلّوَحُي ْنَأ» :دايز نب دمحم نع رخآ

 رامحلا نإف ؛ةدالبلا وهو «يونعم رمأ ىلإ عجري ليوحتلا اذه نأ :يناثلا لوقلا

 «ةالصلا ضرف نم هيلع بجي اب لهاجلل ىنعملا اذه ريعتساف ؛ةدالبلاب فوصوم

 .مامإلا ةعباتمو

 ةرهاظلا ةروصلا يف ليوحتلا نأب :زاجملا اذه حجر امبرو :ديعلا قيقد نبا لاق

 ىلع لدي ال ثيدحلا نأ :انيب دق نحنو «مامإلا لبق نيمومأملا عفر ةرثك عم عقي مل

 .هل هلعاف ضرعت ىلع لدي (نإو «كلذ عوقو

 وأ «ةيسحلا ةئيهلا ليوحت وأ «خسملا ليوحتلاب داري نأ لمتحي :ثلاثلا لوقلا

 .اًعم ةيونعملا

 .(187/5) "حتفلا”و 5 1477/5) "مالعإلا” و )7١7/1١(. "ماكحإلا” :رظنا



 مامإلا لبق عفرلا مكح

 :بابلا بقع فلؤملا هركذ يذلا ع ةريره يبأ ثيدحل هحرش يف ظفاحلا لاق

 دشأ وهو «خسملاب هيلع دعوت هنوكل ؛مامإلا لبق عفرلا ميرحت يضتقي ثيدحلا رهاظو
 . ؟بذهملا حرش" يف يوونلا مزج كلذبو .تابوقعلا

 .كلذ ميرحت ظلغل نايب هلك اذه :يوونلا لاقو

 نم هنإ :لئاق لاق ول لب «ميرحتلا :يهنلا يف لصألاو :نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نم ديعولاو .ديعو اذهو - :لاق مث ءثيدحلا ركذ مث - دعبي مل بونذلا رئابك

 ةريبك لعف لجرلا اذه نإ :لوقئف اذه ىلعو «بونذلا رئابك نم بنذلا نوك تامالع

 هتروص هللا لعجي وأ رامح سأر هسأر هللا لوحي نأب ءاهيلع دعوتملا بونذلا رئابك نم

 ةبوقعلا نأل ِهيَب يبنلا نم اًعيونت وأ «يوارلا نم اًكش اذه ناك ءاوسو .رامح ةروص

 .رامح ةروص ةروصلا لعجت وأ ءرامح سأر سأرلا لوحي نأ امإ
 .(181/5) "عتمملا حرشلا” و«( 18 /75) ؟حتفلا”و «(471) "ملسم حرش” :رظنا

 همامإ عم مومأملا تالاح

 :تالاح عبرأ همامإ عم مومأملل

 :فلخت (4) قبس (؟) ةقفاوم (؟) ةعباتم )١(

 الو يلع مدقتي الو .همامإ عباتي مومأملا نأ :اهانعمو .ةعباتملا :ىلوألا ةلاحلا

 امأو .دوجسلاو .عوكرلاو ءدوعقلاو «مايقلاو «ريبكتلاك ةرهاظلا لاعفألا يف هيواسي

 .هلبقو مامإلا عم اهلعفب سأب الف «ةرهاظب تسيل يتلا لاوقألاو لاعفألا

 .ةرهاظلا لاعفألا يف ةبجاو مامإلا ةعباتم :هريغو «يوونلا لاق

 نم بابلا اذه يف فلؤملا هركذ ام وه :مامإلا ةعباتم بوجو ليلد :تلق

 يف مومأملا عورش نوكي نأ :بحتسملاو مغ ءاربلاو «ةشئاعو «ةريره يبأ ثيدح



 يذلا كضن ءاربلا ثيدحل ؛هنم مامإلا غارف دعب عضولاو «عفرلا نم ةالصلا لاعفأ

 انم دحأ نحي مل .هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإ دي هللا لوسر ناك :لاق فلؤملا هركذ

 .هدعب اًدوجس عقن مث ءاًدجاس دوي هللا لوسر عقي ىتح هرهظ

 مامإلا كرت ول ثيحب .هتالص يف لجعتسي مامإلا ناك اذإ ام :كلذ نم ىنثتسيو

 نأ لبق همامإ عباتي انهف ؛دوجسلا نم عفر دقو الإ هكردي مل دجس مث ءدجسي ىتح

 .ملعأ هللاو .هريغو «عوكرلا يف اذكهو .اًدجاس عقي

 ١146(. /4) "عتمملا حرشلا”و 17١(. /5) "عومجملا”و «(417) "ملسم حرش” و ((018 /1) "ينغملا” :رظنا

 دراقم مامإلا لمع عم مومأملا لمع نوكي نأ :اهانعمو .ةقفاوملا :ةيناثلا ةلاحلا

 .فالخ هيف اذهف .اذكهو .هعفرو ءهدوجسو .هعوكر يف هل

 «كلام نع ةياور يهو ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءهركي :لوألا لوقلا

 مارحإلا ةريبكت كلذ نم ىنثتسيو «مامإلا عم هلمع نوكي نأ بحتسي :ةيناث ةياورو

 .هللا ءاش نإ [هيلع مالكلا يتأيسف ؛ميلستلاو

 .ةلبانخا ضعب لوق وهو «ةالصلا لطبت :يناثلا لوقلا

 فلؤملا هركذ ام :اهنمو ءاذه يف ةدراولا ةلدألا نأل ؛روهمجلا لوق وه :حجارلا

 سيلو «مامإلا مدقت نع يهنلا اهيف هت ءاربلاو ,ةشئاعو «ةريره يبأ ثيدح نم

 .ملعأ هللاو مرحت الو ؛هركتف :اذه ىلعو «ةنراقملا نع يهنلا اهيف

 مارحإلا ةريبكتب هيلع همدقت وأ همامإل مومأملا ةنراقم امأ

 هراتخاو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «دقعنت ال مومأملا ةالص :لوألا لوقلاف

 ملف ,دقعنت نأ لبق مامإلا ةالصب هتالص قلع مومأملا نأ :مهتجح .نيميثع نبا
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 ةالصلا باتك (80)ثيدحلا (١)ج



 نخل
 * علال

 ةالصلا باتك (860)ثيدحلا (١)ج

 :رفزو .نسحلا نب دمحمو .يربنعلاو ءيروثلاو «ةفينح وبأ لاق :يناثلا لوقلا

 .عوكرلا يف هنراق ول امك ؛كلذب هتالص دقعنت

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 مالسلاب همامإل مومأملا ةقفاوم امأ

 مهلو ؛ةيعفاشلاو انباحصأ رثكأ دنع ةهاركلا عم زوجي :هنللو بجر نبا لاقف

 ىلع يوق لوق اذهو :انباحصأ ضعب لاق ءكلام نع يكحو «زوجي ال هنأ :رخآ هجو

 .جورخلل ةينلا ربتعي نم لوق

 .ةهاركلا عم زوجي هنأ :باوصلا :تلق

 ؟همامإ لبق ملس اذإ هتالص لطبت له

 هلبق ملس نإف «مالسلا نم مامإلا غارف دعب ملسيو :هثثل» يوونلا مامإلا لاق

 .روهشم فالخ هيفف ؛ةقرافملا يوني نأ الإ .هتالص تلطب

 ناك نإو «تلطب ؛اًدمع همامإ لبق ملس نإف :مالسلا امأو :يوادرملا لاقو

 .همالسب دتعي الو «لطبت مل ؛اًوهس

 نبا”و :((41؟) "ملسم حرش”و )١0/4(« ©«عومجملا”و ((075/1) «ينغملا”و )١67/5(« "فارشإلا” :رظنا

 .(058/5) "فاصنإلا”و )١188/8(« *عتمملا حرشلا”و(5/5١) ؟"بجر

 وأ «دوجس وأ ؛عوكرب مامإلا ىلع مومأملا مدقتي نأ :وهو .قبسلا :ةثلاثلا ةلاحلا

 «لوألا ةريره يبأ ثيدح فلؤملا اهركذ يتلا ثيداحألا رهاظل ؛مرحم وهو «هريغ

 .مدقت ايك «رئابكلا نم ةريبك :مهضعب هدع لب ,ةشئاع ثيدحو «ناثلاو

 !هدوجس وأ هعوكر يف همامإ لبق هسأر عفر دمعت نإ هتالص لطبت لهو

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «مثأيو «هتالص ئزجت :لوألا لوقلا



 يورم وهو رهاظلا لهأو «ةلبانحلا ضعب لوق وهو «هتالص لطبت :يناثلا لوقلا
 .نيميثع نبا لوقلا اذه راتخاو .داسفلا يضتقي يهنلا نأ ىلع :ًءانب هرمع نبا نع

 «ةلدألا نم تءاج امو ءروهمجلا لوق وه يذلا لوألا لوقلا وه :حجارلا

 اذإ :بجاولاو «ةبجاو ةعباتملا نوكت نأ ودعت ال يهف ؛مامإلا ةقباسم نع يهنلا اهيفو

 .حيحصلا ىلع لمعلا لطبي الو «مثأي اًدمع هكرت

 ؟همامإ دعب عفريل هدوجسو هعوكر ىلإ دوعلاب رمؤي لهو

 دعب عفريل دوعي نأ همزلي هنأ ىلإ :مهريغو «ةلبانحلا نم ءاملعلا رثكأ بهذ

 ال هنأ ىلإ :ةلبانحلا نم نيرخأتملا ضعبو «يعفاشلا باحصأ ضعب بهذو «همامإ

 .اًدمع انكر هتالص يف داز دق ريصي هنأل ؛هتالص تلطب داع ىتمو «كلذب رمؤي

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ((187/1) ؟حتفلا”و .(177) )١57/5(, "بجر نبا”و )١7/5(, "عومجملا”و «.(077/1) ؟ينغملا” :رظنا

 )١85/4(. "عتمملا حرشلا”و

 اوهس همامإ مومأملا قبس اذإ

 كلذب هل دتعا :همامإ هكردأ ىتح ءاّوهس مامإلا قبس ناك ولو :بجر نبا لاق

 .رفزل اًقالخ «مهريغو ءانياحصأ دنع

 لطبت لهو .عازن الب هتالص لطبت مل ءاّيسان وأ الهاج ناك نإو :يوادرملا لاقو

 ؟ ةعكرلا كلت

 تأي مل اذإ :ةلأسملا هذه يف فالخلا لحمو - :لاق مث فالخلا ركذ - نيتياور ىلع

 نبا لاق .ميمت نبا هب مزج .هتعكر تحص :همامإ عم كلذب ىتأ نإ امأف «همامإ عم اهب

 .مامإلا عم هتتاف نإ اهديعي :نادمح

 .(79//1717) ؟فاصنإلا7و ١(. 47 /5) ؟بجر نبا” :رظنا



 ةمامإللا :باب

 توفيف «همامإ ةالص نع مومأملا فلختي نأ :وهو .فلختلا :ةعبارلا ةلاحلا

 فلختلا اذه ناك نإف ءرذع ريغلو ءرذعل :ناعون وهو «مامإلا ةالص ضعب مومأملا

 وأ «ءابرهكلا ءافطنا :نامزلا اذه يفو «مامإلا ةلجع وأ ءماحزو ءوهسو «مونك «رذعل

 :تالاح ثالث هل اذهف .نوفركملا

 عوكر لبق عفرو «عكر نأ :لثم :لماك نكرب مومأملا مامإلا قبس نإ :ىلوألا

 ال اذهو :ةمادق نبا لاق .هيلع ءيش الو «همامإ كرديو «هب قبس ام لعفي هنإف ؛مومأملا

 .اًقالخ هيف ملعأ

 «همامإ عبتي هنإف :هنللِك ةمادق نبا لاق :رثكأ وأ «ةلماك ةعكرب هقبسي نأ :ةيناثلا

 ؟نيتعكر ىلص ىتح مامإلا فلخ سعن لجر يف :دمحأ لاق .هب مامإلا هقبس ام يضقيو

 .نيتعكر ىلص مامإلا ملس اذإف «نيتعكر كردأ هنأك :لاق

 :هرذع لاز مث .ةعكر نم لقأو «نكر نم رثكأب هقبسي نأ :ةثلاثلا

 .دمحأ نع ةياور وهو «ةعكرلا كلتب دتعي الو «همامإ عبتي هنأ :لوألا لوقلا

 هنأ ملع نإو ءاهب دتعاو .مهعم دجس :مهدوجس لوأ يف هكردأ نإ :يناثلا لوقلا

 |يف مهعبت «ةيناثلا يف اوموقي ىتح دوجسلا يف مهكردي نأو «عوكرلا ىلع ردقي ال

 لاق هوحئنبو «كلام لوق وهو ءوهسلل دجسو «مالسلا دعب ةعكرلا ىضقو «يقب

 .وهس دوجس هيلع لعجي ملو «يعازوألا

 عبتي مث ءدحاو نكر نم رثكأ ناك نإو «مامإلا عم هتاف ام لعفي :ثلاثلا لوقلا

 مالس دعب اهاضق مث «هتعكر تغل عكر نإف «ةيناثلا ةعكرلا مامإلا عكري ملام .مامإلا

 .ةلبانحلا ضعبو .يعفاشلا لوق اذهو «مامإلا

 ضعب يفف ؛فوذلا ةالص يف هباحصأب هلعف :ّدكَي يبنلا نأ :لوقلا اذه ةجح

 مئاق يناثلا فصلاو لوألا فصلاب دجسف «نيفص هفلخ مهماقأ دب هنأ هتايفيك



 اًرئاج كلذ ناكو «هعبت مث «يناثلا فصلا دجسف «ةيناثلا ىلإ يي يبنلا ماق ىتح

 .هلثم اذهف ءرذعلل

 ىلوألاو :لاق ثيح «هفلله ةمادق نبا رايتخا وهو «ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 ال ام نإف ؛فوخلا ةالص يف ديب يبنلا لعف سايق ىلع ناك ام :- ملعأ هللاو - اذه يف

 .هيلع صوصنخملا نم هب ءايشألا برقأ ىلإ دري هيف صن

 )١85/5(. "عتمملا حرشلا”و )١44/5(« "بجر نبا”و ,1//2071) ؟ينغملا” :رظنا

 تالاح هلفرذع ريغل فلختلا ناك نإو

 وهو «هتالص لطبت مل رذع ريغل دحاو نكرب مامإلا نع فلختي نأ :ىلوألا

 يناثلا هجولاو «ةلبانحلا بهذم يف هجوو «ةيعفاشلا بهذم نم روهشملا حيحصلا

 .لطبت اهنأ :ةلبانحلا دنع حصألاو «ةيعفاشلل

 .نالطبلا ىلإ ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذ انهف ؛نينكرب مامإلا نع فلختي نأ :ةيناثلا

 ىلع ليلد ال هنأل ؛مثآ وهو «لطبت ال اهنأ :اهلبق يتلاو هذه يف باوصلاو

 نإ هتاف ام كردتسي نأ هيلعو .قبسلا يف مدقت امك «نينكرلاو «نكرلا نيب قيرفتلا

 .ملعأ هللاو ءرذعل فلختلا دنع اذه لبق مدقت يذلا ليصفتلا ىلع عاطتسا

 «هيلإ لقتنا يذلا نكرلا يف مامإلا كردي هنكل ؛ةعباتملا نع رخأتي نأ :ةثلاثلا

 كردأ مث «لمكي اًئاق يقبف «ةحتافلا تايآ ضعب هيلع يقب دقو «مامإلا عكري نأ :لثم

 نأ عورشملا نأل ؛ةنسلل فلاخم لعفلا نكل .ةحيحص ةالصلا انهف .عكار وهو ءمامإلا

 :اي يبنلا لوقل ؛فلختي الو عوكرلا ىلإ همامإ لصي نأ نيح نم عوكرلا يف عرشي
 يف وعدي مومأملا يقبو ؛ةدجسلا نم مامإلا عفر اذإ اذه لثمو .؛اوُعَكْراَف َعَكَر اًذإ»

 .نيتدجسلا نيب ةسلجلا يف مامإلا كردأف عفر مث .هدوجس
 .(4//141) "عتمملا حرشلا”و )١178/7(« "فاصنإلا”و )١7١/54(« ؟"عومجملا”و «(078/1) "ينغملا” :رظنا



 رحنا كسب
 ةالصلا باتك (8.0)ثيدحلا (١1)ج ال

 !اهكرت يف متؤملا هعباتي لهف ننسلا ضعب مامإلا كرت اذإ
 يف هتعباتم اًضيأ مهضعب لخدأو :(708/57) ؟حتفلا” يف هنلله بجر نبا لاق

 اذإ الإ هيدي مومأملا عفري ال :لاقف «نيديلا عفرك «ةنونسملا ةالصلا لاعفأ ضعب كرت

 مومأملا نأو ءَكِلَذ فالخ ىلع روهمجلاو «ةبيش يبأ نب ركب بأ لوق وهو «مامإلا عفر

 نيديلا عفرك ءاّوهس وأ اًدمع نئسلا نم هكرت ام لعفيو «ةلعفي |هيف همامإ عباتي
 لكف «ُهل اًدقتعم ةمئألا ضعب هلعفي ال [هيف ءكلذ ريغو ةيمستلاو ذوعتلاو حاتفتسالاو

 .هكرت يف همامإب يدتقي الو «مومأملا هلعفي اذه

 ما

 ةمامإلا :باب

 ؟هتالص نم ءيشب لخأ مامإ فلخ نيمومأملا ةالص مكح ام

 |ب وه ىتأ اذإ .هتالص يف مامإلا ريصقت هرضي ال مومأملا :هنلله رذنملا نبا لاق

 همئأو .هدوجسو هعوكر متي ال نم فلخ ىلص نمو :هكللو بجر نبا لاقو

 .يعازوألاو «ةمقلع لاق اذك .هتالص هتأزجأ ؛مومأملا

 - ةمقلع لوق ركذف «؟لوألا هدهشت متي نأ لبق همامإ ماق نمع دمحأ لئسو

 عوكرلا عرسي نم فلخ ىلص نمع يروثلا نايفس لئسو .موقي مث همتي هنأ :ينعي
 تدعأف لجر فلخ تيلص :مدآ نب ىيحي لاقو هب قحلاو تنأ ممت :َلاَق ؟دوجسلاو

 هل ةالص ال :هدوجس الو هعوكر متي ال مامإ يف دمحأ لاقو «هتالص ءوس نم ٍيتالص

 هفلخ نم نأ ىلع لدي ام مساقلا نبا هنع لقنو «بلاط وبأ هنع هلقن :- هفلخ نملالو

 .هيلع ةداعإ الف متأ اذإ

 ةالص ةحص يف رثؤي ال مامإلا أطخ نأ ىلع :ثيدحلا لد دقو :ظفاحلا لاقو

 (595) يراخبلا يف كغ ةريره يبأ ثيدح ثيدحلاب ينعي :تلق .باصأ اذإ «مومأملا

 .اًههْيَلَعَو ْمُكَلَت اوُيَطْخَأ ْنِإَو ْمُكَلَف اوُباَصَأ ْنَِف ْمُكل َنوُلَصَي) :لاق كي هللا لوسر نأ
 .(188/5) ؟حتفلا” و (187 /5) ؟بجر نبا” وم« 4/) ©طسوألا” :رظنا



 عوكرلا نم عفرلا دنع يلصملا اهلوقي يتلاراكذألا

 :لاق امئاق ىوتسا اذإف ؛هدمح نمل هللا عمس :هعافترا لاح يف لوقي :لوألا لوقلا

 مامإلل نيركذلا نيذه نيب عمجلا بحتسي هنأو .هرخآ ىلإ ... دمحلا كلو انبر

 .دوادو «قاحسإو «نيريس نب دمحمو «ةدرب وبأو ءءاطع لاق اذهبو «درفنملاو مومأملاو

 كل انبر :مومأملاو ءطقف هدمح نمل هللا عمس :درفنملاو مامإلا لوقي :يناثلا لوقلا

 ؛يبعشلاو .هغن» ةريره يبأو ءرمع نباو ءدوعسم نبا لوق وهو .طقف دمحلا

 .دمحأو «ءكلامو

 .دمحلا كل انبر :ىلع مومأملا رصتقيو «ركذلا مامإلا عمجي :ثلاثلا لوقلا

 وأ ؛مامإ لصم لك قح يف اذهو (ُدْمَحلا َكَلَو اَّبَر» :يلصملا لوقي نأ :حجارلا

 .درفنم وأ ,مومأم

 يف هلوقل ؛متؤملا هلوقي الو «درفنملاو مامإلل وهف (ُهَدهع ْنْي هللا َعِمَس» :لوق امأو

 .(دْمَحلا َكَلَو اََبَر :اوُلوَقَف ُهَدِيَ ْنِل هللا َعِوَس :َلاَث اَذِإَو) :تف# ةريره يبأ ثيدح
 نيا” و 405917 /9) "عومجملا” و 01١(( 5 08) ؟ينغملا” و .(4 00 /0) "راكذتسالا”و )١151/5(« ؟طسوألا” :رظنا

 .(197 /98) ؟بجر

 ؟ادوعق وأ امايق نومومألا يلصي لهف ادعاق ىلصف مايقلا نع مامإلا زجع اذإ

 اذه يور ءاّسلاج سلاجلا مامإلا فلخ يلصي مايقلا ىلع رداقلا :لوألا لوقلا

 نب دومحمو ءدهق نب سيقو «ةريره يبأو «هللادبع نب رباجو «ريضح نب ديسأ نع

 .ةحصلا اهرهاظ اهديناسأو ءبجر نباو ءرذنملا نبا اهركذ .ديبل

 .كلذ فالخ يباحص نع فرعي الو :بجر نبا لاق

 نم اًيدق اعامجإ نابح نبا هلقنو «ملعلا لهأ نم ريبك عمج لوق وهو :تلق

 اًدعاق مومأملا ةالص ةمألا هذه يف لطبأ نم لوأ : "هحيحص” يف لاق ىتح .فلسلا



 ا
 ةالصلا باتك (١)ثيدحلا ()ج لل

 ام :لوقلا اذه ةجح .ةفينح وبأ ذخأ هنعو ءمسقم نب ةريغملا :اًسلاج همامإ ىلص اذإ

 . دغتتط ةشئاعو «ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ

 «ةقينح يبأو ءدامحو «ةريغملا لوق وهو ءاّمايق هءارو نولصي :يناثلا لوقلا

 .يراخبلاو ,يديمحلاو روث يبأو .يعفاشلاو ءكلامو «كرابملا نباو ءيروثلاو

 (514) ملسمو )1/١7(, يراخبلا يف ام ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 يدتقي (ّئاق ركب وبأو ءاّسلاج سانلاب ىلص هيف يفوت يذلا هضرم يف ٌدْييَي هللا لوسر نأ

 نب نارمع ثيدح اذكو ءركب يبأ ةالصب سانلا يدتقيو تي يبنلا ةالصب ركب وبأ

 ْعِطَمْسَت 1] ْنِإَف اَتاَك َّلَص» :هيفو ءثيدحلا ركذ )١١1117( يراخبلا يف كتن# نيصح

 دعاقلا مامإلا ءارو دوعقلاب رمألا ثيداحأ نإ :اولاقو ,ىرخأ ةلدأ مهلو ءااّرِعاَقَف

 .بجر نبا خسنلاب لوقلا ىوعد درو ؛ةخوسنم

 ضرم يف ناك اذه نأ هيف نأل ان» ةشئاع ثيدحل يناثلا لوقلا وه :برقألا

 مامإلل بحتسملا :ةمادق نبا لاق امك نكلو «ملعأ هللاو لعفلا رخآ هنأ لدف ْدْيَي هتوم

 ؛هتمامإ ةحص يف اوفلتخا سانلا نآل ؛فلختسي نأ :مايقلا نع زجعو «ءضرم اذإ

 .(١ةه؟ و( "بجر نبا”( /0 ؟عومجملا”- ٠ /؟( "ينغملا”و 5١6(« /4) "طسوألا” :رظنا



 )51١(. ملسمو :(7/80) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .لقتسم باب يف هيلع مالكلا يتأيس «اونمأف مامإلا نمأ اذإ» :هلوق

 لوقلا يف ةقفاوملا دارملا نأ ىلع لدي اذه «ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم» :هلوق

 ةكئالملا نيمأتب دارملا :ليقو ءعوشخلاو صالخإلا يف ةقفاوملا دارملا :ليقو .نامزلاو

 :رظنا .ثيدحلا رهاظ وه اك ؛لوألا وه :حيحصلاو .نينمؤملل مهرافغتسا

 .(5 "56 /92) "مدتفلا”

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟نونمؤي نيذلا ةكئالملا مه نم

 :ليقو «ةظفحلا مه :ليقف «ةكئالملا ءالؤه يف اوفلتخاو :هلله يوونلا لاق

 .مهريغ

 «ةزيزب نبا هراتخاو ,مهعيمج ةكئالملاب دارملا نأ هرهاظ نإ مث :هنللو ظفاحلا لاقو

 يذلاو .ةظفحلا ريغ مهنإ انلق اذإ مهنم نوبقاعتي نيذلا :ليقو ءمهنم ةظفحلا :ليقو

 .ءامسلا يف وأ ءضرألا يف نم ةكتالملا نم ةالصلا كلت دهشي نم :مه دارملا نأ رهظي

 .(056/) "حتفلا”و 4١ "ملسم حرش” :رظنا



 نِحلا
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 ةالصلا باتك (م1)ثيدحلا زج نسل

 نيماتلا مكح

 ةمامالا :باي

 لهأ روهمج لوق وهو «نيمومأملاو «مامإلل بحتسم نيمأتلا :لوألا لوقلا

 ةريره يبأ ثيدح :اهنم «ةريثك يهو «كلذ يف ةدراولا ةلدألا :لوقلا اذه ليلد .ملعلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كنيع

 «كلام نع ةياور يهو .هفلخ نم نمؤي امنإ نمؤي ال مامإلا نأ :يناثلا لوقلا

 :ماَمإلا لاَ اَذِإ» :هيفو كي ةريره يبأ ثيدحب :اولدتساو .هباحصأ ضعب هب لاقو

 ملسمو ((187) يراخبلا هجرخأ .«َنيِهآ :اوُلوقَف 4 َتِإآكلا الَْرِهنَلَع ٍبوُبْهَمْآ رمل

 . كلظ ةريره يبأ ثيدح نم (515)

 هؤاعد ؛مامإلا نيمأتب دارملا نأ ىلع هاوُئَمأَف َّنمآ اَذِإَو) :ثيدحلا يف هلوق اولمحو

 . "حتفلا” يف اهنم ةلمج ظفاحلا ركذ «كلذ ريغ :ليقو .ةحتافلا رخآ ةءارقب

 ةزيزب نبا ىكحو :هنلله ظفاحلا لاق .مومأملا ىلع بجي نيمأتلا :ثلاثلا لوقلا

 هبجوأو :لاق .رمألا رهاظب المع ؛مومأملا ىلع هبوجو :ملعلا لهأ ضعب نع
 . لصم لك ىلع ةيرهاظلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كعلخ ةريره يبأ ثيدحل ؛هبرمألا دوجول ؟ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 .درفتملا ىلع بجي اذكو .«َنيِآ :اوُلوُقَف «4 َنِلآ لا 5ر97 ٌماَمإلا لاَ اَذِإ) :ظفلب ءاجو

 ؟مامإلا ىلع بجي لهو

 لالدتسا امأو ءروهمجلا ل وق وه امك ءبجي الو ؛هل بحتسي هنأ :رهظي يذلا

 :هب دصق امنإو «هيف مهل ةجح الف .ثفخ ةريره يبأ ثيدحب يناثلا لوقلا باحصأ

 .* َتِإاضلا الإ :مامإلا لوق بقع وهو «مهنيمأت عضوم مهفيرعت
 "بجر نبا” و «(3774 /7) "عومجملا” و .(484 /1) ينغملا”و :(587 /5) "ىحملا” و ١51(. /7) ؟طسوألا” :رظنا
 255 /؟)و ةةرسدب /0 "حتفلا” و .(40 /0)



 نجلا

- 
 ةذلصلا باتك (41)ثيدحلا (١)ج

 ؟مامإلا نمؤي مل اذإ مومأملا نمؤي له

 لِكَع هللا لوسر نأ كلغ ةريره يبأ ثيدحل ؛نمؤي متؤملاف مامإلا نمؤي مل اذإ

 هجرخأ .(َنيِمآ :اوُلوَقَف 24 َنِإآكلأ لَو َرِهلَع ٍبوُصْمَمْلا ريغ :ماَمِإلا لاق اذه :لاق

 .(415) ملسمو «(787) يراخبلا

 الب اًرهج نيمأتلا مومأملل بحتسيف :مامإلا نمؤي مل اذإ امأ :هللذ يوونلا لاق

 :انباحصأ لاق .هب يتأيف «مامإلا هعمسيل ؛هيلعا وقفتاو "مألا» يف هيلع صن «فالخ

 .اًوهس وأ ءاَدمع مامإلا هكرت ءاوس

 5/١ "حتفلا”و ممل مز "عومجملا” :رظنا

 نيماتلاب رهجلا مكح

 ؛يعازوألاو ءءاطع لوق وهو «هفلخ نمو «مامإلا اهب رهجي :لوألا لوقلا

 هلوق :مهليلد «ثيدحلا لهأ ةماعو «ةبيش يبأ نباو 'قاحساو .دمحأو ؛يعفاشلاو

 رجح نب لئاو ثيدحو .هنيمأتل مهعامس ىلع :لدف ؛«اوُئَمأَف ٌماَمإلا مَ ادم دك

 يف وهو .هتوص اهب دمي «نيمآ :لاقف «# َنِإآكلآ الو# :أرق دي يبنلا تعمس عني
 .(88١١)هنللك لبقم انخيشل ؟دنسملا حيحصلا”

 كوإ# :مامإلا لاق اذإ دي دمحم باحصأ نم نيتئام تكردأ :ءاطع لاقو

 «ءيعخنلاو ,نسحلا لوق وهو .هفلخ نمو «مامإلا اهيفخي :يناثلا لوقلا

 .هباحصأو «ةفينح يبأو ءكلامو «يروثلاو

 .ملعأ هللاو ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا
 45 /0 ؟"بجر نبا”و عع / "عومجملا”و 0( /1( "ينغملا” :رظنا



 نِحلا
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 ةمامإلا :باب ةالصلا باتك (١41)ثيدحلا (١)ج

 ؟مومأملا نيمأت نوكي ىتم

 نيمأت عم نيمومأملا نيمأت نوكيو :(97 /7) "حتفلا” يف هلل بجر نبا لاق

 بحتسي ال :اولاقو .يعفاشلا باحصأو ءانباحصأ دنع هدعب الو «هلبق ال «مامإلا

 «ةحتافلا ءاعد ىلع نوئمؤي لكلا نإف ءاذه ريغ ءيش يف همامإ ةنراقم مومأملل

 ؛مومأملاو مامإلل نيمأتلاب ةنراقملا عرشيف «ءاعدلا اذه ىلع اًضيأ نونمؤي ةكئالملاو

 :ُلوَقَت ةكِياللا َّنك» :رمعم ةياور يف هلوق ليلدب ؟ءامسلا يف ةكتالملا نيمأت كلذ نراقيل

 ىنعم نوكيو «ةكئالملاو ؛مامإلا نيمأت نارتقاب للعف .«َنيِمآ :ُلوُقَي َماَمإلاَو «َنيِمآ
 .هدارأ وأ «نيمأتلا يف عرش اذإ :يأ هاوَُمآَ ُماَمإلاَنّمَآ اَذِإ) :هلوق

 نيمآ تاغل يف ءاجام

 .ميملا فيفختو «- دملاب - نيمآ )١(

 اهركنأو ءنورخآو «بلعث اهاكح - ميملا فيفختبو ءرصقلاب - نيمأ (؟)

 .بلعث ىلع ةعامج
 ةزمح اهاكحو «يدحاولا اهاكح - ميملا فيفختب ةلامإلاو ءدملاب - نيمآ (9)

 .يئاسكلا نع

 نع كلذ يور :لاقو ءيدحاولا اهاكح - ميملا ديدشتو «دملاب - نيَّمآ (:)

 .لضفلا يبأ نيسحلاو ءيرصبلا نسحلا

 رئاسو تيكسلا نبا صنو «ةدودرم ةركنم ةذاش يهو :ضايع يضاقلا لاق

 .ماوعلا نحل نم اهنأ :ةغللا لهأ

 ءاهرهشأو ءاهحصفأ :يوونلا لاق .ىلوألا يه تاغللا هذه دوجأ نأ :ةصالخلا

 .ثيدحلا تاياور تءاج هبو - ميملا فيفختب دملاب - نيمآ :ءاملعلا دنع اهدوجأو

 .(97/7/) "بجر نبا” و :(0279/1) "عومجملا” :رظنا



 ةالصلا باتك (4؟)ثيدحلا (

 سن ْمُكُدَحَأ لَص اذ" : : َّلاَق للي هللا ٌلوُسَر نأ تفي ٌةَرْيَرْه ىَأ نع ١١-

 ْمُكُدَحَأ َّلَص اَذِإَو قَجاحلا اَذَو َميِقّسلاَو َفيِعَّضلا ُمهيف َّنِإَ «ْفْنَحْيلَم

 .(َءاَش اَم ُلّوُطِيْلَف ِهِسفَنِل

 :ثيدحلا جيرخت

 .(ة؟19/) ملسمو ؛؛ريبكلا) :هدنعو (ةجاحلا اذ) :هدنع سيلو )”77١7(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .هللا ءاش نإ .فيفختلا طباض قأيس «ففخيلف» :هلوق

 .اهريغ وأ «ةفاخس وأ ءربك نم ةقلخلا فيعض :دارملا «فيعضلا» :هلوق

 .صضيرملا :ىيأ (ميقسلاو» :هلوف

 .لبق ةروكذملا فاصوألا لمشأ ىه («ةجاحلا اذو» :هلوقف

 .دحأ هب متأي ال ثيحب ءاّدرفنم :يأ «هسفنل مكدحأ لص اذإ» :هلوق

 .(584 /؟) ؟حيضوتلا”و )١199/7(( "حتفلا”و .(؟10 /5) ؟بجر نبا” :رظنا

 لكَ هللا ٍلوُسَر ىلإ لَجَر َءاَج :َلاق فخ ٌيراَصنألا ٍدوُعْسَم يأ ْنَع ١7-
 م 000 و4 ه2 م ىخ 2 7 ناهس د

 ف :لاق ءانب ليِطي امن ءِنالف لجأ ْنِم حّبّصلا ٍةالَص ْنَع رخأتأل ينإ :ل

 وع 1 ءهاسةرم اس رم هك ع 2 هاا م ههتازيئو يل هع

 امحأ اَي) 0 رب بضخ دا ل تعول يلا ه5 ىبنلا تيار

 .(ةجاحلا اَذَو فيِعضلاَو



 .هظفل اذهو «(577) ملسمو )1/١59(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 لاق نم ظفاحلا مّهوو ءبعك نب يأ نب مزح وه :ليق (لجر ءاج) :هلوق

 نب مارح وه :ليقو ءبعك نب يأ عم ال ذاعم عم تناك هتصق نأل :لاقو «كلذ

 .كلام :ليقو .ثراحلا نب ميلس :ليقو «ناحلم

 لجأل ؛ةعاجلا عم اهرضحأ الف :يأ (حبصلا ةالص نع رخأتأل ينإ) :هلوق

 .ليوطتلا

 .ريثكلا ليوطتلا مامإلا ةداع نم ملع اذإ ةعامجلا نع رخأتلا زاوج :ثيدحلا يفو

 .ءاتفتسالاو .ىوكشلا ضرعم يف هوحنو ءاذهب ناسنإلا ركذ زاوج :هيفو

 .نسح دانسإب ىلعي وبأ هجرخأ امك ؛بعك نب يبأ وه (نالف لجأ نم) :هلوق

 .ظفاحلا هضتري ملو .ذاعم وه :ليقو .ظفاحلا هلاق

 هلوق يف ةنتفلاب دارملل ريسفت هيف :هئللج ظفاحلا لاق «نيرفنم مكنم نإ» :هلوق

 ةصق دعب هذه يأ ةصق نوكت نأ :لمتحيو .«تنأ ناتفأ» :كيخ ذاعم ثيدح يف

 يف ركذ اذكو ءباطخلاب هدحو ههجاو ذاعم ةصق يفو «مزجلا ةغيصب ىتأ اذهلف ؟ذاعم

 .ذاعم ةصق يف هركذي ملو ءبضعغلا اذه

 .اذه دعب هرظنا فيفختلا طباض ازجويلف» :هلوق

 ةالصلل مامالا فيفخت طباض

 ىنعم :هانعم يف ءاج امو :(1557) مقر ثيدحلا اذهل هحرش يف هفللم يوونلا لاق

 ءاهتنس لحب ل ثيحب ةالصلا فيفختب مامولل رمألا وهو ءرهاظ بابلا ثيداحأ



 رحنا كدب
 ةالصلا باتك (68)ثيدحلا ب كس

 «ليوطتلا لمتحت يتلا ناكرألا يف ءاش ام لوط هسفنل ىلص اذإ هنأو ءاهدصاقمو

 نيب سولجلاو «لادتعالا نود دهشتلاو ء.دوجسلاو ءعوكرلاو «مايقلا :يهو

 .ملعأ هللاو ,نيتدجسلا

 ةالصلا نوكت دقف «يبسن رمأ فيفختلا نأ ملعاو :هنللط بجر نبا لاقو

 يبنلا ناك يذلا وه ةمئألا هب رومأملا فيفختلاف ءاهنم فخأ وه ام ىلإ ةبسنلاب ةفيفخ

 .عورشم فيفختب سيل هنم صقنلاف أ اذإ هلعفي ديك
 دقو ءاًميِفخت ةمئألا نم ةالصلا فيفخت نم دي يبنلا دعب ثدح ناك دقف :لاقو

 ةلاطإ يجي يبنلا ةالص ىلع ةالصلا ليطي نم ثدحو «ةفوكلا لهأ نَع كلذ يكح

 ىلع نوركني فلسلا ناكو ءاَضيأ ةنيدملا لهأو ءماشلا لهأ يف كلذ ناكو «ةدئاز

 ةمامالا :باب

 .نيتفئاطلا

 دي يبنلا هلعف ام ىلإ عجري يبسن رمأ فيفختلاف :هللله ميقلا نبا لاقو

 ملع دقو .هفلاخي مث ءرمأب مهرمأي نكي مل هنإف ءنيمومأملا ةوهش ىلإ ال هيلع بظاوو

 هب رمأ يذلا فيفختلا وه هلعف يذلاف «ةجاحلا اذو ءفيعضلاو ريبكلا هتارو نم نأ

 ةفيفخ يهف .ةفعاضم فاعضأب كلذ نم لوطأ هتالص نوكت نأ نكمي ناك هنإف

 هيف عزانت ام لك ىلع مكاحلا وه هيلع بظاو ناك يذلا هيدهو ءاهنم لوطأ ىلإ ةبسنلاب

 هللا لوسر ناك :لاق اكت# رمع نبا نع «هريغو «يئاسنلا هاور ام هيلع لديو «نوعزانتملا

 نم © ِتَنتَّصلَو لب ةءارقلاف .* ِتّفتَّصلآَو 8ب انمؤيو .فيفختلاب انرمأي دي
 .ملعأ هللاو .هب رمأي ناك يذلا فيفختلا

 .(194/5) "حتفلا”و ((777)و )757١/5(, ؟بجر نيا”و ؛(717/1) ؟دازلا” :رظنا

 99 8 2 5 كو



١ 
 ةالصلا باتك (44)ثيدحلا (١)ج لا

 يبنلا ةالص ةفص :باب

 ملسو هيلع هللا لص

 ةئيملا يه :ةالصلا ةفص )١57/7(: "حيضوتلا” يف :ههللك ماسبلا خيشلا لاق

 ءةمذلا ئربت ىهو ؛ننسلاو «تابجاولاو «ناكرألا نم اهل اب ةالصلا يف ةلصاحلا

 .طقف اهتابجاوو ءاهاكرأو ءاهطورشب دبعلا اهادأ اذإ بجاولا طقستو

 7 هءاروّهع 0 3 2

 ةالّصلا يف ربك اذإ ِدَكي هللا لوس
 هر

0 
 - 3َى

 سب

 ع8 نه

 ٌرْيَرَه يبأ ْنَع -44

 أب هللا وسر اي :تلقف هأَرَقَي نأ لبق ةهينه تكس

 ةءاَرَقلاَو ِريبْكَتلا َّنْيَب ٌكَتوُكَس

 ينقت ّمهللا !ٍبرْغَلاَو قرشا ّنْيَي َتْدَعاَب امك يايات ني َنيَيَو

 ل ءاَطَخ 93 ينْأِيْغا ّمُهللا !ِسّمّدلا َّنِم ُضييَألا ُبْوَعلا ىَقَتب

 ا

 انررللا 0 2 )ٍ 6 ا

 م 6 مصل

0 
3 

 كم
 ىلا

 «ةهينه :امهدنع سيلو ءهظفل اذهو «2298) ملسمو :(75 5) يراخبلا هجرخأ

 .ةئينه :ملسم دنعو «ةّينه :يراخبلا دنع

 ةياور يهو ءءاه اهبلقب ةهينه :ينهيمشكلا ةياور يف عقو دقو :ظفاحلا لاق

 .ريرج نع « ؟امىهيدنسم” يف يديمحلاو «قاحسإ



 :ثيدحلا ظافلأ

 «ريبكتلا نيب ةتكسلا هذه بابحتساب :لاق نمل ليلد هيف (تكس) :هلوق

 .ةءارقلاو

 ةءارق نع وأ «لوقلا قلطم نع ال رهجلا نع توكسلا :انهاه ةتكسلاب دارملاو

 .ركذلا نع ال نآرقلا

 «ةينه ريغصت :ةهينهو «تقولا رسكلاب ونهلا :سوماقلا يف لاق (ةهينه) :هلوق

 .ةفيطللا ةتكسلا اهم داريو

 :ريدقتلاو «لعف وأ ,.مسا فوذحمب ةقلعتم (ءابلا) (يمأو تنأ يبأب) :هلوق

 هنأ :مهضعب معزو :ظفاحلا لاق .كلذ زاوج ىلع هب لدتساو ؛كيدفأ وأ ءيدْفَم تنأ

 .اهنم ةمصعلاو ءاهنم لصح ام وحم :ةدعابملاب دارملا (دعاب» :هئوق

 ءاهعوقو نم عنملا وأ ءاهب ةذخاؤملا كرتو ءاياطخلا وح :دارملا «ياياطخ» :هلوق

 هل رفغ دقف الإو «ةيدوبعلا راهظإ وأ «ميلعتلا دصق ىلع يي هنم اذهو ءاهنم ةمصعلاو

 .هب رهجل ميلعتلا دصق ول ذإ ؛رهظأ يناثلاو :نقلملا نبا لاق .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام

 نيب كداعبإك :هريدقت ةيردصم :(ام) «برغملاو قرشملا نيب تدعاب امك» :هلوف

 نوكي نأ هبش ءاليحتسم ناك امل برغملاو قرشملا ءاقتلا نأ :ههجوو «برغملاو قرشملا

 .برغملاو قرشملا بارتقاك بونذلا نم هبارتقا

 هيف رهظي سندلا نأل ؛ركذلاب ضيبألا بوثلا صخ «ضيبألا بوثلا» :هلوق

 .ناولألا رئاس يف رهظي ام ىلع ةدايز



 نم ,و .(حسولا نم , ءاجو ؟نسدلا نم :كلوف لاق «نردلا :رم» :ظفلبو ,.«خسولا .رم» :ظفلب ءاجو « سندلا .م) :كلوق

 ةيقنتب ىنتعي ايك ءاهب ىنتعم ةلماك ةراهط ينرهط :هانعمو .دحاو ىنعمب هلك :يوونلا

 .خسولا نم ضيبالا بوثلا

 يذلا بوثلا نإف ءوحملا ةياغ نع كلذب ربع :خلإ (...ىنلسغا مهللا» :هلوف

 .كلذ ريغ :ليقو «ءاقنلا نم ةياغ يف نوكي ةيقنم ءايشأ ةثالث هيلع رركتي

 ,(5؟9/9) ؟متفلا”و :(0/8) ؟مالعإلا”و )1١١/١(: ؟ماكحإلا”و .(0948 :415) ؟ملسم حرش” :رظنا

 )١175/16(. ؟"حيضوتلا” و

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 حاتفتسالا ءاعد مكح

 نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءبحتسم حاتفتسالا ءاعد :لوألا لوقلا

 يتلا ةرتاوتملا ةريثكلا ثيداحألا :لوقلا اذه ةجح ؛مهدعب نمف نيعباتلاو «ةباحصلا

 .ةالصلا يف حاتفتسالا اهيف

 هل جتحاو «كلام لوق وهو «ءةالصلا يف حاتفتسالا عرشي ال :يناثلا لوقلا

 يف كنخ سنأ ثيدحبو «حاتفتسالا ركذ هيف سيل ذإ ؛هتالص ءيسملا ثيدحب

 هَل دَنَكْلا# ب ةالصلا نوحتتفي رمعو ءركب وبأو دي يبنلا ناك : "نيحيحصلا”

 .* تيكدتلا تن
 نبا لوق وهو «هتالص داعأ حاتفتسالا كرت نم نأو ءبجاو هنأ :ثلاثلا لوقلا

 ٠ .هريغو «ةطب

 هللا ناحبس لاق اذإ :مكحلا لاقو .دمحأ نع ةياور يكح امبرو :بجر نبا لاق

 هكرت نإ :قاحسإ لاقو ؛هبوجوب رعشي اذهو «هأزجأ هلل دمحلاو «ةالصلا حتتفي نيح

 .ةداعإلا باجيإ يل نيبتي الو «ءىبسم وهف ادمع



 وخلا كيب

 ةالصلا باتك (م؛)ثيدحلا زج ل

 .هب رمألا ديب يبنلا نع تأي مل هنأل ؛بحتسم هنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ؛هيلع ءىش الف ءاوهس وأ اًدمع هكرت ولف :اذه ىلعو

 هيلع باجأ دقف هب لدتسا امو ءكلام مامإلا لوق وه يذلا يناثلا لوقلا امأو

 .(78/5) ؟بجر نبا” و :(1817/ /5) "عومجملا7 و «(غا/7 )١/ ؟ينغملا” و )8١/9( ؟طسوألا” :رظنا

 ب 0

 حاتفتسالا ءاعد لوقي نأ ةلفانو ضرف يف لصم لكل بحتسي

 مامإ نم لصم لكل بحتسي 00 9 "عومجملا” ٍْق َقَللَو يوونلا لاق

 «عجطضمو .دعاقو «لفنتمو «ضرتفمو «رفاسمو ؛يبصو «ةأرماو «درفنمو ؛مومأمو

 اًدمع وأ ءاّوهس هكرت ولف «مارحإلا ةريبكت بقع حاتفتسالا ءاعدب يتأي نأ :مهريغو

 امل ؛تاعكرلا يقاب يف هكرادتي الو .هلحم تاوفل ؛هيلإ دعي مل ءذوعتلا يف عرش ىتح

 نم هيلإ دوعي .ذوعتلا يف عرشو هكرت اذإ :هقيلعت يف دماح وبأ خيشلا لاقو .هانركذ

 ءوهسلا دوجس باب يف فنصملا عطق هبو «لوألا وه بهذملاو ءذوعتلا دعب

 . *مألا يف يعفاشلا هيلع صنو .روهمجلاو

 عكري ىتح هل يقب ام ملعي الو مايقلا يف مامإلا كردأ اذإ

 هنأ ملعو «مايقلا يف هكردأ نإو :(53727/) *عومجملا” يف ههللذ يوونلا لاق

 ,"مألا” يف يعفاشلا هيلع صن .هب ىتأ «ةحتافلاو ذوعتلاو «حاتفتسالا ءاعد هنكمي

 .باحيصألا هلاقو

 ولف «حاتفتسالا ءاعدب تأي مل ءكش وأ .عمجلا هنكمي ال هنأ ملع نإو :لاقو

 مأ ةحتافلا ةيقب كرتيو .هعم عكري لهف «ةحتافلا غارف لبق مامإلا عكرف هب ىتأو فلاخ

 .روهشم فالخ :هيف ؟هنع رخأت نإو ءاهمتي



 متصلا
 ةالصلا باتك (م4)ثيدحلا :١ دنس

 .(اوُعَكْراَف َعَكَر اَذِإَوا «ثيدحلل ؛عكري هنأ :باوصلا :تلق

 فوعتلا عم حاتتفالا ءاعد ضعبب يتأي نأ هنكمي هنأ ملع نإو :هغلل لاقو

 . "مألا” يف هيلع صن .نكمملاب ىتأ ؛هلك هنكمي الو «ةحتافلاو

 ذوعتلا لبقو مارحإلا ةرببكت دعب حاتفتسالا ءاعد

 ةنسلا ملع نم ظح هل نم :لوقأ )174/١(: ؟ليسلا” يف هكلله يناكوشلا لاق

 فذوعتلا يف ةدراولا ثيداحألا عيمج نأ ملعي ,فاصنإ نم اًييصن قزرو «ةرهطملا

 داكي ال امم اذهو «حاتتفالا ريبكت دعب كلذ لعفي ناك ٌدْكيَي هنأب ةحرصم تاهجوتلاو

 دعب ذوعتيو «ةريبكتلا دعب هجوتي ناكو .بير هيف طلاخي وأ ءفراع هيف كشي نأ

 .ةءارقلا حاتتفا لبق هجوتلا



 ةالصلا باتك (مه)ثيدحلا (١)ج

 نا لس رس

 ريبكَتلاِب ةاَلَّصلا ُحتْفَتْسَي هلي هللا ُلوُسَر َناَك :ْتَلاَق اضل َةَضِئاَع ْنَع -ه4

 لَو ُهَسْأَو ضِخْفُم 1 َعَكَراَذِإ َناَكَو :4َنيِلاَعلا ٌبَر هلل دما َةَاَرقلاَو
 ىَنَح ُدُجْسَي :عوُلا نم هَ مهاد َقاَكَو كِل َنَْب كلو ُةْوَصُي

 َيِوَتْسَي ىَّنَح ْدُجْسَي 1 ٍَةَدْجَّسلا َنِم ُهَسْأَر َّمَقَر اَذإ َناَكَو ءاَناَق َيِوَتْسَي

 «ىَرْسيلا ُهَلْجِر ُشِرْمَي َناَكَو ةّيِحَّتلا ِنْي 2 ِنيَبَعْكَر لُك يف ُلوُقَي َناَكَو ءاَدَعاَق

 هر مان

ع ْنَع ىَهْنَي َناَكَو «ىَنْمُيلا هَلْجِر ُبِصْنَيَو
 َسرَبْفَي ْنَأ ىَهْنَيَو ٍناَطْيّسلا ِةَبْفَ

 ريشا كش يل ذك .ينل شار ا ل
 :ثيدحلا جيرخت

 .يراخبلا هجرخي مل ثيدحلاو .«اًدعاق) لدب (اًسلاج) :هدنعو «(59/) ملسم هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءاخلا رسكو «ةمجعملا نيشلا نوكسو ء«ءايلا مضب - (صخشب دي 0 :اهئوق

 ؛ءيش لك نم صخاشلاف .هتعفر :يأ اذك تصخشأ نم - ةلمهم داص مث ؛ةمجعملا

 .هسأر عفري مل :دارملاو ءعفترملا

 واولا رسكو «ةلمهملا داصلا حتفو «ءايلا مضب وه - (هبوصي ملو) :اهلوق

 .بيوصتلاو ءصاخشإلا نيب هيف لدعي لب ءاًعيلب اًضفخ هضفخب مل :يأ - ةدّدشملا

 .سيكنتلاو «عافترالا نيب :يأ :(كلذ نيب) :اهلوق

 .فورعملا لوألا دهشتلا ينعي :(ةيحتلا نيتعكر لك ين لوقيو) :اهلوق



 :هاتعمو .رهشأ مضلاو ءاهرسكو «ءارلا مضب وه :(شرفي ناكو) :اهلوق

 .نيتعكرلا يف ةيحتلا ةءارق دنع كلذو «شارفلاك اهيلع سلجيل همدق طسبي

 هرسفو - فاقلا نوكسو «ةلمهملا نيعلا مضب - :(ناطيّشلا ةبقع) :اهلوق

 هيقاس بصنيو ءضرألاب هييلأ قصلي نأ :وهو «هنع يهنملا ءاعقإلاب هريغو ديبعوبأ

 . عابّسلا نم هريغو بلكلا شرفي امك ضرألا ىلع هيدي عضيو
 سواط نع :(5177) ؟ملسم حيحص" يف ءاج ام وهو ,بحتسم ءاعقإ كانهو

 هارنل انإ :هل انلقف .ةنسلا يه :لاقف «نيمدقلا ىلع ءاعقإلا يف سابع نبال انلق :لاق

 .كَو كيبن ةنس يه لب :سابع نبا لاقف !؟لجرلاب ءافج

 عضي نأ :وه :(عبسلا شارتفا هيعارذ لجرلا شرتفي نأ ىهنيو) :اهلوق

 ضرألا ىلع عوضوملا نوكيو ءامهعفري نأ :ةنّسلاو .دوجسلا يف ضرألا ىلع هيعارذ

 هبشتلا نم هيف ام عم «هلاحب نواهتملاو ءلساكلا ةفص اهنأل ؛كلذ نع ىبه |منإو ءهيّفك
 .لاعفألا يف |ههب هبشتلا نع ىبن امك ءبالكلاو «عابّسلاب

 اهركذ - َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ - يتأيس :لئاسملا نم ثيدحلا اذهب قلعتي امو اذه

 .بابلا اذه ف فلؤملا اهركذ ثيداحأ دنع

 )150/1١(. ؟ماهفآلا هيبنت”و )١77/1(« ؟حيضوتلا”و )/١9(« ةمدلعإلا” و44 "ملسم حرش” :رظنا



 ةالصلا باتك (85)ثيدحلا (١)ج

و غزل 25 قو للا عت 3
 اهَعْفَر عقر عشا نب أت مقر إ

 ل

 َكِلَذ ُلَعْفَي اَل َناَكَو اَدْمَحلا َكَلَو اَنََر دع ْنَي هللا َعِيَسا : َلاَقَو ءَكِلَذَك

 .ٍدوجَّسلا يف

 .0795) ملسمو .هظفل اذهو «(770) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .|هلباقم :يأ - لاذلا ناكسإو «ةلمهملا حتفب - (وذح) :هلوق

 "*حتفلا” :رظنا .فتكلاو «دضعلا مظع عمج :بكنملا (هيبكنم) :هلوق

(/71). 

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر مكح

 يبأو «ينيدملا نب يلعو ءيديمحلاو ءيعازوألا لوق وهو بجي :لوألا لوقلا

 «ةيعفاشلا نم رايس نب دمحأو ءمزح نباو ءدوادو ؛يناجزوجلاو «ةبيش يبأ نب ركب

 .عفري مل نم ةالص نالطبب حرص ءالؤه ضعبو

 أَ اوُلَص» :ثيدحو «فلؤملا هركذ يذلا دغتفع رمع نبا ثيدحب اولدتسا

 كلذ ىلع ديك هتموادم اًضيأو .1لَصأ نومي



 تلاحم
 ةالصلا باتك (85)ثيدحلا (١)ج تذل

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءضرف الو ؛ءنكرب سيلو ؛ةنس :يناثلا لوقلا

 رمألا هيف سيل ثيدحلا نأو .فلؤملا هركذ يذلا ههضتتع رمع نبا ثيدح :مهتجح

 .لعف درجم امنإو «كلذب دي هنم
 .ملع هللاو ؛هكرتب ةالصلا لطبت الو ءبجاو هنأ :برقألا

 «بجر نيا”و ,((540) ؟ملسم حرش”و .(474/1) ؟ينغملا”و «(71457/5) "ىلحملا”و 25077 /) «طسوأللا” :رظنا

 .(118/7) «حتفلا” و «(07/5)

 هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع نيديلا عفر مكح

 «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .بحتسي :لوألا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا هيضنقع رمع نبأ ثيدح :مهتجح .مهدعب نمف

 رهاظ وهو «رهاظلا لهأ ضعبو «يعازوألا نع اذه يور .بجي :يناثلا لوقلا

 ,عوكرلا دنع مهمديأ اوعفري نأ نيملسملا ىلع قح :لاق ثيح «ينيدملا نب يلع لوق

 .اذه رمع نبا ثيدحل ؛هنم عفرلاو

 ةالصلا لِطبُيو «هنم عفرلاو «عوكرلا دنع عفرلا بجوي ملو :بجر نبا لاق

 .مهريغو .دواد باحصأ نم سانلا نم ذوذش الإ «هكرتب

 يبأ لوق وهو ,مارحإلا ةريبكتل الإ ةالصلا يف هيدي عفري ال :ثلاثلا لوقلا

 لاقو «كلام نع ةياورو «يأرلا باحصأ رئاسو «ليل يبأ نباو «يروثلاو «ةفينح

 «ةعدبلا ىلإ هلعاف ةبراغملا يرخأتم ضعب بسنو «ةالصلا لطبي هنإ :ةيفنحلا ضعب

 .تبثت مل راثآو .,ثيداحأب اولدتساو



 ِج

 نبا ثيدحل ؛هتالص لطبتا ال هكرت نم نكل ءبوجولاب لوقلا وه :حجارلا

 5 هتموادملو نص ينوُمُتيَأَر اك اوُلَصا ثيدح اذكو ؛هريغو دتنيع رمع

 .هكرت ةباحصلا نم دحأ نع تبثي ل :يراخبلا لاق .هباحصأ اذكو «كلذ
 .(515/5) "حتفلا”و ((778/7) "؟بجر نبا” و ((72517 /1) "عومجملا” وء(غ١91/1) ”ينغملا” :رظنا

 لوألا دهشتلا نم ماق اذإ نيديلا عفر مكح
 وهو ءامهيباتك يف هاركذ ؛يئاسنلاو ءيراخبلا لوق وهو ءبحتسي :لوألا لوقلا

 «قاحسإ نب ركب يبأو ؛ءءاطعو «عفانو .سواطو . هنن رمع نباو ءسابع نبا لوق

 نع ةياور يهو «يوغبلاو «يقهيبلاو «يربطلا يلع يبأو «ةميزخ نباو ءرذنملا نباو

 .ثيدحلا لهأ نم ةعامج لاق هبو :يباطخلا لاق .يعفاشلل لوق هنأ يكحو .دمحأ

 اذإو :هيفو «(79) ؟يراخبلا” يف دغنهم رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلد

 «ديمح يبأ ثيدح يف نيتعكرلا نم ماق اذإ عفرلا يور دقو .هيدي عفر نيتعكرلا نم ماق

 .هريغو «دوادوبأ اهجرخأ . هغن#» ةريره يبأو ءبلاط يبأ نب يلعو

 لهأ روهمج لوق وهو «نيتعكرلا نم مايقلا دنع عفرلا بحتسي ال :يناثلا لوقلا

 «كلذ ىلع عامجإلا ةيعفاشلا نايعأ نم ينييارفسإلا دماح وبأ ىعدا ىتح «ملعلا

 .هيف ةدراولا ثيداحألا خسن ىلع اًليلد هلعجو

 دغض رمع نبا ثيدح ناك نإو «هيف ةلدآلا دورول ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ثيداحأ تيقب دقف ؛هفقوو .هعفر يف فلتخا دق ؟يراخبلا» يف يذلا مدقتملا

 ةالصلا باتك (م5)ثيدحلا () يبنلا ةالص ةفص :باب

 3 ىلع ْذَ

 «يراخبلا :مهنم «هعفر ملعلا لهأ ضعب حجر هنت رمع نبا ثيدحو .ىرخأ

 .مدقت اك !؟هحديحص") يف اعوفرم هجرخأو

 .0577 /5) "حتفلا” و ,(51 /5) "بجر نبا” و ((4 5477-57 /7) "عومجملا”و ((707 /9) "طسوألا” :رظنا



 عتجتا كج
 (65]ثيدحلا (١)ج امل 1

 هنم عفرلاو دوجسلا دنع نيديلا عفر مكح

 نبا ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ؛عرشي ال :لوألا لوقلا

 ؛مارحإلا ةريبكت دنع :عضاوم ةثالث يف عفرلا ركذ فلؤملا هركذ يذلا ذيع رمع

 ظفل يفو .دوجسلا يف كلذ لعفي ال ناكو :لاق مث ءهنم عفرلاو «عوكرلا دنعو

 .دوجسلا نم هسأر عفري نيح الو ءدجسي نيح كلذ لعفي الو :(778) يراخبلل

 .نيتدجسلا نيب اهعفري ال ناكو :ظفلب (910) ملسم دنعو

 ءرذنملا نبا لوق وهو «هنم عفرلاو هدوجسلا دنع عفرلا بحتسي :يناثلا لوقلا

 يبأ نب ديعس قيرط نم )٠١85( مقر يئاسنلا هاور ام :مهتجح .يرطلا يلع يبأو

 م

 ةالصلا باتك

 يبنلا ىأر هنأ هت ثريوحلا نب كلام نع ؛.مصاع نب رصن نع .ةداتق نع «ةبورع

 عفر اذإو ءدجس اذإو «عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «عكر اذإو هتالص يف هيدي عفر دي

 )١157٠50(. مقر دمحأ هجرخأو .هينذأ عورف |هب يذاحي ىتح دوجسلا نم هسأر

 .هيلع تفقو ام حصأ اذه :قيرطلا هذه نم ثيدحلا اذهل هركذ دعب ظفاحلا لاق

 مقرب يئاسنلاو «(2391) "ملسم” يفف ةف «ةبورع يبأ نب ديعس ىلع فلتخا دقو :اذه

 .هنم عفرلاو ءدوجسلا دنع عفرلا ركذ :هيف سيلو .هقيرط نم :(١3؟5)

 نم "ملسم” يفف ؛ةبورع يبأ نب ديعس قيرط ريغ نم ءاج ثيدحلا :اًضيأ و

 هيف سيلو «ةداتق نع امهالك ةبعش قيرط نم (880) مقر يئاسنلاو «ةناوع يبأ قيرط

 .هنم عفرلاو ءدوجسلل عفرلا ركذ

 يبأ قيرط نم :(741) ملسمو «(ا/7ا/) مقر يراخبلا هجرخأ ثيدحلا :اًضيأو

 ؛ةدايزلا هذه ركذ هيف سيلو «؛ثيدحلا ركذ كعللال ثريوحلا نب كلام نع «ةبالق

 .ملعأ هللاو «ةذاش «هنم عفرلاو دوجسلل عقرلا :يهو «ةدايزلا هذه نأ :رهظي يذلاف



 لأ كح

5 
 ةالصلا باتك (67)ثيدحلا 0 لا

 نع يورو :ضايع ىضاقلا لاق .ىرخأ ةلدأ لوقلا اذه باحصألو ءاذه

 ال راثآ كلذب تءاج لقو «هنم عفرلاو .دوجسلا دنع عفرلا :ثيدحلا لهأ ضعب

 سا م<

 .تبتن

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(177/5) "حتفلا”و )30٠/5(« "بجر نبا” و )561١/1(« "ملعملا لايكإ” :رظنا

 عفرو ضفخ لك يف نيديلا عفر مكح

 نبا ثيدح :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءبحتسي ال :لوآلا لوقلا

 .هظافلأ ركذ مدقت دقو .فلؤملا هركذ يذلا ديم رمع

 اهلمحو دمحأ نع كلذ يورو «مزح نبا لوق وهو ءبحتسي :يناثلا لوقلا

 ثيدح نم ءاج :كلذ يف تدرو ثيداحأ :مهتجح .زاوجلا ىلع :هباحصأ ضعب

 .عفرو ضفخ لك يف ةالصلا يف هيدي عفري ناك دي يبنلا نأ دشنيع ةريره يبأو ءسنأ

 عفري ناك ْدَْي يبنلا نأ ءامهريغو . ههتن#» سابع نباو «رباج ثيدح نم ءاجو

 .اهعومجمب يقترت الو «تبثت ل ثيداحألا هذه لكو «ةالصلا يف ةريبكت لك يف هيدي

 .اهفعضو ءاهللع نيبو ءبجر نبا كلذ لك ركذ

 مالكلاو ؛هركذ مدقت دقو . كعخ ثريوحلا نب كلام ثيدحب :اًضيأ اولدتساو

 .هذه لبق ةلأسملا يف تبثي ال هنأو «هيلع

 .مارحإلا ةريبكت دنع :عضاوم ةعبرأ يف الإ نوكي ال نيديلا عفر نأ :ةصالخلاو

 .كلذ نايب مدقت دقو ءطسوألا دهشتلا نم مايقلا دنعو «هنم عفرلاو «عوكرلا دنعو

 ,(50"7 /5) ؟"بجر نبا” و ,(7 /7) "ىحملا” :رظنا



 عسا كج
 ةالصلا باتك (45)ثيدحلا 0 ف

 ريبكتلا عم نيديلا عفر تالاح

 ؛ملعلا لهأ روهمح لوق وهو ءءاوس مارحإلا ةريبكت عم هيدي عفري :ىلوألا

 «فلؤملا هركذ يذلا ةعتنع رمع نبا ثيدح :مهتجح .يراخبلا اذه ىلع بوبو

 .ريكي نيح هيدي عفرف :ظفلب (7/) مقرب يراخبلا دنع ءاجو

 هجوو «ةيفنح لا دنع حصألاو ءقاحسإ لوق وهو «ربكي مث «هيدي عفري :ةيناثلا
 يذلا اننيع رمع نبا ثيدح :مهتجح .دمحأ نع ةياور يكحو «ةيعفاشلا بهذم يف

 ةالصلا ىلإ ماق اذإ دي هللا لوسر ناك :ملسم تاياور ضعب يف ءاج فلؤملا هركذ
 .ربك مث «؛هيبكنم وذح انوكت ىتح هيدي عفر

 ىلع ريبكتلا ميدقتب لاق نم َرأ ملو :ظفاحلا لاق .هيدي عفري مث «ربكي :ةثلاثلا

 .عفرلا

 اذه ةجح :تلق .ةيفنحلا بهذم يف لوق وه «ىلب :هثلك ينابلألا خيشلا لاق

 يي هللا لوسر نأ (41) "ملسم” يف كفل ثريوحلا نب كلام ثيدح :لوقلا

 .هيدي عفر مث ءربك ىلص اذإ ناك

 .اهيف ةلدألا توبثل ؛تايفيكلا هذه لمعلا زوجي هنأ :بابلا اذه يف ةصالخلا

 ةراتو «هذهب ةرات ثالثلا تائيهلا هذبب لمعلا :قحلاف :هئلل» ينابلألا خيشلا لاق

 . هيلع هعابتا يف متأ هنأل ؟هذهب ةراتو .هذبم

 ((518/5) "حتفلا”و 2077 /5) "بجر نبا”و ((514 /7) "عومجملا”و ((5917) )١/ 87١(« ؟ينغملا” :رظنا

 .(10/) ؟ةنملا ماهت”و



 يبحلا

 ةالصلا باتك (مه)ثيدحلا زج هنن”

 ؟ةالصلا يف ناديلا عفرت نيأ ىلإ

 :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «نيبكنملا ىلإ هيدي عفري :لوألا لوقلا

 يف كنإخ ديمح يبأ ثيدح اذكو .فلؤملا هركذ يذلا دضتي»ع رمع نبا ثيدح

 .هيبكنم ءاذح هيدي لعج ربك اذإ ْديتَي يبنلا تيأر :لاق (878) ؟يراخبلا»

 ءةفينح يبأو ءيعخنلا لوق وهو «هينذأ عورف ىلإ هيدي عفري :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو «يروثلاو

 لوسر نأ :(91) "ملسم” يف تعفي ثريوحلا نب كلام ثيدح :مهتجح

 ىتح :ةياور يفو ,ثيدحلا ...هينذأ اهب يذاحي ىتح هيدي عفر ربك اذإ ناك ْريبَب هللا

 .هينذأ عورف امهب يذاحي

 يهو «نينذألا ىلإ ءاش نإو «نيبكنملا ىلإ ءاش نإ :رايخلاب يلصملا :ثلاثلا لوقلا

 .هباحصأ ضعب اهراتخا «دمحأ نع ةياور

 .نسح وهو «ثيدحلا باحصأ ضعب لوق وهو :رذنملا نبا لاق
 «نيرمألاب ةلدألا توبثل ؛عساو اذه يف رمألا نأو ءثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 .يناثلاو ءلوألا لوقلا دنع اهركذ مدقت

 بهذ دقو .حيحصلا وهو «ةعسوتلا ىلع وه :مهضعب لاقو :يبطرقلا لاق

 .ها .لاوحألا فالتخا ال ثيداحألا فالتخا نأ ىلإ :يواحطلا

 نأل ؛نسحأ ناك :رثكأ هب لمعو «لوألا لوقلا بناج ِبَّلَغ هنأ ول يقب

 .ليمأ رمع نبا ثيدح ىلإ انأو :رذنملا نبا لاق .حصأ هيف ثيداحألا

 .089/1) ؟بجر نبا” و 5١(, /؟) "مهفملا”و .(5/5) ؟"فارشإلا” :رظنا



 نخحلا كيد
 غم 6١

 ةالصلا باتك (ه)ثيدحلا اج نس

 ؟ةالصلا يف هيدي عفري فيك
 «ضعب ىلإ اهضعب مضيو «عفرلا تقو هعباصأ دمي نأ بحتسي :لوألا لوقلا

 ماق اذإ ديب هللا لوسر ناك :لاق كفت# ةريره يبأ ثيدح :مهتجح .ةلبانحلا لوق وهو

 هدنسو «(575/7) دمحأو «(540) يذمرتلا هجرخأ .اَذَم هيدي عفر ةالصلا ىلإ

 .٠ اص

 يبأ ثيدح :هتجح .يعفاشلا لوق وهو «هعباصأ قرفي نأ ةنسلا :يناثلا لوقلا

 يذمرتلا هجرخأ .هعباصأ رشن ةالصلل ربك اذإ دن هللا لوسر ناك :لاق كتنإخ ةريره

 .مهو دقو ,فيعض وهو «ناهي نب ىيحي قيرط نم هنأل ؛فيعض هدنسو «(719)

 اذك ادم هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك دارأ امنإ ىبحي مهو :متاحوبأ لاق

 .بئذ يبأ نبا باحصأ نم تاقثلا هاور

 .ملعأ هللاو لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 )١9/5(. ؟لينلا”و ؛(١57 /1) "ينغملا”و 0١(, /؟) ؟مهفملا”و «(777/9) ؟ملعملا لامكإ” :رظنا



 و هأ | ٌىر“
 دحسا ْن

 و لس ريس هل

 ٌتْرِمَأ» :ِلكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ديضتي» ِساّبَع نبا نع -م7
 لآ

 نَْيَبْكُرلاَو ِنْيَدَيلاَو - ِهفْنَأ لإ ديب َراَشَأَو - َِهْبَلا َلَع :مّظَْأ ِةَعْبَس َلَع
 م

 .(نْيَمَدَقلا ٍفاَرْطَأَو

 :ثيدحلا جيرخت

 .(510) ملسمو ,.(817) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 هذه نم ٍدحاو لك يمس :هنللظ ديعلا قيقد نبا لاق «(مظعأ ةعبس» :هلوق

 نأ لمتحيو «ماظع ىلع اهنم ٍدحاو لك لمتشا نإو «ةلمجلا رابتعاب اًظع ءاضعألا

 .اهضعب مساب ةلمجلا ةيمست باب نم كلذ نوكي

 نأ ىلع لدي اذه :هنللظ يبطرقلا لاق :هفنأ ىلإ هديب راشأو «ةهبجلا» :هلوق

 :كلذ ىنعم ليق :ديعلا قيقد نبا لاقو .عبت فنألا نأو ,دوجسلا يف لصألا ةهبجلا

 .ةهبجلل عبتلاك فنألا نوكيو «دحاولا وضعلاك العج امهنأ

 شارتفا نم هنع يهنملا تحت لخدي الثل ؛نافكلا :اهبب دارملا «نيديلاو» :هلوق

 .بلكلاو «عبسلا
 .(597/7) ؟متفلا”و 57 )١/ "ماكحإلا”و .(54/؟) ؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقفلعتملا لئاسملا

 ةعبسلا ءاضعألا ىلع دوجسلا مكح

 اوفلتخاو ءلماكلا دوجسلا وه ةعبسلا هذه ىلع دوجسلا نأ يف فالخ ال :الوأ



 جتنا كس
 ةالصلا باتك (م)ثيدحلا ()ج كن

 هحجرو «يعفاشلل نيلوقلا دحأ وهو ءاهعيمج ىلع دوجسلا بجي :لوألا لوقلا

 لوق وهو ء.هباحصأ ةماع هيلعو ءدمحأ نع روهشملا حيحصلاو «هباحصأ نم ريثك

 هتع سابع نبا ثيدح :مهليلد .سواط نع يكحو «رفزو «ءقاحسإو .كلام

 .بوجولل رمألاو ءرمألا :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا

 «هيبحاصو «ةفينح يبأ لوق وهو «طقف ةهبجلا ىلع دوجسلا بجي :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياور يكحو .يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو

 دجس) ديو يبنلا لوق :مهتجح .ءاهقفلا رثكأ لوق وه :يناكوشلا لاق

 هجولا ىلع دجاسلا نآلو ؛هجولا ىلع دوجسلا نأ ىلع لدي اذهو :اولاق (يهجو

 .ادجاس هب ىمسي ال ضرألا ىلع هريغ عضوو ءاًدجاس ىمسي

 .ءاضعألا ةعبسلا ىلع دوجسلا بوجو وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ؟اهيلع دجسي مل اذإ ةالصلا حصت له يقب

 لخأ ولف :بوجولا وهو «يعفاشلل يناثلا لوقلا ركذ نأ دعب :يوونلا لاق

 نإ «ةلأسم دعب نيميثع نبا خيشلا مالك يتأيسو :تلق .هتالص حصت مل اهنم وضعب

 .هللا ءاش

 وهو .ةحيحص هتالصف :دوجسلا يف هئاضعأ ضعب عفر نإ هنأ :رهظي يذلاو

 .ملعأ هللاو ءرظن هيفف نالطبلاب لوقلا امأو «مثآ

 نبا”و :(7+1/) "عومجملا”و .(440) "ملسم حرش”و )010/١(, ؟ينغملا”و )”18١/7(. ؟طسوألا” :رظنا

 )١177/7(. «عتمملا حرشلا”و 3١(. 5 /) ؟ليثلا” و (75؟ //0) ؟بجر

 فئاألاو ةهبجلا ىلع دوجسلا مكح

 يف دمحأو ؛كلام لوق وهو «ةهبجلا عم فنألا ىلع دوجسلا بجي :لوألا لوقلا

 هحجر يعفاشلل الوق يكحو «ةبيش يبأ نباو «ةمثيخ يبأو «قاحسإو ءايهنع ةياور



 ٌنِحلا

 ةالصلا باتك (م/0)ثيدحلا ند لل

 «سواط نع هانعم يورو ؛ركذلا لاحب هصخ هنأ الإ ؛هباحصأ نم نيرخأتملا ضعب

 عم فنألا ىلع دوجسلا :لاق هنأ رمع نبا نع يورو «ريبج نب ديعسو «يعخنلاو

 .هريخ وه :لاق ؟نيبجلا نم فنألا :سواط لئثسو «دوجسلا قيقحت نيبجلا

 وضعك ا|مهلعج هنأل ؛فلؤملا هركذ يذلا دش» سابع نبا ثيدح :مهتجح

 «ةيناث ءاضعألا نوكت نأ مزلل ءالقتسم اوضع امهنم دحاو لك ناك ولو ءدحاو

 .هيفْنلاَو ِةَهّْبَجلا :عْبَس َلَع َدُجْسآ نأ ُتْرِمأ» :ملسمل ةياور يف ءاج :اًضيأو

 لوق وهو ءاهنع ئزجيال فنألا نأو «ةهبجلا ىلع دوجسلا بجي :يناثلا لوقلا

 يبنلا نأو ,فلؤملا هركذ يذلا هيطنه» سابع نبا ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج

 . عبت هنأل ؟هفنأ ىلإ راشأ مث ءلصألا اهنأل ؛ةهبجلاب أدب ديم

 وهو ءامهدحأ ىلع راصتقالا هلو .فنألا نيبو ءاهنيب ريخم وه :ثلاثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ ريغ دحأ نع اذه ظفحي ال :رذنملا نبا لاق .ةفينح يبأ لوق

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 507/9(4) "بجر نبا”و :((440) ؟ملسم حرش”و :((799/78) «عومجملا”و )١14/8(« "طسوألا” :رظنا
 070197 لإ «لينلاو

 ؟وضعلا ضعب ىلع دوجسلا هنزجي له

 «لق نإو ءائيش ضرألا ىلع هتهبجو .هيدي نم عضي نأ هئزجي :لوألا لوقلا

 .كلذ ىلع عامجإلا ةلبانح ا ضعب اكح لب ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 نب ريهز لوق وهو ءاهيلع دوجسلاب نيفكلا باعيتسا بجي :يناثلا لوقلا

 هيفك رثكأ عضو اذإ :يمشاه لا نايلس نب دواد لاقو .ةلبانحلا نم دماح نباو ءبرح
 .هأزجأ



 ضعب ىلع دجس ول هنأ :هباحصأ رثكأ هيلعو « "مألا” يف اك يعفاشلا بهذو
 .ةهبجلا عيمج ىلع دجسي ىتح هئزجي ال :هجو هباحصألو .هأزجأو .هرك هتهبج

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 دقو «نيديلا ىلع دوجسلاب رمأ هنأل ؛هئزجي هنأ ربخلا رهاظف :هفللك ةمادق نبا لاق

 الو «نيمدقلا ىلع دجس دق هنإف ؛هيمدق روهظ ىلع دجس ول كلذكو ءامهيلع دجس

 ؛هيمدق فارطأ ىلع اًدجاس نوكيف ءضرأللا هيمدق فارطأ ضعب ةباصإ نم ولخي

 .كلذ يف ثيداحألا نم انركذ امل ؛نسحألا لضفألل اًكرات نوكي هنكلو
 .(101 /8/) "بجر نبا” و 07١(« /1) "ينغملا” :رظنا

 ةالصلا باتك (47)ثيدحلا (١)ج

 ؟هدوجس ءانثأ يف اهضعب عفر مث ةعبسلا هئاضعأ ىلع دجسااذإ

 يف ناك نإ امأو )3١77/7(: ؟عتمملا حرشلا” يف هفثلهو نيميثع نبا خيشلا لاق

 لح اذهف ءىرخألا لجرلاب اهّكحف ءالثم هلجر هتّكح الجر نأ ىنعمب دوجسلا ءانثأ

 دقو .دوجسلا ضعب يف نكرلا اذه كرت هنأل ؛هتالص حصت ال اهنإ :لاقي دق رظن

 ىلع دجاس هنأ رثكألاو معألا ناك نإف ءرثكألاو ,معألاب ةربعلا نآل هئزجي هنإ :لاقي

 ىتح ربصيلو ءاّئيش عفري الأ طايتحالا نوكيف :اذه ىلعو .هأزجأ :ةعبّسلا ءاضعألا

 نم موقي ىتح ريصيلف ؛هلجر يف وأ .هذخف يف وأ ءالثم هدي يف ةّكح هتباصأ ول

 .دوجسلا

 ضرألا ةعبسلا هئاضعأب دجاسلا ةرشابم مكح

 وه ام كلذ ريغو «هتمامع روكو «هديو «هليذو ءهِّمُك ىلع دوجّملا :لوألا لوقلا

 هركذ يذلا كتنإ» سنأ ثيدحب :اوجتحاو «ءاملعلا رثكأ لوق وهو .حصي هب لصتم

 .اًضيأ ىرخأ ةلدأ مهو «هيلع دجسيف هبوث طسبي :هيفو )١11(( مقرب يتأيس .فلؤملا



 نخلا
 4 عم

 ةالصلا باتك (40)ثيدحلا (١1)ج فلا

 «ةيعفاشلا بهذم وهو «هركذ مدقت امث ءيش ىلع هدوجس حصي ال :يناثلا لوقلا

 .ةياور يف دمحأو .دواد لوق وهو

 عمجأ :ملعلا لهأ ضعب لاق :لاق هفثلِه رذنملا نبا هركذ ام وه :اذه يف ةصالخلاو

 هل كلذكو «بايثلاب ناروتسم امهو «هيتبكر ىلع دجسي نأ يلصملل نأ ىلع ملعلا لهأ

 لاق يتلا ةعبسلا نم ءاضعأ هذهف «نيلعنلاو «نيبروجلاو «نيفخلا يف هامدقو دجسي نأ

 يف مزاللاف ءكلذ ىلع اوعمجأ دق اوناك اذإو ««عْبَس َلَع َدُجْسَآ ْنَ ترم دي يبنلا

 «بوث نم لئاح ضرألا نيبو اهنيبو ءاهيلع دجسي نأ هل نأ :ةيقابلا ةثالثلا ءاضعألا

 ةمامعلا روك ىلع دوجّسلا زجي ملول :لاق .دربلاو رحلل هتجاح دنع «كلذ هبشأ ام وأ

 .ةرمخ الو .ةريصح ىلع زوجي ال دوجّسلا ناكل ءضرأألاو «ةهبجلا نيب لئاحلل

 .(0708/7) "لينلا”و :(5 ٠١ /7) "عومجملا” و :(1//017) "ينغملا” و.( 181/0 "طسوألا” :رظنا
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 ةالصلا باتك (68)ثيدحلا (١)ج

 ُكي اللا ل مام اذإ وألا لوس اَك :َلاَق كنج َةَرْيَرْه ىبأ ْنَع -48

 وَ 21
 قري بح كي نإ هللا عسا: لوفي مَن اٌعَكْرَي نيج يَكُي مُث موُقَي َنِِح

 َنيِح ُدْبَكُي مث .هذْمَحلا َكَلَو اَنَبَر» :ٌمِئاَق َوْهَو لوي ّمُث ةَحْكَّرلا َنِم ُهَبْلَص

 ذب نيج كي مف فخم نب ديك مل هَ هَ نب كب مث هيون
 نم موفي نب ْيَكيو اهيضفَي ىَح هلك تاَلص يف كِل عفيه ُ ُهَصََر

 :ثيدحلا جيرخت

 .095) ملسمو «(/89) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةريبكت :انه ريبكتلاب دوصقملا (موقي نيح ربكي ةالصلا ىلإ ماق اذإ) :هلوق

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهيلع مالكلا يتآيسو «مارحإلا

 لوقي مث .عوكرلا نم هبلص عفري نيح هدمح نمل هللا عمس» :لوقي مث) :هلوق
 ركذ :ديمحتلاو ءضوهنلا ركذ عيمستلا نأ :هيف ((دمحلا كلو انبر» :مئاق وهو

 .امهنيب عمجي مامإلا نأ ىلع :ليلد هيفو «لادتعالا

 بلّصلا يفو «بنَّذلا بجع ىلإ لهاكلا ندل نم :بلّصلا (هبلص) :هلوق

 .نيلصفم لك نيب ام يهو .راقفلا

 .اًدجاس ضرألا ىلإ طقسي :هانعم (يوبي) :هلوق

 .نييلوألا نيتعكرلا :يأ (نيتنثلا نم) :هلوق



 ةالصلا باتك (89)ثيدحلا (١)ج

 .لوألا دهشتلا ين :يأ (سولجلا دعب) :هلوق

 الا ١ "حتفلا” و يول /" ؟مالعإلا” و ة را رد ؟ملسم حرش” و يت ؟مهفملا” :رظنا

 م هام 0 ثا 0 عمت ها 0 0 0 ها
 فلخ ٍنيصَح نب ن اًرمِعَو اَنأ َتّيَلَص :لاق هللادبع نب ٍفّرطُم نع -

 اَذِإَو ربك ُهَسْأَر َمَقَر اَذِإَو َبَك َدَجَس اَذإ َناَكَف تلنخ ٍبِلاَط يبأ ِنْب َّيَع

 .ياصح نب ارد يدي ذخ د ةالّصلا ىَمَق (َلَف .رَبَك ِنْيَتَعْكَّرلا نم ضي هم م 5 2 026 لهم محكم سووا د هو

 دلع لمح دمحم َةاَلَصاَنِب َّلَص : َلاَق وأ يي دمحم ًةاَلَص اَّذَه ينَرْكَذ دَق :ّلاَقَو

 :ثيدحلا جيرخت

 2 ملسمو 3020 يراخبلا هج رخأ

 :نيتيدحلاب ةقلعتملا لئاسم ا

 مارحإلا ةرببكت مكح

 روهمج لوق اذهو ءاهب الإ ةالصلا حصت ال ,نكر مارحإلا ةريبكت :لوألا لوقلا

 ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كت ةريره يبأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد .ملعلا لهأ

 ةالصلا حتفتسي ديب هللا لوسر ناك :هيفو :«(65) مقرب مدقت يذلا ا ةشئاع

 هل لاق - :هيفو «هتالص ءيسملا ثيدحب فورعملا كن ةريره بأ ثيدحو «ريبكتلاب

 ءاش نإ يتأيس فلؤملا هركذ ثيدحلاو «ابَكت ٍةاَلّصلا َلِإ تم اذ :ا هللا لوسر

 فوُمَطلا ٍةالَّصلا ُحاَتْفِم» :ثضح بلاط بأ نب يلع ثيدحو ((84) مقرب هللا

 .(7) يذمرتلاو )5١1(«: دودوبأ هجرخأ .(ٌميِلْسَّتلا اه 2و و يبت اَهُميرْحَتَو

 .هدهاوشب )١١"( ؟ءاورإلا» يف نذل كلم ينابلألا خيشلا هححص ثيدحلاو



 ةالصلا باتك (89)ثيدحلا (١)ج

 لوق اذهو «عوكرلا ةريبكت هتأزجأ حاتتفالا ةريبكت يسن نم :يناثلا لوقلا

 .يعازوألاو ءمكحلاو «ةداتقو ءيرهزلاو ءنسحلاو «بيسملا نب ديعس

 ,ةمادق نباو ءرذنملا نبا هحجر يذلا وهو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .يوونلاو

 :بجر نبا لاقف :يناثلا لوقلا دنع مهركذ مدقت نيذلا ةمئألا نع لقن ام امأ

 «ةصاخ مومأملا ىلع كلذ يف مهضعب نع وأ ءفلسلا نع لقن ام لمحي نأ نكمي

 .رهظأو .هبشأ اذهو .ةصاخ مومأملا يف ربلادبع نبا مهنع هاكح كلذلو

 .017/5) "بجر نبا” و ((707 276٠ /9) ؟عومجملا”و )451١/١(« ؟ينغملا”و «(7//74) "طسوألا” :رظنا

 ؟ريبكتلا ظفل ريغي ةالصلا حاتتفا زوجي له

 «هتالص تدقعنا «(ربكأ هللا) ظفلب ةالصلا حتتفا اذإ هنأ :ملعلا لهأ عمجأ :الوأ

 ؟ظافلألا نم اهريغب دقعنت له اوقلتخا مث

 «ةلبانحلاو «ةيكلاملا بهذم وهو ءربكأ هللا :ظفلب الإ ةالصلا دقعنت ال :لوألا لوقلا

 .هذه لبق ةلأسملا يف هركذ مدقت ام :مهتجح .يعفاشلل ميدق لوق وهو «دوادو

 هتينب نع هريغت مل (ماللا)و .(فلألا) نأل ؛ربكألا هللا لوقب دقعنت :يناثلا لوقلا

 ىلإ :لوقلا اذه يوونلا بسنو «ةيعفاشلا لوق وهو «فيرعتلا تدافأ امنإو «هانعمو

 .روهمجلا

 «ميظع هللا :هلوقك ءميظعتلا هجو ىلع ىلاعت هلل مسا لكب دقعنت :ثلاثلا لوقلا

 .مكحلا لوق وهو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس وأ «ليلج وأ «ريبك وأ

 فير مسأ ركَدَو # :ىلاعت هلوقب ةفينح يبأل جتحا .هباحصأ ةماعو «ةفينح يبأو

 درت مل اهنأ ىلع نوعمجم مهريغو «نيرسفملا نأ :اذه نع بيجأو 1١[« :ىلعألا]4 ّنَصَت

 .اهيف مهل قلعت الف ؛مارحإلا ةريبكت يف



 يخلا

* ١: 
  7ج١1 ةالصلا باتك (م4)ثيدحلا

 31 ع

 كو هللا لوسر نأ "نيحيحصلا” يف كنف سنأ ثيدحب :اوجتحاو

 .# تييككلا ب هَءددَكَلا# ب ةالصلا نوحتتفي :دطتفع رمعو ءركب ابأو

 ددكق# ب :ةءارقلا نوحتتفي اوناك :ظفلب ءاج ثيدحلا نأب :اذه نع بيجأو

 .ريبكتلاك أزجأف ؛ميظعت هيف ركذ هنألو :اولاق .# تييئحلا تمّت

 ربكأ هللا :نيعتي :هغللك لاق .ميقلا نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا :حجارلا

 .تئش نإ كلذ عجار .اهركذف ججح سمخل

 "ميقلا نبا لامعأل هقفلا عماج”و )71١/5(« "بجر نبا”و 757١(, /9) "عومجملا”و «((470/1) "ينغملا” :رظنا

 ا

 لاقتنالا تاريبكت مكح

 .دوادو ءقاحسإو ءدمحأ لوق وهو «ةبجاو :لاقتنالا تاريبكت :لوألا لوقلا

 نب نارمعو «ةريره بأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ليلد .مزح نباو

 م اوَُلَصا :لاق دقو .كلذ كرت ْدك يبنلا نأ ملع ام :اًضيأو .دضتفع نيصح

 .« ٌلَصُأ ِنوُمْسأَر

 ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةبحتسم اهنأ :يناثلا لوقلا

 :لوقلا اذه ليلد .مهدعب نمو «نيعباتلاو

 .هتالص ءيسملا ثيدح يف ركذت مل لاقتنالا تاريبكت نأ )١(

 كَم يبنلا لعف درجم اهيف نإ ةمدقتملا ثيداحألاو ءاهب رمألا دورو مدع (؟)

 .بوجولا ىلع لدي ال وهو

 يورم لوقا اذهو ءاهريغ ربكي الو «مارحإلا ةريبكت الإ عرشي ال :ثلاثلا لوقل

 نب رمعو «ريبج نب ديعسو «نيريس نباو .دغتيع نايفس يبأ نب ةيواعمو «ناثع نع

 .رمع نب هللادبع نب ملاسو «دمحم نب مساقلاو ءيرصبلا نسحلاو ءزيزعلا دبع
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 ةالصلا باتك (89)ثيدحلا 01 ف

 مث ريبكتلا ركذ فلؤملا هركذ يذلا دينني» نيصح نب نارمع ثيدح يفو :اذه

 هركذ يذلا ريبكتلا نأ ىلإ ةراشإ :هيفو :ظفاحلا لاق . يبي دمحم ةالص اذه ينركذ :لاق

 .ءافخإلا ىلع ملعلا لهأ نم ةعامج كلذ لمح دقو :هفللج لاق مث كرت دق ناك

 «ناثع نع يور ام امأو : "حتفلا ىلع هقيلعت” يف هثللؤ زاب نبا خيشلا لاقو

 ؛هاكرت |مهنأ ال .كلذب رهجلا مدع ىلع :لومحم وهف «ريبكتلا مامتإ مدع نم ةيواعمو
 , دضنإع |همأر ىلع ةمدقم ةجحلاف ءامهنم عقو كرتلا نأ ميلست ىلعو .ابب نظلل اًناسحإ

 .ملعأ هللاو ءنيعمجأ ةباحصلا رئاس نعو

 ىلع هقيلعت” يف زاب نبا خيشلا هحجر يذلا وهو «لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ظفاح ذكي لوسرلا نأل ؛ليلدلا ثيح نم رهظأ لوقلا اذهو :لاق ثيح ؟حتنفلا
 عر وعَى 7 يي 7 < [سيسحس سا 5 ع ع

 .«للَصَأ يوُمَتْبَأَر (َك اولَص» : كي لاق دقو ءبوجولل رمألا لصأو هب رمأو .هيلع

 حرش” و مم ؟عومجملا”و عمم 1 "ينغملا”و م١4 ؟ىلحملا”و ةةتيض د ذرف «طسوأالا” :رظنا

 .(10/5 /8) ؟لينلا”و .(؟ ١/0 "حتفلا”و )/١151/1(« "بجر نبا”و «(79417) "ملسم

 لاقتنالا تاريبكن عضوم

 ربكيو «عفري نيح رّبكي مث ءادجاس يوب نيح رّبكي :هلوقو :هغلله يوونلا لاق

 ءاهيلع هطسبو «تاكرحلا هذهل ريبكتلا ةنراقم ىلع ليلد اذه :ىنثملا نم موقي نيح

 مث «نيعكارلا دح لصي ىتح هذميو :عوكرلا ىلإ لاقتنالا يف عرشي نيح ريبكتلاب أدبيف

 هّذميو ءدوجّسلا ىلإ يوهلا يف عرشي نيح ريبكتلاب أدبيو «عوكُرلا حيبست يف عرشي
 َعِيَس» :هلوق يف أدبيو .دوجّسلا حيبست يف عرشي مث ءضرألا ىلع هتهبج عضي ىتح

 يف عرشي مث ؛!ئاق بصتني ىتح هّدميو ؛عوكرلا نم عفرلا يف عرشي نيح هد نيل
 دهشتلا نم مايقلل ريبكتلا يف عرشيو .هرخآ ىلإ (دْمَحلا كَل اَنيَر» :وهو لادتعالا ركذ



 حلا

 ةالصلا باتك (مه)ثيدحلا نر ننال

 بهذمو ءائيهذم اذه .(ئاق بصتني ىتح هّدميو «لاقتنالا يف عرشي نيح :لوألا

 .هنلله زيزعلا دبع نب رمع نع يور ام الإ «ةفاك ءاملعلا

 أدتبا اذإ هنأ :باوصلاو :ليوط هل مالك دعب هفثلج نيميثع نبا خيشلا لاقو

 همتأو ءيوهلا نيح هأدتبا ولو ءجرح الف :هدعب همتأو ءعوكرلا ىلإ يوه لا لبق ريبكتلا

 بسحب نينكرلا نيب امهيف نوكي نأ :لضفألا نكل ءجرح الف :عوكرلا ىلإ هلوصو دعب

 مل ول امأ .لاقتنالا تاريبكت عيمجو ««ُةَديع ْنَل هللا َعِمَس١ يف لاقي اذكهو «ناكمإلا

 : .هب دتعي ال هنإف «هيلي يذلا نكرلا ىلإ لوصولا دعب الإ ئدتبي

 هنأو ءاذه ىلع اًليلد ملعأ ال ريبكتلا :يأ (هدميو) :هفلل» يوونلا لوق :تلق

 ناسحتتسا درجم وه |منإو ءركذ ام رخآ ىلإ دوجسلا ىلإ وأ ؛عوكرلا ىلإ لصي ىتح هدمي
 هركذ ام اهنم «ةقلطم كلذ يف ثيداحألاو ءركذ نع هتالص نم ءزج ولخي الئل :اولاق

 وه اذهو ءدمي ال لاق هنأ :ميدقلا هلوق يف يعفاشلا نع يوونلا ركذو ءاذه فلؤملا

 .باوصلا
 "عتمملا حرشلا”و «(777/7) "حتفلا”و «(41) «راكذألا”و (59؟) "ملسم حرش” و ((03714/7) "عومجملا” :رظنا

8/0 ). 

 ةالصلا يف لاقتنالا تاريبكت ددع

 ةريره يبأ ثيدحل هحرش يف (3940) "ملسم حرش” يف هنلله يوونلا لاق

 يف سمحو «مارحإلا ةريبكت :يهو «ةريبكت ةرشع ىدحإ ةيئانث ةالص لك يفف : كن

 دهشتلا نم مايقلا ةريبكتو ءمارحإلا ةريبكت :يهو «ةرشع عبس ةيثالثلا يفو ,ةعكر لك

 :سمخلا تابوتكملا يفف ءنورشعو ناتنث ةيعابرلا يفو «ةعكر لك يف سمحو «لوآلا

 .ةريبكت نوعستو عبرأ



 ببنِحلا
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 عهع/
 ةالصلا باتك (45)ثيدحلا 011ج فلا

 ؟نيتريبكت مأ ةريبكت ربكي لهف ادجاس وأ اعكار مامإلا مومأملا كردأ اذإ 3

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هتالص دقعنتو «ةدحاو ةريبكت هتزجت :لوآلا لوقلا

 .عوكرلل ةريبكتو ءاهب حتتفي ةريبكت :نيتريبكت ربكي ىتح حصي ال :يناثلا لوقلا
 .ناميلس يبأ نب دامحو «نيريس نبا لوق وهو

 ةالصلا حاتتفال ؛هئزجت ةدحاو ةريبكت نأو روهمجلا لوق وه :حجارلا

 :تالاح اهلف ةدحاو ةريبكت ربك نإ :روهمجلا لوق ىلع مث .ملعأ هللاو ؛عوكرللو

 .مهدنع فالخ ريغب هتالص هئزجتف ؛مارحإلا ةريبكت اهب يوني نأ :ىلوألا

 وهو «مهنم نيرثكألا دنع هئزجت الف .ةصاخ عوكرلا ةريبكت اهب يوني نأ :ةيناثلا

 .ةالصلاب مرحي مل اذهو ء(ُئيبْكَتلا اَهُميرَْتَو) :لاف لكي يبنلا نأل ؛باوصلا

 :نالوق هيفف ءاعم ابيوني نأ :ةثلاثلا

 ةياور يكحو «روث يبأو ءكلامو «ةفينح بأ نع يكح .هئزجت :امهدحأ

 .دمحأ نع

 .ةلبانحلا دنع روهشملاو ءقاحسإو «يعفاشلا لوق وهو .هئزجت ال :يناشلا

 .لوألا وه :برقألا

 :اًضيأ نالوق هيف اذهو «ةينلا قلطي لب ءاًئيش يوني الأ :ةعبارلا

 اذه يف عمتجا دق هنإف ؛حاتتفالا اهب يوني ىتح هئزجت ال :امهدحأ

 هزييمت ىلإ ضرفلا جاتحاف ضرف :امهادحإ :ناتريبكت لحملا

 .مهنم نيرثكألا لوق اذهو «ةينلاب
 ءدمحأ لوق وهو «ةينلا قلطأ نإو «هئرجت :يناثلا

 .ملعأ هللاو «نيرثكألا لوق وه امك ؛هتزجت ال اهنأ :باوصلا

 ماو "بجر نبا”و اا "طسوألا” :رظنا



 ةالصلا باتك (مه)ثيدحلا )١( للا

 ؛ ةالصلا تاريبكتب مامإلا رهج مكحام

 ءاهلك ةالصلا تاريبكتب رهجلا مامإلل نسي هنأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذ

 :نتملا بحاص مالك رهاظ هنأ ركذو «"عتمملا حرشلا” يف نيميثع نبا خيشلا راتخاو

 نإف ؛هفلخ نم عمسيل ؛تاريبكتلاب توصلا عفر مامإلا ىلع بجي هنأو ءبوجولا

 .يفكي يفخلا توصلاف ؛لاحلا بسح ىلعف «ةلق هفلخ نم ناك

 :هفلخ نم هعمسي ءاعومسم اًريبكت ربكي نأ مامإلا ىلع بجي هنأ :حيحصلا :هلللج لاق

 نأ ىلإ عاد كانه نكي مل بجاو ريغ رمألا ناك ول هنإف يف يبنلا لعفل :الوأ
 155 يبنلا فلخ نمل ريبكتلا ك#* ركب وبأ غلبي

 بجاولا متي ال امو «ريبكتلا عاسب الإ مامإلاب نيمومأملا ءادتقا متي ال هنأل :اًيناث

 .بجاو وهف هب الإ
 .00878 /6) ؟عتمملا حرشلا”و «(717 /7) "عومجملا”و ؛(477 /1) ؟ينغملا” :رظنا

 تارببكتلاب رهجلا هل بحتسي ال مومأملا

 الف مومأملا امأو :ريبكتلاب رهجلا ىلع همالك ضرعم يف نايبلا بحاص لاق

 .هسفن عمسي نأ :هلقأو ءبجاولاب يتأي لب «هريغ هعبتي ال هنأل ؛هب رهجلا هل بحتسي

 .سفن ثيدح وه لب «ريبكتب سيل كلذ نآل ؛هب دتعي مل كلذ نم لقأ ناك نإو

 مل نإو ءفورحلاب نايتإلاب ءافتكالا راتخا هنأ :ةيميت نبا نع يوادرملا ركذو

 .هيلإ ليمت سفنلاو :يوادرملا لاق .ةلبانحلا بهذم يف اًهجو هركذو ءاهعمسي

 يبأ نبا لاق .ةالصلا يف اهرسي يتلا ةءارقلا يف لاقي اذكو هباوصلا وهو :تلق

 ملكتلاب ناتفشلاو ءناسللا كرحتي ةالصلا يف اهرسي يتلا ةءارقلا :ةلبانحلا نم ىسوم

 .هيلي نمو «هسفن عمسيف «رهجلا امأف .نآرقلاب

 .(078/75) ؟فاصنإلا”و )7//١17(« ؟بجر نبا”و ١19(( /7) ؟نايبلا” رظنا



 ةالصلا باتك (89)ثيدحلا (١)ج 7

 ؟مامإلا فلخ رببكتلا غيلبت مكحام

 دنع زئاجف «كلذ ريغ وأ .هفعض وأ «مامإلا دعبل امإ :ةجاحل غيلبتلا ناك اذإ امأ

 ناك اذإ امأو ءروهمجلا لوق :باوصلاو .زوجي ال :ةيكلالا ضعب لاقو «ءاملعلا روهمج

 :ةجاح ريغل غيلبتلا اذه نأ ءالعلا نيب فالخ ال :هثللَذ ةيميت نبا لاقف .ةجاح ريغل

 .هلعاف ةالص لطبت :لاق نم مهنمو .هوركم هنأ :مهنم ريثك حرص لب «بحتسمب سيل

 ةبحتسم ريغ ةعدب وهف «ةجاح ريغل مامإلا فلخ غيلبتلا امأ :اًضيأ هلله لاقو

 لو «نولعفي هؤافلخو يي يبنلا ناك ا مامإلا ريبكتلاب رهجي امنإو «ةمئألا قافتاب
 وبأ ناكف ؛هتوص فعض دي يبنلا ضرم امل نكل ديب يبنلا فلخ غلبي دحأ نكي

 يف نيلوق ىلع ؟غلبملا ةالص لطبت له :ءاملعلا فلتخا دقو .ريبكتلاب عمسي كفيَخ ركب

 .امهريغو ءدمحأو ءكلام بهذم

 "لينلا”و ة د /( ؟مالعإلا”و 2581/5 ؟"بجر نبا”و ءاهدعي امو 360 00 /م8 ؟"ىراتفلا عومج :رظنا

 .009/8) ؟عتمملا حرشلا”و «(174 /0)

 دوجسلاو عوكرلا راكذأ مكح

 يف ركذت مل اهنأ :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءبحتست :لوألا لوقلا

 اهيف سيلو «لاعفأ درجت يه امنإ :اهيف ةدراولا ثيداحألاو «هتالص ءيسملا ثيدح

 .رمألا

 بجو اًوهس اهكرت نإو «هتالص تلطب اًدمع اهكرت نإف ءبجت :يناثلا لوقلا
 :مهليلد .دمحأ نع ةياورو ءقاحسإ لوق وهو ءوهسلا دوجسب اهربجي نأ هيلع

 )١( :ةعقاولا]# يِيِظَعْلا َكْيَرَسأب حي # :ىلاعت هلوق 74[.

 َكْيَر يسأي حيه # :تلرن امل :لاق .كيخ رماع نب ةبقع ثيدح (0)

 تلزن املف .«ْمُكِعوُكُر يف اَهوُلَعَجا» :ايجي هللا لوسر لاق .[74 :ةعقاولا#1 ٍميِظَمْل



 نباو «(859) دوادوبأ هاور .امُكِووْحْس يف اَهوُلَعَجا ”) :لاق .4 َلخْلا َكْيَوَمْسأ حّيسإل

 .(795) "ءاورإلا” :رظنا .فيعض ثيدح وهو .(8/1/) هجام

 اَمَأَو َّلَجَو رع ّبّرلا هيف اوُمَظَعَف ٌعوُكّرلا امأَف» : دعت سابع نبا ثيدح (6)

 .(5079) ملسم هجرخأ .اْمُكَل ٍتاَجَتْسُي نأ ٌنِمَقَف ِكاَعّذلا يف اوُدهَتْجاَتُدوُجّسلا

 :لاقف ءدجس مث :- هيفو .هلوطب ثيدحلا ركذ كتل ةفيذح ثيدح (4)

 .09/17) ملسم هجرخأ .«لْعَألا بر ٌناَحْبَس»

 .(ّلَصأ ٍنوُمْنَْأَر اك اوُلَص١ :هلوق عم ,كلذ ىلع يي هتموادم (0)

 يكحو .دواد لوق وهو ءٍدمع الو ٍوهس يف طقست ال ضرف يه :ثلاثلا لوقلا

 .رانيد نب يلعو «ىبحي نب ىيحي لوق وهو «يباطخملا هحجرو «ةياور دمحأ نع

 ُحُلْصَي ال ةالّصلا ذه َّنِإ» :هيفو ؛يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح :مهليلد

 ملسم هاور .؛ِنآّرَقلا ُةَءاَرِقَو ٌريبَْتلاَو ُحيِبسَتلا وه اَنِإ ءِساّنلا مالك ْنِم ٌءْيَّ اهي

 ش ْ .(هالال)

 :ثلاثلا لوقلا امأو «ةلدألا نم مدقت امل بجت اهنأو ءيناثلا لوقلا وه :حجارلا

 دوجسب هربجف ءاّوهس لوألا دهشتلا كرت هنأ هنع تبث ٌدْيبَي يبنلا نأل ؛حوجرم لوقف

 .وهسلا

 !هتالص لطبت لهف ادمع دوجسلا وأ عوكرلا راكذأ كرت اذإ يقب

 مثأيو «لطبي ال اًدمع بجاولا كرت نآل ؛(ّنآ نوكيو «لطبت ال اهنأ :رهظي يذلا

 .ملعأ هللاو .حيحصلا وه اذه .هكرات

 ؟بجر نبا” و «(7” ىلا /؟) "عومجملا”و 46 لا *ينغملا” و (8 /؟) ؟ىلحملا”و ,.(385 /") "طسوألا» :رظنا

 .(1 م1 /ل



 ؟دوجسلاو عوكرلا يف ركذلا نم ئزجملا ددعلا مك

 نإو «لامكلا ىندأ وهو ءاَنالث ميظعلا بر ناحبس :لوقيو :هكله يقرخلا لاق

 .هأزجأ ةرم لاق

 بر ناحبس لوقي :يعفاشلا لوق :نيسح يضاقلا لاق :هكلله يوونلا لاقو

 حبس ول هنأل ؛ثالثلا نم لقأ هيزجي ال هنأ دري مل :لاىلا ىندأ كلذو ءانالث ميظعلا

 حبس ولو لاق .ثالثلا لامكلا لوأ نأ دارأ انإو «حيبستلا ةنسب اّيتآ ناك ةدحاو ةرم

 اًمامإ ناك اذإ هنكل ءلمكأو ءلضفأ ناك ةرشع ىدحإ وأ ءاًعست وأ ءاعبس وأ ءاّسمخ

 .ثالث ىلع ديزي الأ بحتسي

 «تاحيبست ثالث مهدنع لامكلا ىندأف ءروهمجلا امأو هلله بجر نبا لاقو

 هفلخ نم كرديل ؛اًسمح حبسي نأ مامإلل بحتسي :ةفئاط تلاقو «...ةدحاو ئزجتو

 مهنمو .انباحصأ ضعبو ءقاحسإو .يروثلا نايفسو ؛كرابملا نبا لاق اذكه .اًنالث

 نع صقني نأ مامإلل هركي :انباحصأ ضعب لاقو .رشع ىلإ سم نم حبسي :لاق نم

 ةنس نم مومأملا نكمتيل ؛درفنملل هركي الو ,دوجسلاو ,عوكرلا يف لامكلا ىندأ
 .ةعباتملا

 لعجف عكر مث :هيفو كت ةفيذح ثيدح :مدقت ام ىلع ةلدألا نم :تلق

 ثيدحلا (ّلْغَألا بر َناَحْبَس» :لاقف دجس مث . ..«ميظعلا ير َناَحبس» :لوقي

 ْمُكّدَحَأ َعَكَر اذ ادد يبنلا نع .كعن## دوعسم نبا ثيدحو ,(7//9) ملسم هجرخأ

 ير َناَحْبْس :ُلقَْلَف َدَبَس اَذِإَو ُكاَندَآ َكِلََو ,ميظععلا ُّيَر َناَحْبُس :ِتارَم تالت ْلَقَيْلَت

 وهو )551١((2 يذمرتلاو .(885) دوادوبأ هج رخأ .(ةاَنْدَأ َكِلَذَو ءانالَت لغألا

 0178 -11لا/ /7) "بجر نبا” و ء(787“ /؟) "عومجملا”و )00١/١1(: "ينغملا” :رظنا



 ةالصلا باتك (89)ثيدحلا (١)ج

 ميِظَعلا ير َناَحبس» كلوق نم :دوجسلاو عوكرلا يف «هدمحبو» :ةدايز :ةدئاف

 ةدايزلا هذه تءاج «دوجسلا يف اوِدْمَحِبَو لفألا بر َناَحْبَس» و ؛عوكرلا يف اوِدْمَحِبَو

 ةفيحج يبأو «كلام يبأو «ةفيذحو «دوعسم نبا ثيدحو ءرماع نب ةبقع ثيدح يف

 :رظناو «ةظفللا هذه تركنتسا دقو ءفعضلا ديدش اهضعبو ؛ةفيعض اهلكو , هذي

 يف .اننإ» ةشئاع ثيدحب اهتيوقت ىلإ راشأ ظفاحلا نأ ىلع )١57/١( ؟صيخلتلا»

 هللا َكَناَحْبَس١ :هدوجسو «هعوكر يف لوقي ناك 2 يبنلا نأ : ؟"نيحيحصلا”

 .ملعأ هللاو .حصت ال ةدايز اهنأ :حيحصلاو «!ين ٌرِفْغا مهلا كِدْمَحِبَو

 ؟نيتدجسلا نبب لاقي يذلا ركذلاوه ام

 :نيتدجسلا نيب لوقي دبي هللا لوسر ناك :لاق كفخ ةفيذح ثيدح نم ءاج

 نباو «(1777) يمرادلاو «(875) دوادوبأ هجرخأ .«!يل ٌرِفْغا ّبَر «!يلإ ٌرِفْغا ّبَر»

 .073720) "ءاورإلا” يف ينابلألا خيشلا هححصو «حيحص هدنسو :(841) هجام

 َمُهللا» :نيتدجسلا نيب لوقي ٌدْيميَب هللا لوسر ناك :لاق دغتتت» سابع نبا نعو

 ((460) دوادوبأ هجرخأ .«!يِنفُرْراَو ءيِنِدْهاَو ءيِنِفاَعَو «يِنْنعْراَو «يل ٌرِفْغا

 هركذ يدع نبا نأ الإ «ءالعلا نب لماك لجأ نم ؛نسح هدنسو «(785) يذمرتلاو

 يف لماك ىلع فلتخا دق اًضيأو «هريكانم نم هنأ ىلع ةلالد ؛هقيرط نم ؟لماكلا” يف

 ثيدحلا نسح دقو اذه .بجر نباو «يذمرتلا اذه ىلإ راشأ .هلاسرإو ءهلصو

 . ؟يذمرتلا ننس” يف هححصو « ؟دواد يبأ ننس” يف ينابلألا خيشلا

 بر :نيتدجسلا نيب لوقي نأ هللادبع يبأ دنع بحتسملا :هكلذ ةمادق نبا لاق

 .اًنالث :لامكلا ىندأو «ةرم :هنم بجاولاو .اًرارم كلذ رركي !يلرفغا بر «!يل رفغا

 حصأ هنإف ؛ةفيذح ثيدح يف ام دمحأ مامإلا بحتساو :هنلل» بجر نبا لاقو

 ءءاش ام وأ .تارم ثالث !يل رفغا بر :لوقي :لاقو «سابع نبا ثيدح نم هدنع
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 ةالصلا باتك (496)ثيدحلا (١)ج

 حيبستك اًنالث اهوقي :لاق نم مهنمو ءطقف نيترم اهوقي :لاق نم هباحصأ نمو

 نأ :هثيدح يف نإف ؛كلذ رركي ناك هنأ :ةفيذح ثيدح لمحو ؛دوجسلاو عوكرلا

 ام بابحتسا :ءاملعلا رثكأ نع يورو «هدوجس نم اًوحن ناك نيتدجسلا نيب هسولج

 .يعفاشلا باحصأو «يروثلاو لوحكم :مهنم دهغت» سابع نبا ثيدح يف

 ؛هرركي مل سابع نبا ثيدح يف ام لاق نإ :هدنعو ءزئاج هلك :قاحسإ لاقو

 .اًنالث هررك !يل رفغا بر :لاق نإو
 .(710/0 /1/) "بجر نبا” و .(570 /) "عومجملا”و «(25178 )١/ "ينغملا” و .(87 /5) "لماكلا” :رظنا

 نيتدجسلا نيب ركذلا مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «بجاوب سيلو («بحتسم :لوألا لوقلا

 .دغت»ع سابع نباو «ةفيذح ثيدح نم هذه لبق ةلأسملا يف هركذ مدقت ام :مهتجح

 هملع ملسأ اذإ لجرلا ناك :لاق (7502910) "ملسم” يف «ميشأ نب قراط ثيدحو

 ءينمحراو «يلرفغا مهللا :تاملكلا ءالؤهب وعدي نأ هرمأ مث «ةالصلا ٌّدْيَيَي يبنلا

 .!ينقزراو ءينفاعو «يندهاو

 لوق وهو «هوهسل دجسيو ءادمع هكرتي ةالصلا لطبتو بج :يناثلا لوقلا

 دنع هركذ مدقت ام :مهليلد .هباحصأ رثكأ اهيلع دمحأ نع ةياورو «دوادو ءقاحسإ

 :احَي لاق دقو .هكرت هنع ملعي ملو .كلذ ىلع ٌدْكَيَي هتموادم :اًضيأو «لوألا لوقلا

 .(لَصأ ٍنوُمْشْيَأَر اك اوُلَص»

 يبأ نع يكحم وهو «ةيلكلاب عورشم ركذ نيتدجسلا نيب سيل :ثلاثلا لوقلا

 .ةحيحص هتالصو مثأي اًدمع هكرت نإ نكل يناثلا لوقلا وه :حجارلا
 .(178/60 ؟لينلا” و «(”0/ا/ //) ؟"بجر نبا”و «(5 16 /7) ؟عومجملا” و «(307 /1) «ينغملا” :رظنا



 ا 7 سر 2 7 عيار 30 0

 لكك دمحم ْعَم ةالصلا تعمر :لاق دمتم بن اع ِنْب ِءاَرَبلا ِنَع م

 ريتا تهل م ريمس تب

 نيب ُهَنَسْلَجَف ُهَنَدْجَسَف هعوكر َدْعَب ُهَلاَدَتْعاَف هَنَعك رف هَماَيق َتْدَجَوَف

 َنِم اًبيِرَق ءِفاَرِصْنإِلاَو ميِلْسَتلا َنْيب دي اَم ُهََسْلَجَف ُهَتَدْجَسَف هِنَْيَدجَّسلا

 .ءاَوَسلا

 .ءاَوَّسْلا نم اًبيِرَق د َدوُعَقلاَو َماَيِقلا الح اَم :َيِراَحْبلا ةّياور ينو

 :ثيدحلا جيرخت

 يراخبلا دنع :ةيناثلا ةياورلاو ءهظفل اذهو )57١(« ملسمو )60١(« يراخبلا هجرخأ

(1/417). 

 :ثيدحلا ظافلأ

 عبتّتلا ةّدشو ءرظّنلا يف ةغلابملا :انه هانعمو ءترظن :يأ (تقمر) :هلوق

 .هلاعفأل

 «ةءارقلل مايقلا :ليق :(دوعقلاو مايقلا الخ ام) :- يراخبلا ةياور يف - هلوف

 .بلاغلا يف ناكرألا عيمج نم لوطأ ةءارقلل مايقلا نأل ؛دهشتلل سولجلاو

 اذه درو ؛نيتدجسلا نيب سولجلا :دوعقلابو «لادتعالا :مايقلاب دارملا :ليقو

 . ؟نئسلا ىلع هتيشاح” يف ميقلا نبا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :برقألا

 .(؟ا5/5) ؟محتفلا” و (948/) ؟مالعإلا” و :.(471) "ملسم حرش” ٠ /0 "مهمملا” :رظنا



 يف )١174/17( "حتفلا” يف كلل» بجر نبا لاق (ءاوسلا نم اًبيرق) :هلوق

 ناكف ءاهرادقم يف ةبراقتم تناك دب يبنلا ةالص نأ :اذه ىنعم :ثيدحلل هحرش

 يف ءاوتسالا نم اًبيرق هدوجس نم هعفرو .هدوجسو «هعوكر نم هعفرو ؛هعوكر

 يف ثيدحلا اذهب هدوصقمو .دهشتلل دوعقلاو «ةءارقلل مايقلا ليطي ناك !نإو ؛هرادقم

 هيف هتنينأمط كلذب لصحيف ِءاَمز هعوكر يف ثكمي ناك ْةْيَيَت يبنلا نأ :بابلا اذه

 .هلادتعاو
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 ةالصلا باتك (91)ثيدحلا (١)ج هن

 هه
 ٌّلَصْأ نأ ولآ ال نإ :َلاَق تفيض ِكِلاَم ِنْب ِسْنَأ ْنَع نابل ٍتِباَت ْنَع ١- 5

 00 .اَنب ِلَصُي و هلل | ُلوُسَو َناَك اك ْمُكب

 اق َبَصَنْنا عوكل نم ُهَسْأَر َمَكَر اَذِإ َناَك :ُهَتوُعَتْضَت ْمُكاَرَأ

 ا «َّتَكَم ِةَدْجَّسلا َنِم ُهَسْأَر َمَهَر اَذِإَو «َيِمَن دَق :ُلْئاَقلا
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 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو «(41/7) ملسمو )87١1(: يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ىنعم

 نكر ةلاطإ بابحتسا ىلع ليلد :هيف :ثيدحلل هحرش يف هكلل بجر نبا لاق

 ةالصلا ناكرأ بسانتت ىتح ؛دوجسلاو عوكرلا ةلاطإ عم اميس الو ,عوكرلا نم عفرلا

 ريغ هّنأل ؛هتالص تدسف كلذ لاطأ نم َّنأ ىلإ :ةيعفاّشلا ضعب بهذو هردقلا يف

 .ةنسلا هتفلاخمل ؛دودرم لوق اذهو .دوجسلاو عوكرلا نيب لصفلل لب .هسفنل دوصقم

 مل اًئيش عنصي سنأ ناك :تباث لاق :قيرطلا هذه يف هلوق :هكللذ ظفاحلا لاقو

 نيب سولجلا نوليطي ال اوناك مهبطاخ نم نأب راعشإ ؛خلإ...هنوعنصت مكرأ

 هللابو ءاهفلاخخ نم ةفلاخمب اهب كسمت نم يلابي ال تتبث اذإ :ةنسلا نكلو ؛نيتدجسلا

 .ناعتسملا

 .001/7) "متفلا” و «(701 /ا/) "بجر نبا” :رظنا



 ةالصلا باتك (9؟)ثيدحلا (١)ج

 ةاَلَص تفَحأ لق ماَمِإ َفْلَخ ُتْيَلَص ام: َلاَق ثنين ِكِلاَم نب سّمَأ ْنَع - 7
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 نايم وعلم 2ك هيك كد
 .ِدلِكَع هللا لوسَر نم ةالَص | و

 .(559) ملسمو )7١8(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ىنعم

 :ثيدحلا اذهل هحرش ين )377/١( "ماكحإلا» يف هكلله ديعلا قيقد نبا لاق

 مدعو «مامتإلا عم مامإلا قح يف فيفختلا :ةالصلا يف نيرمأ بلط ىلع لدي

 ليوطتلا امأ هنع جورخ نيفرطلا دحأ ىلإ ليملاو .لدعلا طسولا وه كلذو ءريصقتلا

 نع ريصقتلا امأو «هتلعب حيرصتلا كلذ مدقت دقو «نيمومأملاب رارضإف :مامإلا قح يف

 كلذ نإف ؛تابجاولا كرت :انهاه ريصقتلاب داري الو «ةدابعلا قحل سخبف «ماقإلا

 ريصقتلا :ملعأ هللاو دارملا انإو «ةالصلا ةقيقح عفري يذلا صقنلل بجوم «ةدسفم

 .اهلعفب ماتلاو «تانونسملا نع
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 ةالصلا باتك (98)ثيدحلا (١)ج

 ْلَصَأ َةاَلَّصلا ُديِرَأ اَمَو ْمُكِب ٍلَصْأَل نإ :َلاَقَق هاَذَه اًنِدَجْسَم يف ِثرْيَوُحْلا ار # ماس يع 4 مم سد رعد هس ل هر 0

 ؟ ٍلَصُي َناَك فيك :َةَباَلِق يبَأِل ُتْلُقَف ّلَصُي لكي هللا َلوُسَر ْتْيَآَر فنك

 َلْبَق ِدوُجّسلا ّنِم ُهَسَأَ َمَقَر اَذِإ ٌسِلِخي َناَكَو اَذَه انحش ِةاَلَص لْثِم :َلاَقَ

 .لؤألا ٍةَعُكَّرلا يف ضمني نأ

 .ديزي وبأ :لاقيو ءيمرجلا ةملس نب ورمع ِدْيَرَب ابأ :مهخيشب دارأ

 :ثيدحلا جيرخت

 و نب 1 رجب ملو مراحبلا هجرخ .ظفاحلاو «ءرقلملا ٠با :كلذ اع هنن . هج رخي ملو ((71/19/) ىراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يفن لكشتسا :هفلله ظفاحلا لاق (ةالصلا ديرأ امو مكب يصأل ينإ) :هلوق

 هنأب :بيجأو ,حصي ال اهلثمو «ةبرق ريغ ةالص دوجو نم اهيلع مزلي امل ؛ةدارإلا هذه

 ةالص تقو ريغ يف ةالصلا ىلع هل ثعابلا ببسلا نايب دارأ انإو «ةبرقلا يفن دري مل

 نم ةنيعم ةالص روضح لعفلا اذه ىلع يل ثعابلا سيل :لاق هنأكو .ةعامج ةنيعم

 .ميلعتلا دصق :هيلع يل ثعابلا انإو «كلذ ريغ وأ «ةداعإ وأ ءءادأ

 هنأو «لعفلاب نايبلا ىلع لدي (يلصي ٌدْيكَي هللا لوسر تيأر فيك يلصأ) :هلوق

 لاعفألا داحآ ىلع ةلالدلا يف ىوقأ لوقلاب نايبلا ناك نإو «لوقلاب نايبلا ىرجم يرجي

 .اهنم ٍدرف لك ىلع اًضان لوقلا ناك اذإ

 .ينايتخسلا ةميمت بأ نب بويأ :وه لئاقلا (ةبالق يبأل تلقف) :هلوق



 نحل

 ةالصلا باتك اي

 .ةبالق وبأ وه :لئاقلا (لاق) :هلونق

 .فلؤملا هركذ اى ؛ةملس نب ورمع ديرب ابأ :ينعي (انخيش ةالص لثم) :هلوق

 .ةحارتسالا ةسلج :هب ينعي :خلإ (...هسأر عفر اذإ سلجي ناكو) :هلوق

 .ةيتآلا ةلأسملا رظناو

 .(57/9) ؟حتفلا”و ١١١(« /5) ؟بجر نبا”و :(1١؟ 4 /8) «مالعإلا”و ,(578 )1١/ ؟ماكحإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةحارتسالا ةسلج مكح

 ةداتق يبأو «ديمح يبأو «ثريوحلا نب كلام لوق وهو .ءبحتست :لوألا لوقلا

 نع ةياورو «دوادو «يعفاشلاو «ةبالق بأ لوق وهو .مغذي» ةباحصلا نم نيرخآو

 .فلؤملا هركذ يذلا كن ثريوحلا نب كلام ثيدح :مهليلد .دمحأ

 وهو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةحارتسالا ةساج بحتست ال :يناثلا لوقلا

 سابع نباو ءرمع نباو .دوعسم نباو «يلعو «رمع :ةباحصلا نم ةعامج نع ٌّيورم

 كك هللا لوسر باحصأ نم ٍدحاو ريغ تكردأ :شايع يبأ نب نامعنلا لاقو هج

 :لوقلا اذه ةجح .سلجي ال :يأ .كلذ لعفي

 .يَي يبنلا ةالص تفصو يتلا ثيداحألا يف ركذت مل اهنأ ١-

 امنإو .فصو نمم دحاو لك اهبعوتسي مل ةالصلا ماكحأ نأب :اذه نع بيجأو

 .اهعومجم نم ذخأ
 .هتالص ءىيبسملا ثيدح يف ركذت مل اهنأ -؟

 .ةالصلا ماكحأ عيمج بعوتسي مل هتالص ءيبسملا ثيدح نأب :اذه نع بيجأو



 ا
 0 دا

 ةسلج اهنأب :اذه نع بيجأو .اهريغك ركذ اهل عرشل «ةعورشم تناك ول اهنأ -”

 .مايقلل ضوهنلا ةلمج نم اهنإف ؛مايقلل عورشملا ريبكتلاب اهيف ينغتسا اًّدج ةفيفخ

 «سولجلا ىلإ هتجاحل ؛ةحارتسالل سلج اًميعض ىلصملا ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 رخآ يف ناك هنأ ىلع :ّْيْيَي يبنلا سولج لمحو .هنع هانغل ؛سلجي ىل اًيوق ناك نإو

 .هفعضو ؛هربك دنع هرمع

 هنأ ملعاو :يوونلا لاق .مدقت اك ليلدلا دوجول ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 مدعو ءاهيف ثيداحألا ةحصل ؛ةسلجلا هذه ىلع بظاوي نأ دحأ لكل يغبني

 .اهكرتب نيلهاستملا ةرثكب رتغت الو ءال حيحصلا ضراعملا

 «(141 /0/) ؟بجر نبا”و 47٠١-445١ /9) ؟عومجملا”و :(519/1) ؟ينغملا”و ١94(( /*) ؟طسوألا” :رظنا
 ة هر و "حتفلا”و

 ةالصلا باتك (97)ثيدحلا

 ؟اهدعب مأ ةسلجلا لبق لاقتنالل ربكي لهف ةحارتسالل سلج اذإ

 ثيدحلا ركذ - دوبي هللا لوسر ةالصل هفصو يف ديمح يبأ ثيدح يف ءاج

 لدتعاو دعقو هلجر ىنث مث ءربكأ هللا :لاق مث ءاّدجاس ىوهأ مث :- هيفو ءالوطم

 يف ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو ءضبن مث .هعضوم يف وضع لك عجري ىتح

 )5١05(. ؟يذمرتلا ننس

 هريبكت ءادتبا نوكي نأ بحتسي )071١/1(: ؟ينغملا” يف ههللك ةمادق نبا لاق

 اًبعوتسم نوكيل ؟اًيئاق هلادتعا دنع هؤاهتناو .دوجسلا نم هسأر عفر ءادتبا عم

 ةسلج سلج نم الإ تاريبكتلا ةيقب اذه ىلعو «هيف عورشملا نكرلا عيمج ريبكتلاب
 .ريبكت ريغب مايقلل ضهني مث .هسولج ءاهتنا دنع هريبكت يهتني هنإف «ةحارتسالا

 نيب يلاوي نأ ىلإ يضفي هنإف ؛حيحصب سيلو ءاربكم ضهني :باطخلا وبأ لاقو

 .هيف امههعمجب عرشلا دري مل ءٍدحاو نكر يف نيتريبكت



 َنَحْلا كم
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 (14)ثيدحلا (١)ج هلل

 جرف لص اَذإ َناَك لب يلا ّنَأ ضن هنع ةَنْيَحُب ِنْب لَم نب هلابع نع 4

 ةالصلا باتك

 1 و 20 هم ار ص ورع

 .(546) ملسمو 6010( يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 لاح هبنج نع امهعفر :يأ :- ءارلا ديدشتب - جّرف (هيدي نيب جّرف) :هلوق

 ةافاجم :ءاهقفلا هيمستو .هدوجس نم عفري ىتح «هدعبو ضرألا ىلع هيفك عضو

 .نيبنحجلا نع نيقفرملا
 ءركذي ءطابآ :هعمج ءءابلا رسك :اهلضفأ «تاغل هيف :طبإلا (هيطبإ) :هلوق

 .حانجلاو .بكتملا نطاب وهو ءثنؤيو
 .(174 /5) ؟مالعإلا7 و .(778 /؟) "ماكحإلا”و ((495) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 دوجسلا يف يفاجتلا مكح

 يفو :ثيدحلل هحرش يف (515/0) "متفلا” يف هئللط بجر نبا لاق

 ءاذه ريغ اهنم يراخبلا جرخي مل ةريثك ثيداحأ :دوجسلا يف يفاجتلا بابحتسا

 اذهو «هيلع مهدنع لمعلا نأ :يذمرتلا ركذو «ءاملعلا روهمج لوق هبابحتساب لوقلاو

 هيدي مض دجس اذإ ناك هنأ :رمع نبا نع «عفان ىور نكلو «مهنم عامجإ هنأب رعشي

 يدي نيب جرفي ناك هابأ نأ :هللادبع نب دقاو هنبا هنع ىورو ءامهجرفي ملو هيبنج ىلإ

 .كلذب رمأ هنأ :يلع نب مدآ هنع ىورو



 يفاجي الف هريغب رضت ةافاجملا تناك اذإ

 هيلإ مضي هنإف ءماحزلل ؛فصلا يف هيلي نمب رضي ناك ىتمو :بجر نبا لاق

 .يعازوألا هلاق .هحانج نم

 ,ةعامجلا يف ناك اذإ ام :كلذ نم ىنثتسيو :هلللظ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ةافاجملا هذه نأل كلذو ؛هراج ةيذأل ؛هل بحتسي ال هنإف ؛هراج يذؤي نأ يثخو

 هراجل ذؤم هوركم ءيش لعفي نأ نكمي الو «ةهاركلا هلاوحأ لقأ ءاذيإلاو «ةنس

 .كلذ - هللا مهمحر - ءاملعلا ىنثتسا اذهلو ؛ةنس لجأ نم هيلع شوشم

 .(7١؟١ /7) "عتمملا حرشلا”و ,(7 45/17) ؟"بجر نيا” :رظنا

 ةأرملل ةافاجملا مكح

 مضت ةأرملا :اولاقو ءلاجرلاب كلذ اوصصخ ءاهقفلاو :هئللَج ديعلا قيقد نبا لاق

 ىلإ ةلاح لا كلتو ءرتستلاو ءعمجتلاو .نوصتلا اهنم دوصقملا نأل ؛ضعب ىلإ اهضعب

 .برقأ دوصقملا اذه

 ملعلا لهأ اذه ىلعو ؛ماضنت لب ىفاجتت الف ةأرملا امأف :هنللط بجر نبا لاقو

 . ؟هليسارم” يف اًلسرم اًثيدح كلذ يف دوادوبأ جرخو «ةفيعض ثيداحأ :هيفو ءاَضيأ

 ه.|.نهل رتسأ هنأل ؛نهقح يف بحتسم مضلاف ءاسنلا امأ :هئللذ نقلملا نبا لاقو

 يف ليلدلا مومعب ةأرملا تذخأ ولو يأر اذه : هللا هظفح ىبحي خيشلا لاق

 .روظحم ال مراحملا وأ ءاسنلا نيب وأ اهرتسو اهترجح يف اهتالص ناكم يف ةافاجملا

 .(176 /5) ؟مالعإلا# ر ,(7 47 /7) "بجر نبا” و «(176 )١/ "ماكحإلا” :رظنا



 .(006) ملسمو 585(2) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لاعنلا يفةالصلا مكح

 يف ءاملعلا نيب فالتخا ال ةزئاج نيلعنلا يف ةالصلاو :هثلله بجر نبا لاق :اّلوأ

 :ةلأسملا مكح امأ .كلذ

 هحرش يف بجر نبا لاق .بحتسم :لاعنلا يف ةالصلا نأ :لوألا لوقلاف

 رثكأ مالكو «هيلعن يف ةالصلا ةرمتسملا يَيَي يبنلا ةداع نأ ىلع لدي اذهو :ثيدحلل

 نبا ركنأ دقو .اًيفاح ةالصلا نم لضفأ نيلعنلا يف ةالصلا نأ ىلع لدي فلسلا

 سدقلملا يداولابأ :ُهل لاق «ةالصلا ةدارإ دنع هيلعن هعلخ ىسوم يبأ ىلع دوعسم

 ركنأو «ةالصلا يف مهلاعن اوعلخ اذإ سانلا برضي ينابيشلا ورمع وبأ ناكو !؟تنأ

 هنأ :ديري ثدحأ هنأ ىلإ هبسنو «ةالصلا دنع هيلعن علخ نم ىلع ميثخ نب عيبرلا

 ءامهاعن اسبل :ةالصلا ىلإ اماق اذإ يلع نب دمحم رفعج وبأو يعخنلا ناكو «عدتبا

 .هريغو «ةريره وبأ :مهنم «لاعتلا يف ةالصلاب مهنم دحاو ريغ رمأو ءاهيف ايلصو

 نب دادش نع ءاجو .كن# سنأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ليلد

 اَلَو ماع يف َنوُلَصي ال ْم ْمَمِإَف ؛دوهيلا اوفِلاَح» :ْةيَب هللا لوسر لاق :لاق سوأ

 بيعش نب ورمع :ثيدح اًضيأو ,نسح هدنسو (1217) دوادوبأ هجرخأ .«مِهِفاَفِخ



 ؟

 ةالصلا باتك (90)ثيدحلا (١1)ج

 دوادوبأ هجرخأ .العتنمو اًيفاح يلصي ديب هللا لوسر تيأر :لاق هدج نع هيبأ نع

 ركذ كلذ يف ةلاسر هنللِج لبقم انخيشلو «ةريثك ةلدأ كانهو «,نسح هدنئسو (505)

 فارطأب يلصملا ةرشابم نم هيف امل ؟لضفأ ةالصلا يف نيلعنلا علخ :يناثلا لوقلا

 ضعب مهقفاوو «هنع هولقنو «يعفاشلا باحصأ هلاق .امههيلع دجس اذإ نيمدقلا

 .ةلبانحلا

 ةالصلا زاوج ىلع :ليلد ثيدحلاو :سنأ ثيدحل هحرش يف ديعلا قيقد نبا لاق

 ىنعملا يف لخدي ال كلذ نأل ؛بابحتسالا هنم ذخؤي نأ يغبني الو «لاعنلا يف

 .ةالصلا نم بولطملا

 ركذ مدقت .كلذ يف ةلدألا دورول ؛بحتسم هنأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 "لينلا”و 5/1١ "حتفلا” و م "بجر نبا”و 1/١ "مالعإلا”و يك "ماكحولا” :رظنا
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 ؟امهعلخ اذإ هيلعن يلصملا عضي نيأ

 هنلخَت عصي ال ْمُكُدَحَأ ٌلَص اذ | :لاق ديكو هللا لوسر نأ كن ةريره يبأ نع

 ٌدَحَأ ِِراَسَي ْنَع َنوُكَي اَل نأ الإ هِرْيَغ ِنِبِمَي ْنَع َنوُكَتف وِراَسَي ْنَع او هيمي ْنَع
 .نسح هدنسو (10 5) دوادوبأ هجرخأ .ههْيَلْجر َنَْب اَهُهْعَضَيْلَو

 عضوو «حتفلا موي يلصي ٌدْييَي يبنلا تيأر :لاق تنفخ بئاسلا نب هللادبع نعو

 .حيحص هدنسو (114/) دوادوبأ هجرخأ .هراسي نع هيلعن

 يف ةالصلا ةيعرش” هلله لبقم انخيش ةلاسر :هلبق يذلاو ثيدحلا اذهل رظناو

 . "؟لاعنلا



 رخلا كمي
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 ةالصلا باتك (؟ه)شيدحلا رج نلت

 «هيلعن يف يلصي نأ يىلصملل بحتسمي هنأ :اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه يف ةصالخلاو

 نإف ءدحأ هراسي نع نكي مل نإ ؛هراسي نع |مهلعجو ءامهعلخ امهيف ةالصلا دري ملنإف

 .ملعأ هللاو ؛هيلجر نيب امهلعج ؛دحأ هراسي نع ناك



 َوُهَو ِلَصُي َناَك ِهلكي هللا َلوُسَر ر نأ تفل ٌيِراَصُنَألا َةَداَنَق يبأ ْنَع -1 ع هل
 : هماسم 2 7
 ِنْب عبّرلا ِنْب صاَحلا يبألَو كي هللا ٍلوُسَر ِتْنِب َبَنْيَر َتْنب َةَماَمَأ ُلِماَح

 .اًهَلَمح َماَق اَذِإَو ءاّهَعَصَو َدَجَس اَذِإَف .ٍسْمّش ِدَْع

 ركذ دقو «عيبرلا :لدب ةعيبر :يراخبلا دنعو «(047) ملسمو «(517) يراخبلا هج رخأ

 .عيبرلا هنأ :بوصو .«فالخلا طظفاحلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 ع هنارصص 5 و م.

 وبأ وه :اهدلاوو .ي25 هللا لوسر تنب بنيز تنب ىه (ةمامأ) :هلوق

 مث ءاهنع لتقو كنعلج بلاط يبأ نب ىلع تجوزت :هذه ةمامأو .عيبرلا نب صاعلا

 .بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفون نب ةريغملا :هدعب تجوزت

 .ةلقتسم لئاسم يف اهيلع مالكلا يتآيس :خلإ ( ...اهعضو دجس اذإف) :هلوق

 .(01/7؟) "حيضوتلا” و .(041/1) "ستفلا”و )١51/5(.: "بجر نبا” و ؛(58/5١) ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةالصلا يف يبصلا لمح مكح

 لوق وهو «عوطتلاو «ةبوتكملا ةالصلا يف يبصلا لمحي نأ ءرملل :لوألا لوقلا

 .اذه ةداتق يبأ ثيدح : لوقلا اذه ةجح «ءرذنملا نباو «روث يبأو «يعفاشلا

 .ةباد فلخ يضمي الو ءاّباب حتفي الو «ةالصلا يف لمحي ال يلصملا :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو «ةدساف هتالصف لعف نإف



 ٌنحلا

 ةالصلا باتك (؟«)ثيدحلا ١ كن

 :ةبادلا فلخ ىثملاو «بابلا حتف امأ .ثيدحلل ؛لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .(71710 /) ؟طسوأللا” :رظنا .هللا ءاش نإ «ةلأسملا يتأتسف

 اهلطبي ةضورفملا ةالصلا يف ريثكلا يشملاو لمعلا

 .اهلطبي ةضورفملا ةالصلا يف ريثكلا ىبثملا نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو :ظفاحلا لاق

 يذلا لعفلا نأ :انباحصأ هلاق ام رصتخمف ةلأسملا مكح امأ :يوونلا لاقو

 الب اهلطبي مل اًليلق ناك نإو .فالخ الب اهلطبأ ؛اًريثك ناك نإ ةالصلا سنج نم سيل

 .فالخ

 .(487“ /7) "حتفلا” و .(55 /5) "عومجملا” :رظنا

 ؟ريثكلاو ليلقلا طباضوه ام

 ليلقلا :اهدحأ :لاقف هجوأ ةعبرأ (1560/5) "عومجملا» يف هغلله يوونلا ركذ

 وأ ءفيعض وهو «يعفارلا هاكح .اهعسي ام ريثكلاو .ةعكر لعف هنامز عسي ال ام

 .طلغ

 ليوارس ةطرشأ لحو «ةمامع عفرك ؛اًعيمج هيدي ىلإ جاتحي ال لمع لك :يناثلاو

 هاكح .ريثك ليوارّسلاو رازإلا دقعو «ةمامعلا ريوكتك جاتحا امو «ليلق امهوحنو

 .يعفارلا

 ام ريثكلاو «ةالصلا يف سيل هلعاف نأ هيلإ رظانلا نظي ال ام ليلقلا :ثلاثلاو

 وحنو ءاّيرقع وأ «ةيح لتقي وأ ءاّيبص لمحي هآر نم نأب هوفعضو ءاهيف سيل هنأ نظي

 .فالخ الب اهلطبي ال ردقلا اذهو «ةالص يف سيل هنأ نظي كلذ



 نحلا
 ١ ك 1 1

 ةذالصلا باتك (150]ثيدحلا (1)ج

 هيف عوجرلا نأ :روهمجلاو .فنصملا عطق هبو ,روهشملا حيحصلا وهو :عبارلاو

 عفرو «لعنلا علخخو «مالسلا درب ةراشإلاك ءاليلق سانلا هدعي ام رضي الف ةداعلا ىلإ

 رام عفدو .هعضوو ءريغص لمحو هعزنو .فيقفتخ بوث سبلو ءاهعضوو «ةمايعلا

 ةريثك تاوطخك ءاّريثك سانلا هدع ام امأو ءاذه هابشأو «هبوث يف قاصبلا كلدو

 .ةالصلا لطبتف «ةعباتتم تاالعفو «ةيلاوتم



 ١ ع 0
 ف

 ال
 ةالصلا باتك (91)ثيدحلا (١)ج اندذل

 وُجّسلا يف اوُنَِمعا١ :َّلاَق لكي ّيّبلا نع تلح ِكِلاَم ِنْب نأ ْنَع -3 ع ير # سو م 0 7 سال لاو 5 رض ه
 ٠ 4 نا ىقرع 2 5 هر َ 0

 .(بلكلا طاَسبنا ِهّيَعاَرِذ مكدَحأ طسبي الو

 :ثيدحلا جيرخد

 .(597) ملسمو «((8277) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 )58٠١/590(: "حتفلا” يف هنَلاَح بجر نيا لاق «دوجسلا يف اولدتعا» :هلوف

 عم نوكي |نإو «نيعارذلا شارتفا عم نوكي ال كلذو «هيف رهظلا لادتعا :هب ديري

 .يفاجتلا

 ةشئاع ثيدح يف مدقتو «بلكلا طاسبنا هيعارذ مكدحأ طسي الو» :هلوق

 .عبّسلا شارتفا هيعارذ لجرلا شرتفي نأ نع ىهنيو :هيفو «(80) مقرب اذن

 .كانه مدقت ام :رظناو

2 5 2 23 22 



 ةالصلا باتك (14)ثيدحلا (١)ج 3 عوكرلا 4 ةنينأمطلا بوجو بايب

 دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا بوجو باب

 هس
 هس هس سلس ل

 .َلَصَف ْلُجَر َلَحَدَف َدجْسمملا َلَحَد لي ّيَنلا ْنَأ كن َهَر ديره يأ نع 4

 َمَجَرَه .(َّلَصُي 1 كّنِإَف ؛َّلَصَف ْغجْزا» :َلاَقَق ل بنل َلَع َمْلَسَف َءاَج َ

 ا[ كّنإَف ؛َّلَصَق ْعِجْرا» :َلاَقَف كي بلا َلَع َمّلَسَف َءاَج مث (َّلَص اك ّلَصَق
 أ

 .ينلتت كيلَع نئيخأ ام لشاب كلي يا :َلاَقَف - اًناَلَث - (َّلَصَن

 كرا مث مث ءنآرقلا َنِم َرّسَب كَ ام أَ مت يَ 5 ٍةاَلَّصلا ّلِإ َتْمَق اَذِإ) :َلاَقَ

 نما 7 نباح 5 م 2 2 سك س6 2
 ةدمطت ىلع ذجشا حث ءاهاق ليفت نع عك .اًعِكاَر نئمطت ىتح

 .اَهَلُك َكِتاَلَص يف َكِلَذ ْلعْفا مَن ءاّسِلاَج َّنِيَمْطَت ىَّنَح ْعَقْرا من اًدِجاَس 4 ً سمس هم 21 2 0 آ

 .0591) ملسمو «(1/61/) يراخبلا هج رخأ

 . كمن يقرزلا عفار نب دالخ هَّنأ لاوكشب نباركذ (لجر لخد) :هلوق

 دق ىلاعت هللا نأل ؛ةحتافلا :ابب دوصقملا «نآرقلا نم كعم رسيت ام» :هلوق

 .مهديبعو مهرارحأ مهئانإو مهروكذ مهرابكو مهراغص سانلا ةنسلأ ىلع اهرسي

 . ؟مهفملا” نم ها .«باتكلا َحتاَفِبأَرقَي 1 ْنَي ةاَلَص اَل) :هلوقب ليوأتلا اذه دكأتيو

 داز ام ىلع وأ «ةرسيتم اهنإف «ةحتافلا ىلع لومحم «رسيت ام أرقا» :يووتلا لاقو

 اذه يوونلا مالك ظفاحلا ركذو .ها .ةحتافلا نع زجع نم ىلع وأ ءاهدعب ةحتافلا ىلع



 رخل حلا
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 ةالصلا باتك (9148)ثيدحلا(١ امثل حرم 2 ةنيئأمطلا بوجو باب

 يف درو هنأ :اذه نع يوقلا باوجلاو :لاق مث ,بقعتم هنأ ركذو 2"حتفلا” يف

 .ةحتافلاب رسيت ام ريسفت هتالص ءىبملا ثيدح

 :هلاكو «نيتبكرلا نيديلا سمت ىتح رهظلا ينح عوكرلا «عكرا مث :هتوقف

 .رهظلاب سأرلا يوتسي ىتح

 :هلوقب ثيدحلا تاياور ضعب يف ةنينأمطلا ريسفت ءاج «نئمطت ىتح» :هلوق

 ْمِقَأَ» :ءاجو ءااَسِلاَج َىوَنْسَت ىَّنَح١ :ءاجو .(ىخَْرْسَتَو ٌكُلِصاَفَم َّنْيَمْطَت ىَّتَح»

 هذهف .(ضْرآلا نم ُهَنهْبَج َنُكَمُي ىَنَح ُدُجْسَيَو» :ءاجو ؛(ُماَظِعلا َعِجْرَت ىَنَح َكَبْلُص

 .اهوحنو «ناكرألا هذه يف ةنينأمطلا ريسافت

 ١(. 1 2/؟١ ؟حيضوتلا”و 7 /( "متفلا”و قفط كف ؟ملسم حرش و 5/5 "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 تابجاولا نم ثيدحلا اذه هيلع لمتشا ام

 دئاوف ىلع لمتشم ثيدحلا اذه :(07917) "ملسم حرش يف هنللَج يوونلا لاق

 هيف ركذي مل :ليق نإف ,نئسلا نود تابجاولا نايب ىلع لومحم هنأ اَلوأ ملعيلو «ةريثك

 :هيلع عمجملا نمف :اهيف فلتخمو ءاهيلع عمج تابجاو يقب دقف ؛تابجاولا لك

 دهشتلا :هيف فلتخملا نمو «ةالصلا ناكرأ بيترتو «ريخألا دهشتلا يف دوعقلاو «ةينلا

 مث لئاسملا هذه يف فالخلا ركذ مث - مالسلاو هيف 7 يبنلا ىلع ةالصلاو .ريخألا

 ؛لئاسلا دنع ةمولعم تناك :اهيلع عمجملا ثالثلا تابجاولا نأ باوجلاف - :لاق

 اًمولعم ناك هنأ ىلع هلمحي :هبجوي نم دنع هيف فلتخملا اذكو ءاهنايب ىلإ جتحي ملف
 .تئش نإ اهعجارف ءثيدحلا اذهب ةقلعتم دئاوف ركذ مث .هدنع



 ةالصلا باتك (918)ثيدحلا (١)ج

 ةالصلا ناكرأ نم نكر عوكرلا

 :عاجإلاو .ةنسلاو ,باتكلا :اذه ىلع لد

 :جحلا]4 اوُدْجْسوأعكصْرأ اوما يأ اهَيأكَيإل :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 .[الا/

 ْعَكْرا مَ :هيفو ءانه فلؤملا هركذ يذلا كعيخ ةريره بأ ثيدحف :ةنّشلا امأو

 .ثيداحألا نم هريغو ««اًمِكاَر َنَْمْطَت ىَنَح
 ءعوكرلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هفلله ريلادبع نبا مامإلا لاقف :عامجإلا امأو

 .هلك ضرف مايقلاو .دوجسلاو
 .عامجإلاو ءصنلاب بجاوف عوكرلا امأ :هئللَج ةمادق نبا لاقو

 ةيميت نباو ءيوونلا :ةلأسملا هذه ىلع عامجإلا لقن اذكهو

 .(677/57) ؟ىرواتفلا عومجم” و 2575 /9) ؟عومجملا” و (595 )١/ "ينغملا”و )٠١/ ١89(« ؟ديهمتلا” :رظنا

 عوكرلا نم عفرلا مكح

 وهو «ةالصلا ناكرأ نم نكر ا(ًئاق لدتعي ىتح عوكرلا نم عفرلا :لوألا لوقلا

 «قاحسإو «دمحأو .يعفاشلاو ءيعازوألاو «يروثلا :مهنم ءملعلا لهأ رثكأ لوق

 ْعَكْرا منا :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره يبأ ثيدح :مهليلد .فسويوبأو

 . علخ عفار نب ةعافر ثيدح نم اًضيأ ءاج اذكهو ءااَيِياَق َلِدتْعَت ىَّتَح

 «ةفينح يبأ لوق وهو «هأزجأ ؛دجس مث «عكر ولف .نكرب سبل :يناثلا لوقلا

 أوْعكس أوتَماَء رلأ اهُيأكَي# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ليلد .كلام نع يورو

 .عوكرلا نم عفرلا ةيآلا يف ركذي ملو :جحلا]4 أوُدُجْسَأَو أ



 و 1
 ةالصلا باتك (98)ثيدحلا (1)ج انتل كرد ل ةنينأمطلا بوجو باب

 مدقت ام اهنم :ةلدألاب دودرمف ةفينح يبأ لوق امأو .لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 نم هسأر عفر اذإ ناكو :هيفو «(85) مقرب مدقت اخنط ةشئاع ثيدح كلذكو «هركذ

 .(ئاق يوتسي ىتح دجسي مل عوكرلا

 ىلإ عوكرلا نم راص نميف ةفينح يبأ ىلع ءاملعلا ركنأ دقو :ربلادبع نبا لاق
 .ةمألا ءاملعلو .ةنسلل فلاخم لوق اذه :اولاقو .هئزجي هنأ هسأر عفري ملو .دوجسلا

 .2509/90) "بجر نبا”و ,(791) "ملسم حرش” و )908/١1(( "ينغملا” و «23717/75/5) "راكذتسالا” :رظنا

 ةالصلا ناكرأ نم نكر دوجسلا

 ذْجَشا منا :هيفو , هتفإخ ةريره يبأ ثيدحو «عوكرلا ةلأسم دنع ةيآلا تمدقت

 نأ ىلع :ءاملعلا عمجأو :ربلادبع نبا مامإلا لاقف :عامجإلا امأو ااًدِجاَس ّنْئَمْطَت ىَّنَح

 دوجسلا امأ :ةمادق نبا لاقو .هلك ضرف :ةالصلا يف مايقلاو ءدوجّسشلاو «عوكرلا

 ةنسلاو ,باتكلا صنب ضرف دوجسلاو :يوونلا لاقو .عامجإلاو ءصنلاب بجاوف

 دوجسلاو «عوكرلا بجوأ ىلاعت هللا نإف :اًضيأو :هنلل مالسإلا خيش لاقو .عامجإلاو

 .عامجإلاب بجاو وهو «ةنسلاو «باتكلا يف
 .(037/؟7) "ىواتفلا عومجم و ؛(7514 /7) "عرمجملا”و «(015 )1١/ "ينغملا”و )184/٠١١(« ؟ديهمتلا” :رظنا

 لادتعالاو دوجسلا نم عفرلا مكح

 هدوجس ىضق اذإ :هانعمو .لادتعالاو .دوجسلا نم «عفرلا بجي :لوألا لوقلا

 ثيدح :مهليلد .روهمجلاو «يعفاشلا لوق وهو ,لدتعاو سلجو اًربكم هسأر عفر

 ىَنَح ْعْفْزا مث ءاَدِجاَس َنْيَمْطَت ىَّنَح ذُجسا َمُن» :هيفو .مدقتملا ثنن# ةريره يبأ

 .(اًسِلاَج 0 م 2



 نجلا
4 

2 
 11ج الل عوكررلا ف ةنينامطلا بوجو باي

 يبأ دنع ىفكي لب «ةفينح يبأو «كلام لوق وهو .بجاوب سيل :يناثلا لوقلا

 ملف ؛نيلكاشتم نيب لصف ةسلجلا هذه نآل ؛فيسلا دح لثم هسأر عفري نأ :ةفينح

 ةالصلا باتك (98)ثيدحلا (

5 

 .هذه لبق يتلا ةلأسملا لبق :رظناو ,لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(”81/) ؟ملسم حرش” و «(077/1) ينغملا” :رظنا

 نيتدجسلا نيبو دوجسلاو هنم مايقلاو عوكرلا يف ةنينامطلا مكح
 ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «نكر ةئينأمطلا :لوألا لوقلا

 ءيبسملا ةصق يف كن عفار نب ةعافر ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كنيخ ةريره يبأ

 مدقت يذلا كن سنأ ثيدح اذكو «هريغو «(851/) دوادوبأ هجرخأ ءاًضيأ هتالص

 دق :لئاقلا لوقي ىتح تاق بصتنا :عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك :هيفو «(41) مقرب

 ةلدأ مهو «يبسن دق :لئاقلا لوقي ىتح ثكم :دوجسلا نم هسأر عفر اذإو ءيسن

 .ىرخأ

 نم ءيش يف ةنينأمطلا بجي الو ءءانحنا ىندأ :عوكرلا يف هيفكي :يناثلا لوقلا

 .ةفينح بأ لوق وهو «ناكرألا هذه

 هذه لبق لئاسملا :رظناو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(145 /8) ؟لينلا”و ؛(8١3 /7) ؟بجر نبا”و ((817"9) "ملسم حرش” و 78١(« /8) "عومجملا” :رظنا

0“ 59 2 2 



 ةالصلا 2 ةءارشلا :باب

 1 5 ١ 2 ١ اسمالا 086 م 1١ 3
 رد له | >9 م ف 3 3 ١

 .(944) ملسمو :(107) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةحئافلا ةءارق مكح

 ءاهب الإ ةالصلا حصت ال ةالصلا ناكرأ نم نكر :ةحتافلا ةءارق :لوألا لوقلا

 كن تماصلا نب ةدابع ثيدح :لوقلا اذه ليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 لوسر لاق :لاق (”95) "ملسم” يف كنخ ةريره بأ ثيدحو «فلؤملا هركذ يذلا

 ::مام ُكْيَع - انالث - ٌجاَدخ ّيِهف نَا أب اهي أَرْفَب ل هاَكَص َّئَص م١ :ييَي هلل
 هجرخأ ءرسيت امو «باتكلا ةحتافب أرقن نأ :يَي انيبن انرمأ لاق ديعس يبأ ثيدحو

 "دنسملا حيحصلا” يف وهو ءحيحص هدنسو (81) دوادوبأو .(” /؟) دمحأ

 ىرخأ ةلدأ مهلو هلله انخيشل )5 5١(

 يف ًطرش تسيل نكل «نييلوألا نيتعكرلا يف ةحتافلا ةءارق بجت :يناثلا لوقلا

 نإو «حبس ءاش نإو ءأرق ءاش نإ لب «ةءارق اهيف بجت الف نايرخآلا امأو «ةالصلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو ءتكس ءاش



 نخل

 ةالصلا باتك (99)ثيدحلا 3 انكنل

 نم ةعكر يف الإ ةءارقلا بجت ال :دواد باحصأ ضعبو .ءيرصبلا نسحلا لاقو

 ةياور ينو ؛هأزجأ تاعكرلا رثكأ يف أرق نإ :هيوهار نب قاحسإ نعو «تاولصلا لك

 :ىلاعت هلوق مهليلد .نآرقلا نم ةيآ ةءارق ئزجتو «ةحتافلا ةءارق نيعتت ال اهنأ :دمحأل

 امرها مما :هيفو «هتالص ءيسملا ةصقو ٠١[« :لمزملا]4 نامل َنِ ري ام أوما

 .ىرخأ ةلدأو .«نآرَقلا نم َكَعَم َرَّسَيَت

 ههللذ يناكوشلا هيلع باجأ دقف يناثلا لوقلا امأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .تئش نإ هعجار «ليوط مالكب
 «حتفلا”و هةر ف "عومجملا”و )817/١(: "ينغملا”و ,(755 /5) "ىلحملا”و :.(98/9) "طسوألا” :رظنا

 1١-0111(. ة /) "لينلا”و ى«؟ :؟ /؟)

 ةالصلا 2 ةءارقلا :باب

 مامإلا فلخ موماملل ةحتافلا ةءارق مكح

 «ةيرسلا ةالصلا نم ةعكر لك يف مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق بجت :لوألا لوقلا

 .هذه لبق ةلأسملا يف ةلدألا نم مدقت ام :مهليلد .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو «ةيرهجلاو

 «يرهزلا لوق وهو «ةيرسلا يف ةءارقلا بجتو «ةيرهجلا يف أرقي ال :يناثلا لوقلا

 ثيح «ةيميت نبا رايتخا وهو .ءقاحسإو ءدمحأ نع ةياورو «كرابملا نباو .كلامو

 هنع هزنت يذلا ءزطاو بعللا نم :ةءارقلاب رهجي يذلا مامإلا عم مومأملا ةءارق نإ :لاق

 :لوقلا اذه ليلد .ةعيرشلا

 ١ - :فارعألا]4 اوُِصِأَوملاوعِمَسْسأَتُناَرفْلا كرف اَذِإَو# :ىلاعت هلوق 4 7١[.

 :هتاياور ضعب يفو «* ) "ملسم حيحص" يف كل ىسوم يبأ ثيدح - ١

 ةهس جس

 .ىميتلا ناهيلس :اهب دش ؟ةذاش :ةياورلا هذه نأ :حيحصلاو .«اوتصنأَف َرق اذِإَو»

 هللا لوسر نأ :هريغو . ؟إطوملا” يف كلام دنع .كعني ةريره يبأ ثيدح - ٠

 .«؟اَهيآ ٌدَحَأ ْمُكْنِم يِعَم ْأَرَك ْلَه» :لاقف ةءارقلاب اهيف رهج ةالص نم فرصنا ديك



4 
 هل ١

 ةالصلا كب ةءارقلا :باب

 20 ريب ع نع َدلالَحَص 57 هم 35 0 ٠

 ٌعَراَنأ يِاَم : وقأ نِإ) :الخَي هللا لوسر لاقف :لاق .هللا لوسر ايانأ ءمعن :لجر لاقف

 درع هللا لوسر هيف رهج اي 55 هللا لوسر عم ةءارقلا نع سانلا ىهتناف .«!؟َنآْرقلا 19

 د هللا لوسر نم كلذ اوعمس نيح ةءارقلاب

 هلاق يرهزلا لوق نم اذه :خلإ...سانلا ىهتناف :ثيدحلا اذه يف هلوقو

 . "عومجملا” يف يوونلا ءمهنع هركذ .دوادوبأو ءيراخبلاو «يلهذلا ىيحي نب دمحم

 .مهريغو «يقهيبلاو ءنابح نباو «يذمرتلا هيلإ راشأو

 لوق وهو «ةيرهجلا الو «ةيرسلا يف ال اًقلطم مومأملا ىلع ةءارق ال :ثلاثلا لوقلا

 ُهَل َناَك ْنَم١ :ثيدح :لوقلا اذه ليلد .مهريغو «ةنييع نباو ءيروثلاو «ةفينح يبأ

 «ةريره وبأ :مهو «ةباحصلا نم عمج نع ءاج ثيدحلا اذه .اَءاَرِق ُهَل ُهتاَرِقَف ؛ٌماَمإ

 هلعأ دق ثيدحلا نأ الإ هرباجو «ءادردلا وبأو ءديعس وبأو «سابع نباو ءرمع نباو

 .ظافحلا

 ايف طقف باتكلا ةحتافب أرقي متؤملا نأو ءلوألا وه :لاوقألا هذه نم حجارلا

 .ملعأ هللاو «ةيرس ةالصلا تناك اذإ ايف اهدعب رسيت امو «ةحتافلاو «مامإلا هب رهجي

 .ملعأ هللاو ءاهتحارصو «لوألا لوقلا ةلدأ ةوقل ؛اذه انلقو

 .(167/1) ؟برآملا لين” و ((7377 /1) «عومجملا”و :( 3١١ /57) ؟طسوألا” :رظنا

 اهفورحو اهتاملكو اهتايآب ةبترم ةلماك ةحتافلا ًارقت

 ةلماك اهؤرقي 5١(: /) "عتمملا حرشلا» يف هكللذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 .حصت مل ؛طقف اهنم تايآ تس أرق ولف ءاهتاكرحو ءاهفورحو ءاهتالكو ءابتايآب ةبترم

 طقسي ملو «تايآلا لك أرق ولو ءحصت مل © َنِيآَصلآ# طقسأ نكل ؛تايآ عبس أرق ولو
 م اس

00 



 ينِحلا
2 

 م
 ةالصلا ل ةءارقلا :باب ةالصلا باتك (19)ثيدحلا 0001ج

 ليحي نحللا ناك نإ ؛حصت ال اهنإف .تاكرحلا فلخأ ولو .حصت مل ««ءاتلا) :طقسأف

 .نحللا دمعتي نأ زوجي ال هنكلو .تحص الإو «ىنعملا

 ىنعملا نآل - ةزمحلا حتفب - ©انيمآ #8 :لوقي نأ :ىنعملا ليحي يذلا لاثم

 ةزمهم - «اَندْمَآ # نكل «ةيده هايإ انطعأ ةزمهلا حتف عم نوكي هانعم نأل ؛فلتخي

 .هيلع انتبثو .هل انقفوو هيلع انلد :ىنعمب - لصولا

 «ىنعملا فلتخي هنأل ؛حصت مل - ءاتلا مضب - # مهلَع َتْنََ َنّأ طر # :لاق ولو

 .كبك هللا نم سيلو «ئراقلا نم ماعنإلا نوكي

 .- اهمض لدب لادلا رسكب - ُ؛ِدْمَلا# :لوقي نأ :ىنعملا ليحيال يذلا لاثمو

 هنأل ؛حصت مل - ءابلا ديدشت نودب - * تييتصلا ٍبَر هَ دْنحنا# :لاق ولو

 .نيفرح نع ةرابع :ددشملا فرحلا نآل ؛اًقرح طقسأ



 ةالصلا ك ةءارقلا :باب

 يف اَرَْي لك هللا ُلوُسَر َناَك :َلاَق تضخ ٌيِراَصَنَألا َءداَن يبَأ ْنَع ٠

 يف ُلَوَطُي ءِنيََروُسَو باتكلا ِةَئاَب ِرْظلا ٍةاَلَص نم ٍنيوألا عكا
 ةَتاَمِب رضعلا يف أرقي َناَكَو اَناَيْحَأ ةيآلا ْمِوْسْيَو «ةَيَاَللا يف ْرّصَقْيَو «لوألا

 ٍنيَتَعْعَرلا فَو يناثلا يف ْمّصَقْيَو .لوألا يف ُلّوَطُي ِنْئَروُسَو باَتِكلا
 ؛حْبّصلا ٍةاَلَص ْنِم لوألا ٍةَعْكَرلا يف ُلوَطُي َناَكَو .باتكلا أب ِنَيَرَْأل
 و يعش

 .ةيناثلا يف ُرّصَقُيَو

 أ

 :ثيدحلا جيرخدن

 )50١(. ملسمو «نيعضوملا نم هظفل اذهو (69/15) .(/09) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 زاوج ىلع :هب لدتساو :رحح نبا ظفاحلا لاق (اًنايحأ ةيآلا انعمسيو) :هلوق

 نم كلذ لاق نمل اًقالخ ءكلذ لعف نم ىلع وهس دوجس ال هنأو «ةيرسلا يف رهجلا

 ؛دصق ريغب وأ «زاوجلا نايبل ؛اًدمع كلذ لعفي ناك :انلق ءاوس ؛مهريغو «ةيفنحلا

 ةالصلا ةحصل طرش رارسإلا نأ :معز نم ىلع ةجح هيفو «ربدتلا يف قارغتسالل

 .ةيرسلا

 ءماسبلاو «نيميثع نبا :ةيرسلا ةالصلا يف ةيآلاب رهجلا زاوجب لاق اذكهو :تلق

 .تيأر اهيف «ةنس اهنإ :لاق نم دجأ ملو

 .هنم كلذ رركت ىلع لدي :ظفاحلا لاق (انايحأ) :هلوق

 .(578 /1) ؟مالعلا ريسيت”و :(7848 )١/ "ماهفألا هيبنت”و «(7 55 )١/ "حتفلا”و (501) "ملسم حرش” :رظنا



 ةالصلا باتك (١٠٠)ثيدحلا(١ ةالصلا كة ةءارقلا :باب ١

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةحتافلا دعب نآرقلا نم ءيش ةءارق مكح

 ةحتافلا عم ةروس ةءارق نسي هنأ يف اًقالخ ملعلا لهأ نيب ملعن ال :ةمادق نبا لاق

 رسي اميف رسيو «ةحتافلاب هيف رهجي ايف اهب رهجيو .ةالص لك نم نييلوألا نيتعكرلا يف

 .هيف اهب

 ليلد :ثيدحلا اذه يف :اذه ةداتق بأ ثيدحل هحرش يف هكللذ بجر نبا لاقو

 ةروس ةروسب رصعلاو ءرهظلا ةالص نم نييلوألا نيتعكرلا يف ةءارقلا بابحتسا ىلع

 .هركذ قبس فالخ هبوجو يفو «ءاللعلا نيب هبابحتسا ىلع قفتم اذهو «ةحتافلا عم

 ىلع عامجإلا :امهريغو «يبطرقلاو «نابح نبا ىعداو :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 اهيف مهدعب نمو «ةباحصلا ضعب نع هتوبثل ؛رظن هيفو ءاهيلع دئاز ردق بوجو مدع

 .كلذ ىلع رقتسا رمألا نأ اودارأ مهلعلو «هريغو «رذنملا نبا هاور

 «هللادبع هنباو ءرمع نع :ةحتافلا عم نآرقلا نم ءيش ةءارق بوجو يور :تلق

 لوق وهو «يناكوشلا هراتخاو ءمساقلا لوق وهو .ههشه» صاعلا بأ نب نامثعو

 ءرسيت امو «باتكلا ةحتافب أرقن نأ ديب انيبن انرمأ :لاق كي> ديعس يبأ ثيدحل بيرق

 5١(. 5) هلل انخيشل "دنسملا حيحصلا” ين وهو
 .(1157/7) "حتفلا”و «(8/7/) ؟بجر نبا” و :((591/1) "ينغملا” :رظنا

 ؟ةالصلا عيمج يف اهدعب ام ىلع ىلوألا ةعكرلا ليوطت بحتسي له

 «دمحأو «ءيروثلا :مهنم «ءالعلا نم ةفئاط لوق وهو .ءبحتسي :لوألا لوقلا

 رمع نع يورو «يعفاشلا باحصأ نم ةفئاطو «نسحلا نب دمحمو «قاحسإو

 ةلدأ مهو .فلؤملا هركذ يذلا اذه ث# ةداتق بأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد . عنخ
 8ع

 .ىرخأ



 نِحلا

 ١و:١؟
 ةالصلا باتك (١٠٠)ثيدحلا (١)ج ةالصلا 4 ةءارقلا :باب

 «مونو «ةلفغ تقو هنأل ؛رجفلا نم ىلوألا ةعكرلا ىوس ليطي ال :يناثلا لوقلا

 .ةفينح بأ لوق وهو «تاولصلا رئاس يف تاعكرلا نيب يوسيو
 لوق وهو «تاولصلا عيمج يف نييلوألا نيتعكرلا نيب يوسي :ثلاثلا لوقلا

 ف مرخأو «نييلوألا يف دكرأ :ثيدح :لوقلا اذه ةجح .يعفاشلاو كلام

 .نييرخألا

 مه لدتساو .امههنيب ةيوستلا يف رهاظ الو «حيرصب سيلو :بجر نبا لاق
 ارم

 «ىتأ لهو «ةدجسلا ليزنتو «نوقفانملاو ,ةعمجلاو «ةيشاغلاو «حبس ١

 .ةبراقتم روس يهو «تبرتقاو «قو

 ةعكرلا دعب أرق نإ هب لاقيف ثلاثلا لوقلا امأو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 كلذ دورول ؛ناتبراقتم نيتروسلا نأ ردقو «كلذك ةيناثلا دعبو «ةلماك ةروس ىلوألا

 .ملعأ هللاو ,مدقت اك 0
 .(غه١) "ملسم حرش و ((17 /0) ؟"بجر نبا” :رظنا



 يلا
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 1 1 غ4
 ةالصلا باتك .اانيسحا ا خت

 .روّطلاب برَْلا يفرق لا ُتْعِمَس م :َلاَق كفل مِعَطُم نب ِريبُج اج ْنَع -

 ةالصلا 4 ةءارشلا :باب

 .(5737) ملسمو )7١0٠(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةيرهج ةالص برغملا ةالص

 ناك ْةيَي يبنلا نأ ىلع ليلد :هيفو :ثيدحلل هحرش يف هكلله بجر نبا لاق

 يف ةءارقلا ديبي يلا نع ىور نم ةماع نإف ...ليللا ةالص يف ةءارقلاب هتوص عفري

 يف ةءارقلاب رهجلاو ءرهجلا ليلد كلذ يفو ءاهب أرقي هعمس هنأ ركذ «ةروسب برغملا

 دهع نم «مهنيب هنولوادتي نوملسملا لزي مل هب اًلمعو كّيأر نيملسملا عامجإ برغملا
 رهجي :برغملا ةالص نأ ىلع عامجإلا لقن اذكهو :تلق .نآلا ىتح يو مهيبن

 .مهريغو «مزح نباو ءرذنملا نبا :اهنم نييلوألا نيتعكرلاب
 .(558/1) "حتفلا” و ,(70 /0) "بجر نبا” و «(3714/1) ؟عانقإلا” :رظنا

 ؟رهجلا ىندأوه ام

 لوق اذه .هيلي نم عمسي نأ :رهجلا ىندأو :(075 /) هكلل» بجر نبا لاق

 ملف هينذأ عمسأ نم :لاق دوعسم نبا نع قبس دقو ,مهريغو «ةيعفاشلاو ءانباحصأ

 نع «نايفس نع .عيكو ىور «هسفن عمسي نأ رهجلا ىندأ ىلع لدي وهو .تفاخي

 نم تفاخي مل :لاق ءدوعسم نبا نع «لاله نب دوسألا نع .ءاثعشلا يبأ نب تعشأ

 دقو «ةقشم ريغ نم كلذ نكمأ نإ هفلخ نم عمسي نأ :رهجلا ىهتنمو «هينذأ عمسأ

 .هجراخت نم دجسملا يف هتءارق عمسي باطنخلا نب رمع ناك



 خلا
 ا عو

 ةالصلا 4 ةءارقلا :باب ةالصلا باتك (١١٠)ثيدحلا (١)ج

 ؟ةيرهجلا ةالصلا يف ةءارقلاب رهجلا مكح ام

 روهمج لوق اذهو «هكرتب ةالصلا لطبت ال ةنس هيف رهجي |يف رهجلا :لوألا لوقلا

 .ءاملعلا

 هجو وهو «ليل يبأ نبأ نع اذه يكح هكرتي ةالصلا لطبت :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلل فيعض

 .(2757/1) "بجر نبا” رظنا.ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 ؟درفنملل ةيرهجلا ةالصلا يفةءارقلاب رهجلا مكح ام

 :مهضعب هاكحو .هباحصأو .يعفاشلا لوق وهو .رهجلا بحتسي :لوآلا لوقلا

 .روهمجلا نع

 دمحأ لاق .دمحأو «ةفينح بأ لوق وهو «نسي الو رهجلا هل زوجي :يناثلا لوقلا

 ؛ةعاجلل رهجلا امنإ :اولاق ءسواط لاق اذكو .رهجي مل ءاش نإو ءرهج ءاش نإ :هنللو

 -1 رس ل

 امِصنأو هل اوْعهمْساَف ٌناَرُقْلا ورق اًدِإَو# :لاق ىلاعت هللا نأل 3 0-5 عرغت ل ح1

 .ةالصلا يف تلزن ةيآلاو 7١[« 4 :فارعألا]# َنوُبحَرَ

 لوقلا وه برقألاو .ةلبانحلا ضعبل لوق وهو .درفنملل هركي :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا

 .(05/7) "بجر نبا” رظنا



 ةالصلا ةءارقلا :باب

 َّنَسْحَأ اًَدَحَأ َتْعِمَس اق ن رولا يلب نييْكرلا ىتخإ يف و أَرَقَف ةَرخآلا
 ع

 .هظفل اذهو «(474) ملسمو ((/19) ,(7/717/) يراخبلا هجرخأ

 ءاشعلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف ةءارقلاب رهجي
 اذهو .(هنم اًنوص نسحأ تعمس اهف) :ثيدحلل هحرش يف هفلل» بجر نبا لاق

 قفتم ءاشعلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف ةءارقلاب رهجلاف :لاح لكبو .رهجلا ىلع :لدي

 ىلإو كي مهيبن دهع نم .نرق دعب اًنرق هب المع ةمألا هتلوادت دقو «نيملسملا نيب هيلع
 .برغملا يف رهجلا مكح :ءاشعلا يف رهجلا مكحو .نآلا

 :امهب رهجي ءاشعلا نم نييلوألا نأ ىلع عامجإلا لقن دقو «هركذ قبس دقو :تلق

 .هريغو «رذنملا نبا

 .34/1 ؟عانقإلا” و ,(94 /9/) «بجر نبا” :رظنا



 نزلا

 ةالصلا باتك (١٠؟)ثيدحلا ( ةالصلا 4 ةءارقلا :باب

 :ثيدحلا جيرخت

 .(817) ملسمو ؛(9/77/6) يراخببلا هجرخخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ضتري ملو .مدلا نب موثلك :همسا :نقلملا نبا لاق :لجّرلا (الجر) :هلوق

 .ببسلا نيبو ."حتفلا7 يف ظفاحلا اذه

 يف ظفاحلا اذه دعبتساو ءيرفظلا ناعنلا نب ةداتق وه :لاوكشب نبا لاقو

 .تئش نإ كلذ عجار .ببسلا نيبو ءاًدج «حتفلا”

 نم مامإلا اهثعبي يتلا ةفئاطلا يهو ءايارسلا ىدحإ :ةيرسلا (ةيرس) :كلوق

 ةصالخ مهنوكل ؛كلذب اومس .ةئاعبرأ :اهاصقأ غلبي «برحلا راد لوخد لبق شيجلا

 .سيفنتلا وهو ءيرستلا نم ذوخأم «هرايخو ءركسعلا

 ةفص ىلاعت هلل ةبحملا ةفص تابثإ :هيف «هبحي ىلاعت هللا نأ هوريخأ» :هلوق

 #© هتمظعو «هلالجب قيلت ةيقيقح



 ٌمْسَأ حيَس#ب َتْيَّلَص اَلْوَلَق» :ِذاَحُم َلاَق كي َََّنلا َّنأ هتفلخ رباج نع -5
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 ديبكا َكَءاَرَو لَصُي ُهَّنِإَف 4 ىتذي اد ليوم .4 اهو نيو ,4 ليلا كير
 .(!؟ةَجاحلا وُذَو ُفيِعَّصلاَو

 ا ْ  0-5 1ان 33- ١
 ف :هدنع سيلو «((555) ملسمو .هظفل اذهو ٠,«, ه) يراخبلا هجرخأ

 .خلا «...ٌريبكلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 ىلع مالكلا مدقت .(ةجاحلا وذو .فيعضلاو ءريبكلا كءارو يصي هنإف» :ه4لوف

 .(417 285) مقر ثيدح دنع لاصتلا هذه

2 9 02 9 0 9 



 ف
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 ةالصلا باتك (0١٠)ثيدحلا (١١ج اذا (ميحرلا نمحرلا هللا مسباب رهجلا كرت :باب

 اوُناَك دضقيع َرَمْعَو هرْكَب اَبَأَو كلي ّىَبلا نأ تننخ َكِلاَم نْب سّنَأ ْنَع -0

 .4 تيلكلا تس ثبةنكلا# ب ًءاَلَّصلا َنوُحَيْفَي
 هر مك 0 مه لري8ل مم ل للا أ 0 0 20

 عمشأ مَ َناَْعَو َرَمْعو ركب يبأَو كلا ٍلْوَْر عم ْتيَلَص :ةياور ينو

 .# ريض قت امس : اَرَقَي ْمُهْنِم اَذَحَأ 2 م سم ركل ىو

 اوُناَكَف َناَْعَو َرَمْعَو ركب يبَأَو هلي يلا فْلَح ُتنََّص : ليَ

 ئاين# َنوُرَكْذَي ل 4 تريلا ب هَ دنصلا# ب :ةالَّصلا َنوُحِتْفَتْسَي

5١ 
 >1 يف اّلَو ِةَءاَرِق ِلَّوَأ يف 4 ميانتا ١

 :ثيدحلا جيرخت

 ملسم دنع :ناتريخألا ناتياورلاو «(259) ملسمو .هظفل اذهو ,(9/57) يراخيلا هجرخأ

 .مقرلا سفنب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 .ةيمستلا لبق هنأل ؛ذوعتلا :ةيمستلا لبق هب نايتإلا نسحي امم :الوأ

 ةالصلا يف ةذاعتسالا مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةالصلا يف ةذاعتسالا بحتست :لوألا لوقلا
2- 

 م حج

 «[94 :لحنلا] ربل ندطِمَّشلَاَنِم هاب ديس نَا ترق اذإَف #8 :ىلاعت هلوق :مهليلد
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 افشل (ميحرلا نمحرلا هللا مسبابرهجلا كرت باب باتك (5١٠)ثيدحلا (١)ج

 هللا ُلوُسَر َناَك :َلاَق تضخ ير دخلا ٍديِعَس بأ ثيدح : اهنم ءكلذ يف ةدراولا ثيداحألاو

 ١ :ٌلوُقَي مث :- هيفو «ثيدحلا ركذ - ٌرْيَك ٍليَّللا ٍةاَلَّصلا ىلإ َماَق اَذِإ ْذْككَد

 دوادوبأ هجرخأ .«اِفَتَو ِخْفَتَو ورْمَم ْنِم ءميِجّرلا ٍناَطْبَّشلا َنِم ميلعلا عيمّسلا
 يف ههنا ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو ءامهريغو ,(557) يذمرتلاو 0/0١

 .هلهاوشب )0١/7( "ءاورإلا”

 ةياورو ءمزح نباو .يروثلاو ءءاطع لوق وهو :ةذاعتسالا بجت :يناثلا لوقلا

 .تمدقت يتلا ثيداحألاو «ةيآلا :اًضيأ لوقلا اذه ةجح .دواد نع

 سنأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .كلام لوق وهو :ذيعتسي ال :ثلاثلا لوقلا

 نع بيجأو .4 تريلا بن هَ دنكلا#ب ةالصلا حتتفي دي يبنلا ناك : تف

 مَن هَ دَنَصْلا#ب ةءارقلاو «ريبكتلاب :ةالصلا ةءارق حتتفي هنأ دارأ !نإ هنأب :اذه

 .# تيكا
 .ةيآلل ؛ةبجاو ةالصلا يف ةذاعتسالا نآو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ناطيشلا نم ةذاعتسالا نأ :ةميركلا ةيآلا هذه رهاظو :هئللح يطيقنشلا لاق

 لاقو ءلوصألا يف ررقت اك ءبوجولل (لَحْفَأ) ةغيص نأل ؛ةءارقلا دنع ةبجاو ميجرلا

 :عامجإلا هيلع ىكحو .بابحتسالاو «بدنلل :ةيآلا يف رمألا نإ :ملعلا لهأ نم ريثك

 دنع ةذاعتسالاب رمألا :أًّضيأ ةيآلا رهاظو «ةمتألا نم هريغو «ريرج نبا رفعج وبأ

 .ها .هللا دنع ملعلاو «ةيآلا مومعل ؛؟ةالصلا يف ةءارقلا

 .07760 /؟) «نايبلا ءاوضأ”و «(471/7) "بجر نبا” و «(3587 /7) «عومجملا”و :(85 /) "طسوألا” :رظنا

 ؟ ةعكر لك يف مأ طقق ىلوألا ةعكرلا يف ةذاعتسالا له

 «يعفاشلاو «نسحلاو «نيريس نبا لوق وهو «ةعكر لك يف ذوعتي :لوألا لوقلا

 .مرح نبا لوق وهو «ةياور يف دمحأو



 نجلا
 * ش٠

 ةالصلا باتك (5١٠)ثيدحلا (١)ج (ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 «ءنسحلاو ءءاطع لوق وهو «ىلوألا ةعكرلاب ذوعتلا صتخي :يناثلا لوقلا

 .ةياور يف دمحأو «ةفينح يبأو ءيروثلاو ,يعخنلاو

 .ملعأ هللاو .تاعكرلا ةيقب يف بحتسيو «ىلوألا ةعكرلا يف هيلع بجي هنأ :برقألا

 .(171/5) ؟"بجر نبا” و .(7587 /5) "عومجملا”و :(71/8/9) "ىلحملا” و (85 /8) ؟طسوألا” :رظنا

 درهجلا كرت :باب د ١ك رت :باب

 ؟رسي مأ ذوعتلاب رهجي له

 يف هرسي هنأ ىلع :روهمجلاو :(590/5) "حتفلا” يف هفلل» بجر نبا لاق

 يبأ نع يورو «نيرثكألاو ءدوعسم نباو ءرمع نبا لوق وهو .ةيرهجلا ةالصلا
 .ها .ءاوس رهجلاو «رارسإلا :ىليل بأ نبا نعو «نالوق يعفاشللو «هب رهجلا :ةريره

 هللاو .هب رهج هنأ ب يبنلا نع دري مل هنأل ؛روهمجلا لوق :وه باوصلا :تلق

 .ملعأ

 ؟ةروس لك نمو ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا له
 يف الو «ةحتافلا يف ال اًنآرق اهلك روسلا لئاوأ يف ةلمسبلا تسيل :لوألا لوقلا

 ءاهباحصأو «ةفينح يبأو ءكلام لوق وهو «روسلا نيب لصفلل تءاج اهنإو ءاهريغ
 :مهليلد .دمحأ نع ةياورو «دوادو «يعازوألاو

 لد اهركذ مدع نأ :هنم دهاشلاو .فلؤملا هركذ يذلا كعنخ سنأ ثيدح ١-

 .اهنم ةيآب تسيل اهنأ ىلع

 تمسق# :كلك هللا لاق :لاق ديت 4 يبنلا نع .ثن ةريره يبأ ثيدح -و

 تب هَسدَنَحلا# :دبعلا لاق اذإف ءلأس ام يدبعلو «نيفصن يدبع نيبو «ينيب ةالصلا

 مل هنأ :هنم دهاشلا .(90) "ملسم” يف وهو «ثيدحلا رخآ ىلإ ...# تييكدحلا

 .ةلمسبلا ركذي



 أ (ميحرلا نمحرلا هللا مسب)ب رهجلا كرت :باب

 :- هيفو .هلوطب ثيدحلا تركذ - يحولا ءدب يف ,انض» ةشئاع ثيدح -'

 ,(7) يراخبلا هجرخأ ١[2. :قلعلا]4 َقَلَح ىلا َكْيَر آب أَرآ#» :لاقف كلملا هءاجف

 .ةلمسبلا ركذ مدع :هنم دهاشلا )١1١(. ملسمو

 َنوُناَكَث ِنآَرقلا َنِم ٌةَروُس َّنإ» :لاق دب يبنلا نع ,كعنإخ ةريره يبأ ثيدح - :

 هجرخأ .1[1:كلملا]4 لمْ ودّي ىَِلأ ربل :َّيِهَو هَل َرفْغ ىَنَح ٍلُجَرِل ْتَعَمَش هب

 هل نإف ؛هدهاشب نسح ثيدح وهو ءامهريغو )١8٠٠(« دوادوبأو :.(7599/؟) دمحأ

 يف :هفلله ينابلألا خيشلا هنسح اذهلو ؛يناربطلا دنع .تيخ سنأ ثيدح نم اًدهاش

 .ةلمسبلا ىوس «ةيآ نوثالث اهنأ ىلع اوعمجأ ءارقلا نأ :هنم دهاشلاو . ؟دواد يبأ ننس”

 نبا لوق وهو «ةءارب ريغ ةروس لك نمو «ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا :يناثلا لوقلا

 «كرابملا نباو ءلوحكمو ءءاطعو ءسواطو ..غ» ريبزلا نباو هرمع نباو «سابع

 ال قئالخ لوق وه :يوونلا لاق .ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا وهو ءرذنملا نباو

 .فلسلا نم نوصخي

 ذإ ءانرهظأ نيب موي تاذ ديب هللا لوسر انيب :لاق كلذ سنأ ثيدح :مهتجح

 :لاق !؟هللا لوسر اي ءككحضأ ام :انلقف ءَّسبتم هسأر عفر مث «ًةءافغإ ىفغأ

 4 َرَكَْكْلا كتبطقا 1كإ» ريض يك مك يسب :أرقف روس اَِآ َلَع ْتَلب»

 )5٠0(. ملسم هجرخأ «ثيدحلا

 لئاوأ يف فحصملا يف اهتابثإ ىلع اوعمجأ تي ةباحصلا نآب :اًضيأ اوجتحاو

 ةداعلا نإف ؛روسلا مجارتو «راشعألا فالخبب «فحصملا طخب ةءارب ىوس اًعيمج روسلا

 ريغ نم فحصملا طخب اهتابثإ اوزاجتسا امل انآرق نكت مل ولف ءاهوحنو «ةرمحب اهتباتك

 مم نيلماح ن نيملسملاب نيرّرغم نونوكيف ؛نآرق اهنأ داقتعا ىلع لمحي كلذ نآل ؛زييمت
 مهتش> ةباحصلا يف هداقتعا زوجي ال امم اذهف ؛اًنآرق نآرقب سيل ام داقتعا ىلع



 نِحلا
 ١. 4

 ةالصلا باتك ) :ه)ثيدحلا 011ج تنل ميحرلا نمحولا هللا مسب

 يبأو سابع نباو يلع نع اذه يور ءطقف ةحتافلا نم ةيآ يه :ثلاثلا لوقلا

 )ب رهجلا كرت :باب

 نايفسو يرهزلاو يظرقلا بعك نب دمحمو ريبج نب ديعس لوق وهو .ههتني#» ةريره

 ةياورو نييقارعلا رثكأو ةكمو ةفوكلا لهأ نم ةعامجو ديبع يبأو قاحسإو يروثلا

 .دمحأ نع

 نم تسيلو «ةءاربو لافنألا ريغ نيتروس لك نيب ةيآ ةلمسبلا :عبارلا لوقلا

 .ةريصق ةروسك لقتسم نآرق يه لب ءروسلا

 اذه يكحو «كرابملا نب هللادبعو «ةيفنحلا نم هريغو يزارلا ركب بأ لوق وهو

 .نيميثع نباو ةيميت نبا رايتخا وهو دمحأ نع ةياور وهو «هباحصأو دواد نع

 نع ءاج اًضيأو «يناثلا لوقلا دنع اهركذ مدقت يتلا ةلدألا يه لوقلا اذه ليلد

 مُسِب) هيلع لزنت ىتح ةروسلا لصف فرعي ال هلي يبنلا ناك :لاق هعتنم سابع نبا

 .حيحص هلئسو (/) دوادوبأ هجرخأ .(ميحّرلا ِنَمْحّرلا هلل

 .ملعأ هللاو ؛عبارلا لوقلا وه :باوصلا

 يلعبلل "تارايتخالا”و .(7”177/5) "ىواتفلا عومجم”و ,.(59* /”) "عومجملا”و ؛(١5 4 /4) "راكذتسالا” :رظنا

 .(9//91) "عتمملا حرشلا”و ,(87 /؟) "لينلا”و )١17/1(« ؟ريثك نبأ ريسفت” و (70)

 اهافن نم الو ةيآاهتبثأ نم رفكيال

 ؛اهافن نم الو ءاهتبثأ نم رفكي ال هنأ ىلع :ةمألا تعمجأ :هفلل يوونلا لاق

 هب لقي ملام تبثأ وأ هيلع اًعمجم اًقرح ىفن ول ام فالخب ءاهيف ءالعلا فالتخال
 امأو «ةءارب ريغ روسلا لتاوأ يف يتلا ةلمسبلا يف اذهو ,عامجإلاب رفكي هنإف ؛دحأ

 :لمنلا]# يحيا نمَحَيلأ هللا سو هُهَنِإَو َنَمِيَلُس نتا # :لمنلا ةروس ءانثأ يف ةلمسبلا

 عامجإلا لقن اذكهو :تلق .عامجإلاب رفك اًفرح اهنم دحج نمف «عامجإلاب نآرقف ٠
 .ىناكوشلاو ةيميت نبا

 .(87 /5) "لينلا” و :(477 /57) ؟ىراتفلا عومجم”و *١9(« /9) "عومجملا” :رظنا



 نِخلا
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 ةالصلا لطبي الرارسإلاو ةلمسبلاب رهجلا

 ب رهجلا كرت :باب )د ١ كرت :باب

 هللو «ّرسأ نمو «ةلمسبلاب رهج نم ةالص ةحص ىلع اوعمجأ :هفللك ريثك نبا لاق

 .ةنملاو دمحلا

 ماقملا يف ام رثكأو :رارسإلاو رهجلا ىلع همالك قايس يف هفللم يناكوشلا لاقو

 ةالصلا يف حدقي هكرتو رهجلا نم ءيش سيلف .نوئسم وأ .ءبحتسم يف فالتخالا

 فالخلاو «ةلأسملا هذه نأشل ءاملعلا نم ةعامج ميظعت كنلوهي الف ؛عامجإلاب نالطبب

 .داقتعالا لئاسم نم اهّدع ىتح مهضعب غلاب دقلو ءاهيف
 .(97 /5) ؟لينلا”و ء(18/1) ؟ريثك نبا ريسفت” :رظنا

 ةيرهجلا ةالصلا يف ةلمسبلاب رارسإلا مكح

 لوق وهو .هسفن يف اهوقي |نإو «( ريت نمي ِهَهأ يَن)ب رهجي ال :لوألا لوقلا

 :مهدعب نمف «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ نم ريثك

 .دوعسم نباو «يلعو «ناثعو ءرمعو .ركب يبأ نع :يورف :ةباحصلا امأ

 «ينابلألا خيشلا :لوقلا اذه راتخاو ء.مهريغو ,..غ» ريبزلا نباو ءرساي نب رامعو

 :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كن سنأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .لبقم انخيشو

 .ىرخأ ةلدأ مهلو 5 تيدا هَ دنحلا# ب :نوحتفتسي

 ةروسلاو «ةحتافلا يف ةءارقلاب رهجي ثيح ةلمسبلاب رهجلا بحتسي :يناثلا لوقلا

 ددع مهدعب نمف «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ءاًعيمج

 .ةعبرألا ءافلخلا :مهنم ءرشع ةيناث :اذه مهنع يورملا ةباحصلا

 ىلص هنأ ءرمجملا ميعن ثيدح :لوقلا اذه باحصأ هب لدتسا ام ىوقأ نمو

 ركذ لعأ دقو ءثيدحلا ...# رميت نأ راين #ب :أرقف .كع# ةريره يبأ ءارو

 .(760 )١/ ؟ةيارلا بصن” يف اًبيط اًمالك :رظناو .ثيدحلا يف ةلمسبلا



: 0600 
 (ميحرلا نمحرلا هللا مسي)ب رهجلا كرت :باب

 .ءيش اهنم تبثي مل .ىرخأ ةلدأ مهو

 سيل اهلك ثيداحألا هذهف :ةلمجلابو : "ةيارلا بصن” يف هلك ىعليزلا لاق

 .ةحبحص نوكت فيكو ءامهدحأ مدع وأ ءامهمدع اهيف لب «حيحص حيرص اهيف

 يفو .؟ةروهشملا ننسلا الو .ديناسملا الو .حيحصلا نم ءىش ْق ةجرخم تسيلو

 ْق الو «خيراوتلا ف نودجوي ال نيذلا ليهاجملاو ىافعضلاو «نوباذكلا اهتياور

 «كلام لوق وهو :اًرهج الو اًدس ال ةيلكلاب ةلمسبلا أرقي ال :ثلاثلا لوقلا

 ةالصلا باتك (0١٠)ثيدحلا (١١ج

 كبي يبنلا نأ :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا سنأ ثيدح :مهتجح .يعازوألاو

 .اهرخآ يف الو «ةءارق لوأ يف اهنوركذي ال .غذ#» ناثعو ءرمعو ءركب ابأ هءافلخو
 .نينس رشع دبي يبنلا بحص سنأف ءرهجلا مدع وه نقيتملا نأو :اذه نع بيجأو

 اهنوؤرقي اوناكو ءمهفلخ يلصي ناكو ؛ةنس نيرشعو اسمح ةثالثلا ءافلخلا بحصو

 .مهنع كلذ ركذ اك

 .اهيف اهتحارصو «ثيداحألا ةحصل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 تافلؤم تدرفأ دقو ءاّدج ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ملعلا لهأ لاطأ دقو :اذه

 ءنابح نباو «ةميزخ نباو ءيزورملا رصن نب دمحم :اهدرفأ نممف «ةلأسملا هذه يف

 اذه ركذ ؛نيرخأتملا نم مهريغو «ربلادبع نباو «يقهيبلاو ءبيطخلاو ءينطقرادلاو

 ام ةشقانمو ءنيقيرفلا ةلدأ ركذو «ةلأسملا هذه طسب يف ديزملا دارأ نمو.بجر نبا

 .عجارملا رظنيلف «حصي ملامو ءاهنم ّحص
 امو )5//4١( "بجر نبا”و ((77/5 /57؟) ؟ىواتفلا”و «(77» )١/ ؟"ةيارلا بصن”و ١76(« /7) ؟طسوألا” :رظنا

 "برآملا لين”و )١54(: "ةنملا مامت”و )١8/١(. ؟ريثك نبا ريسفت”و )5١5/١(. ؟دازلا”و ء(اهدعب امو ءاهلبق

 .ةلأسملا يف ةلقتسملا بتكلاو )2١554/1«(.
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 ٍْ وهسلا دوجس : باب

 :وهسلا فيرعت

 ظفاحلا لاق .هريغ ىلإ بلقلا باهذو «ءىشلا نع ةلفغلاو ءلوهذلا :ةغل وهسلا

 وهسلا :هفلله ريثألا نبا لاق .ءيشب سيلو «نايسنلاو وهسلا نيب مهضعب قرفو :هنلل

 َنيدَلا# :ىلاعت هلوق هنمو ءملعلا عم هكرت :هنع وهسلاو ؛ملع ريغ نع هكرت :ءىيشلا يف

 .[0 :نوعاملا14 َنوُهاَس َمومالَص نعمه
 هنأل ؛مومذم يناثلاو ءدصق ريغب نايسنو لوهذ هنأل ؛هنع وفعم لوألا :تلق

 .ةيآلا تمدقت (ى هللا مهمذ اذهلو ؛دصقب

 للخ ربجل ؛اهدعب وأ «ةالصلا رخآ يف نوكي ام وه :ءاهقفلا دنع وهسلا دوجسو

 .دمعت نود هنع يهنم لعف وأ «هب رومأم ضعب كرت وأ ءكش امإ :لصح

 ىلع ىلاعت هللا ةمعن مامت نم ةالصلا يف ديبي يبنلا وهس ناك :هفللج ميقلا نبا لاق

 .وهسلا دنع مهل هعرشي اميف هب اودتقيل ؛مهنيد لامكإو «هتمأ

 نوكي الئل ؛هتيرشب ققحت :ْةيَي هوهس ةمكح نمو :هللله ماسبلا خيشلا لاقو

 لاق اذلو ؛ميظعتلا مساب ةيبوبرلاو «ةيهلإلا تافص نم اًئيش هئاطعإ يف لخدم ةالغلل

 .(نوُرُكَذَف ٌتِيِيَن اَذِإَف َنْؤَسْنَت اك ىَسْنأ :ْمُكْلْدِم ٌرََب ان اّنإ» :يِيَ

 ءوهسلاو «نايسنلا ببس يذلا ناطيشلل ماغرإ وهف :وهسلا دوجس ةمكح امآ

 «هتعاط كرادتو «هتدابع مامتإب نمحر لل ءاضرإو «ةالصلا يف أرط يذلا ناصقنلل ربجو

 .ملعأ هللاو

 ((187 )1١/ ؟برآملا لين”و )8١/١”7(. "جاتحملا ينغم”و .((97 /) ؟حتفلا”و "ريثألا نبال ةياهنلا” :رظنا

 .(77* 5 /7 5) ؟ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا”و



 ْنِكَلَو َةَرْيَرْه وُبأ اَهاَنَسَو :نيريِس نبا ٌلاَق - يِثَعلا ناَلَص ىَدْحِإ هك

 يف ةضوُرْم ةيَشَح ىلإ ما مَ ذ «ِنيَتعْكَو اَنب َّلَصَق :َلاَق - اَنأ ٌتيِسَن
 تيس

 0020 و6

 هلا لع َلَع ىّتْمْيلا ُهَدَي َعَضَوَو َناَبْضَع ُهَنَأَك اَهْيَلَع ْأَكَناَ دج

 رق: دجسلا باو نَا تجَوَحَو باص ني | كبش

 يف ُلُجَو مْوَقلا يفَو كاَلَكُي نأ اَاَهَف - ُرَمْعَو ِرَْب وُبأ مْوَقلا ينو - ةاَلَّص

 ٍتَرْصَق ْمأ ءتيسّنأ وللا َلوُسَر اي :َلاَقَف ِنْيَدّيلا وُذ هَل ُلاَقُي ءٌلوُط ِهْيَدَي

 (؟ِنْيَديلا وذ ٌلوُقَي (كأ» :َلاَقَف .«! َْصْقُت ََو ءَسْنَأ 1 :َلاَق ؟ةاَلَّصلا

 وأ هِدوُجُس لِ َدَجَسَو بك مث مَّلَس مث كرت اَم ّلَصَ مدفن .ْمعت :اوُلاََ
 رك أو هوم هلو

 :َلاَق ٍنْيَصح َّنْب َناَرْهِع نأ ٌتْييْنم :َلاَق ؟مَّلَس مْ :ُهوُلَأَس يرق َبَكَو ُهَسْأَر
 لري
 ب
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 .ملَس

 عسسل ص هع

 دمحم حيبسوأ# :ى لاعت هللا لاق ءاهورغ ىلإ سمشلا لاوز نيب ام :يشعلاو

0 00 
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 4م اص

 :ثيادحلا حيرخت

 .(017) ملسمو هل ظفللاو «(5487) يراخبلا هجرخأ



 «نِحلا

 ٠ وحل
 ةالصلا باتك (١١٠)ثيدحلا (١)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 :- ءايلا ديدشتو ءنيشلا رسكو .نيعلا حتفب - يشعلا (ٌيِثَعلا ةالص) :هلوق

 .اهبورغو سمشلا لاوز نيب ام بورغلا دنع وه :يرهزألا لاق

 اهيف عقو يتلا ةالّصلا هذهو .لاوزلا لوأ نم :ىنعلا ءادتباو :ظفاحلا لاقو

 .رصعلا وأ ءرهظلا يه وهسلا

 .دجسملا ةلبق يف اًعّذِج :ملسم ظفلو (دجسملا يف ةضورعم ةبشخ) :هلوق

 . لخنلا نم عذجلاو

 مه :- ءارلاو «نيسلا حتفب - ناعّرّتلاو (ناعّرَّسلا تجرخو) :هلوق

 .جورخلا ىلإ دوعرسملا

 .خسنلا نم زوجي ام عوقو داقتعا ىلع (ةالصلا ترصق) :هلوق

 امهيلع بلغ اب هنأ ينعي (هاملكي نأ اباهف رمعو ركب وبأ موقلا ينو) :هلوق

 عم ؛هميلكت نم اعنتما ءفيرشلا هماقم رابكإو .هميظعتو ديب هللا لوسر مارتحا نم

 .لاؤسلا نع يهنلا دعب هلعلو «عقو ام رمأ نيبيس هنأ ههملع

 ملسم دنع , غنيم نيصح نب نارمع ثيدح يف اًئيبم ءاج (نيديلا وذ) :4لوق

 ينب نم وهو «نيديلا يذب بقل اذهلو ؛لوط هيدي يف ناكو «قابرخلا هنأ :201/5)

 .ميلس
 «مالسلا دعب ناك وهسلا دوجس نأ :هيف :خلإ (...ربك مث ملس مث) :هلوق

 .هللا ءاش نإ ةلقتسم ةلأسم يف اهيلع مالكلا يتأيسو

 مث ثيدحلا يف له :نيريس نبا اولأس ابر :يأ (ملس مث :هولأس (برف) :هلوق

 .خلإ ...نارمع نع تئبن :لاق ؟ملس

 *حيضوتلا” و ((077/1) "حتفلا”و ء(151/5) «مالعإلا” و ه9 "ملسم حرش”و :(817/5١؟) "مهفملا” :رظنا
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 لك يللا نأ كي ّيِبنلا ٍباَحْضأ ْنِم َناَكَوهَْيَحُ ِنْب هلادْبَع ْنَع -7
 ك0 سره دي كس مسك لإ .هيسشسكال 1 مري سهل 0
 ُهَعَم سانلا َماقف ءسِلْجت 1و ءِنْييلوألا ٍنْيَتَعكَرلا يف َماقف هَرهظلا مهب لَص

 َدَجَسَف «ٌسِلاَج َوَهَو َرَبَك :ةَميِلَسَت سانلا َرَظَتْناَو ءةالَّصلا ىَمَق اَذِإ ىتَح

 .َمَلَس َمُّث مَّلَسُي نأ َلبَق ِنَيَدْجَس

 :ثيدحلا جيرخت

 .(6170) ملسمو .هظفل اذهو «(879) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نأ :هيفو .لوألا دهشتلل :يأ (سلجي مو «نييلوألا نيتعكرلا ين) :هلوق

 هنأ :حيحصلا ؟بحتسم وأ ءبجاو وه له :اوفلتخاو «نكرب سيل لوألا دهشتلا

 .هللا ءاش نإ ؛هيلع مالكلا يتأيسو ءبجاو

 اذه نع مايقلا دنع مامإلا ةعباتم ىلع ليلد :هيف (هعم سانلا ماقف) :هِلوق

 .سولجلا

 «مالسلا لبق انه وهسلا دوجس نأ :هيف (ملس مث «ملسي نأ لبق» :هلوق

 .هللا ءاش نإ ؛هيلع مالكلا يتآيسو

 .(594 /5) ؟مالعإلا# و ها/٠) "ملسم حرش” :رظنا



 ٌنِحْلأ
 4 هر

 ةالصلا باتك (7١1٠)ثيدحلا (١)ج

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لتئاسملا

 وهسلا دوجس مكح

 «ةفينح يبأو .كلامو «ةمربش نباو .مكحلا لوق وهو ءبجاو :لوآلا لوقلا

 سيلو «هكرتب مثأي بجاو وه :هكلل» ةفينح وبأ لاق :قاحسإو «دمحأو «يروثلاو

 هكللك دمحأ لاقو .ناصقنلا وهس يف بجاو :هفللذ كلام لاقو .ةالصلا ةحصل طرشب

 .ناصقنلاو «ةدايزلا يف بجاو

 )50١(( ؟يراخبلا” يف كْيخ دوعسم نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ْمُكَلْتِم ٌرَشَياَنأ اّنِإ» :لَ يبنلا لاق :- هيفو ؛ثيدحلا ركذ - (00/7) ؟ملسم”و

 رحيلك هتالَص ول ْمُكّدَحَأ كس اَذَِو .ينوُرَكَد ٌتيِسَت اد َنْوَسْنَت اك ىَسْنَأ

 يف ,.كف# ديعس يبأ ثيدحو .« اِنَْئَدْجَس ٌدُجْسَي َّمُث ؛ يلي م ذ ْيَلَعَميْلَك باَوَّصلا

 لس ذأ لق نتج دج يملا :هيفو .(0ا/١) ؟ملسم”

 .ةيفنح لا ضعبو «ةيعفاشلا لوق وهو ءبحتسي :يناثلا لوقلا
 ةيميت نبا لاق .ةيميت نباو «ةمادق نبا رايتخا وهو .لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 :- لوألا لوقلا دنع اهركذ مدقت ام اهنم ,ثيداحألا نم ةلمج ركذ نأ دعب - ءللخ

 .كلذ براقت ةجح اهبجوي مل نم عم سيلو
 .(80/6 /9) ؟بجر نبا”و ؛(58/1) "ىواتفلا عومجم” و «(59/5) ؟عومجملا” و «(75/7) "ينغملا” :رظنا

 ؟ةالصلا لطبت لهفوهسلا دوجس كرت اذإ

 هكرتب ةالصلا مهدنع لطبت ال :ةنس وهسلا دوجس نإ نولوقي نيذلا :اّلوأ

 :اوفلتخاف بوجولاب لاق نم امأو

 دعب ناك نإو «هكرتب لطبت :مالسلا لبق وهسلا دوجس ناك نإ :لوآلا لوقلا

 نبا رايتخا وهو .دمحأ نع ةياورو ءروث يبأو ءكلام لوق وهو «لطبت ال مالسلا



 جلا
 رخل

 ةالصلا باتك (7١1)ثيدحلا (١)ج

 نأل :اولاق .ةالصلا داعأ لصفلا لاط نإو ءدجس اًبيرق ركذ نإ :نولوقي مهو «ةيميت

 نع جراخ هنإف ؟مالسلا دعب هلحم ام فالخب «ةالصلا نم ءزجلاك «مالسلا لبق هلحم ام

 .ةالصلا

 لوق وهو «ةالصلا ةحصل طرشب سيل نكل «هكرتب مثأي بجاو :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ

 .ملعأ هللاو ةفينح بأ لوق وه :حجارلا

 .(غ/7 /9) "بجر نبا” و «(77 /77) "ىواتفلا عومجم” و :.(59/4) "عومجملا” :رظنا

 كشلاو صقنلاو ةدايرلل وهسلا دوجس عرشي

 لاق هبو .صقتللو «ةدايزلل وهسلل دجسي هنأ :انبهذم نأ انركذ دق :يوونلا لاق

 دوسألاو «ةمقلع الإ :دماح وبأ خيشلا لاق .فلخلاو ,فلسلا نم ءاملعلا عيمج

 .ةقباسلا ثيداحألا :انليلد .ةدايزلل دجسي ال :الاقف ءدوعسم نبا يبحاص

 (7”) صقنلا (؟) ةدايزلا )١( :ةثالث دوجسلا بابسأف :هكللذ نيميثع نبا لاقو

 ا 65 م

 .8/5”5) "عتمملا حرشلا” و ((28 0 /5) "عومجملا” :رظنا

 ؟مارحإلا ةريبكت وهسلا دوجسل ربكي له

 ةدجس لك يف ربكي هنأ :ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :هقثله بجر نبا لاق

 ,مهريغو .دمحأو «يعفاشلاو ءءاطع لاق هبو .هنم عفرلل ةريبكتو .دوجسلل ةريبكت

 دوجسلا يف لاق نم ةيعفاشلا نمو «هدعبو «مالسلا لبق دوجسلا نيب كلذ يف قرف الو

 .دوجسلل ربكي مث «مارحإلا ةريبكت ربكي :مالسلا دعب



 0١6 > نِخلا
 ةالصلا باتك (7١1)ثيدحلا (١)ج

 يبأ ثيدح رهاظل ؛مارحإلا ةريبكت ربكي ال هنأو هروهمجلا لوق :باوصلا

 .دوجسلل ةريبكت :عبرأ تاريبكتلاف :اذه ىلعو .فلؤملا هركذ يذلا كننغ ةريره

 .اهلثم ةيناثلا ةدجسلاو «هنم عفرلل ةيناث ةريبكتو

 .(9//95) ؟حتفلا”و «(447/5) ؟بجر نبا” و ((40 /17) ؟ىواتفلا عومجم” :رظنا

 ؟دهشت وهسلا دوجسل له

 دهشتلا هيفكيو «دهشتلا ديعي الف «مالسلا لبق وهسلا دوجس ناك نإ :اّلوأ

 نع يورم وهو «ديعي هنأ :ثيللا نع يورو «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «ةالصلل

 فلتخمو ؛عاطقنا هيف :بجر نبا لاق نكل . كن دوعسم نبا نع يور اذكو ؛كلام

 .هفقوو «هعفر فو .هظفل يف

 مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك نإ امأو

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ؛ملسي مث ءدهشتي مث دجسي :لوألا لوقلاف
 دجسف ؛اهسف ؛« مهب ىلص 155 يبنلا نأ هضنتع نيصح نب نارمع ثيدح :مهتجح

 .(59060) يذمرتلاو )5١(. دوادوبأ هج رخأ .ملس مث ءدهشت مث «نيتدجس

 اهيلع مكح .ينارمحل ا كلملا دبع اهب ذش ؛ذاشف دهشتلا ركذ الإ .حيحص ثيدحلاو

 ثيدحلا فعضو «(407) ؟ءاورإلا» يف ىنابلألا اذكو ءرجح نبا :ذوذشلاب

 .مهريغو «ربلادبع نباو .يقهيبلا

 «يناجزوجلاو «نيريس نباو .ءاطعو ءنسحلا لوق وهو ءدهشتي ال :يناثلا لوقلا

 ةيميت نباو رذنملا نبا ريشي هيلإو ؛نالوقلا ةداتق نع يورو ءسنأ نع يورم وهو

 ءاش نإ :ءاطع نعو .رظن |مهيف ديب يبنلا نع دهشتلا توبث يفو :رذنملا نبا لاق ثيح

 ثيداحألا نم بابلا اذه يف درو ام :مهتجح .لعفي مل ءاش نإو «ءملسو دهشت



 لي
 ةالصلا باتك (١1)ثيدحلا ()>

 هركذ يذلا كتف ةريره يبأ ثيدح :اهنم ءاهريغو "نيحيحصلا» يف ةريثكلا

 .تبثي مل درو امو ,دهشتلا ركذ اهنم ءيش يف سيل .فلؤملا

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .(155/9) "بجر نبا”و .(16 /5) "ىرواتفلا عومجم” و 0/0 "ينغملا”و 7/4/١ "فارشإلا” :رظنا

 .( "حتفلا”و

 ؟ملسي لهف وهسلل دجس اذإ

 الو «ةالصلا نم مالسلا هيفكيف «مالسلا لبق وهسلا دوجس ناك نإ :الوأ

 .فالخ الب رخآ ميلست ىلإ جاتخحي

 مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك نإ امأو

 ثيداحأ :مهتجح .ملسي مث .نيتدجس دجسي هنأ ىلإ ملعلا لهأ ةماع بهذف

 نب نارمع ثيدح اذكو .فلؤملا هركذ يذلا ةريره يبأ ثيدح :اهنم ءكلذ يف تدرو

 مث «نيتدجس دجس مث ؛ملس مث ؛ةعكر ىلصف :هيفو ((9175) "ملسم” يف نيصح
 .ملس مث «نيتدجس دجسف :هيفو « "نيحيحصلا” يف دوعسم نبا ثيدح اذكو ؛ملس

 يورو .ميلست وهسلا يتدجس يف سيل هنأ :ءاطعو ,نسحلاو ءسنأ نع يورو

 هنأل ؛ةوالتلا دوجسب اًهيبشت هلاق ميلستلا مدعب لاق نمو .نوملسي اوناك مهنأ :مهنع

 .ةوالتلا دوجسك ميلست هيف نكي ملف ؛درفم دوجس

 .ملعأ هللاو ةلدآلا نم مدقت امل ؛روهمجلا لوق وه :حجارلا

 .(1:؟8/9) "بجر نبا”و 36 /5 ؟"ىراتفلا عومجم” و 206 /0 ؟"فارشإلا” :رظنا



 نِحلا

 ل
 ةالصلا باتك (7١1)ثيدحلا (١١ج

 ؟هدعب وأ مالسلا لبق ؛وهسلل دجسي ىتم

 .بيسملا نب ديعسو .يرهزلاو ءلوحكم لوق وهو «مالسلا لبق :لوألا لوقلا

 يورم وهو .يعفاشلاو ءدعس نب ثيللاو .يعازوألاو «ةعيبرو ءيراصنألا ىيحيو

 .مالسلا لبق دوجسلا اهيف يتلا ةدراولا ةلدألا :مهتجح . كن ةريره بأ نع

 ءيعخنلاو .نسحلا لوق وهو «مالسلا دعب هلك وهسلا دوجس :يناثلا لوقلا

 رامعو ءيلع نع يورم وهو «يأرلا باحصأو .حلاص نب نسحلاو «يروثلاو

 ةجح . هنو سابع نباو «ريبزلا نباو ءسنأو هدوعسم نباو ءصاقو يِبأ نب دعسو
 .مالسلا دعب دوجسلا اهيف يتلا ةدراولا ثيداحألا :لوقلا اذه

 «مالسلا دعب ةدايزلل دجسيف ؛صقنلاو «ةدايزلا نيب ةقرفتلا :ثلاثلا لوقلا

 «ميدقلا يف يعفاشلاو ءروث يبأو «ينزملاو .هباحصأو .كلام لوق وهو .هلبق صقنللو

 .مالسلا لبق هل دجسي ءصقنلاك هدنع ةياورلا هذه ىلع كشلاو .دمحأ نع ةياورو

 ةنيحب نب هللادبعو «ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح

 ةريبك ةدايز ةالصلا كلت يف عقو .كتعنيخ ةريره يبأ ثيدحف .امهانعم يف امو ,ديضتإع

 ةنيحب نبا ثيدحو .مالسلا دعب دجس كلذلف ؛لمعو «مالكو «مالس نم :اًوهس

 :ناصقنلا يف دوجسلا نآلو :اولاق .لوألا دهشتلا كرتل ؟مالسلا لبق دجس هنأ :هيف

 .ةالصلا نم جورخلا دعب ربحلاو حالصإلا نوكي نأ لاحمو ربجو «حالصإ

 دعب نوكي نأ يغبني كلذلو ؛ناطيشلل ميغرت وه |نإف :ةدايزلا يف دوجسلا امأو

 .غارفلا

 لبق دجس ءيش هيف دري ملامو ءدرو (ك ثيدح لك لمعتسي :عبارلا لوقلا

 كانهو .دمحأ نع ةياورو «رذنملا نباو ءيمشاه لا دوادو «ةمئيخ يبأ لوق وهو ؛مالسلا

 .ةينامث ىلإ مهضعب اهلصوأ ىرخأ لاوقأ



 ا
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 هللا لوسر نع مص ثيدح ٌلُك لمعي نأ عاطتسا نإ هنأ :ةلأسملا هذه يف ةصالخلاو

 وه اذهو «عطتسي مل نإف «ىلوألا وه اذهف - عبارلا لوقلا وه امك - هعضوم يف 7

 حيجرت وهو «ثلاثلا لوقلا وه حجارلاف ؛ةلق مهف عيطتسي نم دجو نإ هنأل ؛عقاولا

 .ةيميت نبا
 نبا”و :(54/77) "ىواتفلا عومجم”و )١/4(, ؟عومجملا”و :(757 /7) ؟ينغملا”و «(7//701) "طسرألا» :رظنا

 .048 /7) ؟عتمملا حرشلا” و ؛(38/5) ؟لينلا”و «(9//5917) ؟بجر

 سكعلا وأ هدعب هل دجسي امل مالسلا لبق دجس اذإ

 وأ ؛مالسلا لبق عيمجلل دجس ولف «بابحتسالا يف وه امنإ عازنلا :لوألا لوقلا

 لقن مهضعب لب «ةعبرألا ةمئألا عابتأ نم ريثك هيلإ بهذ ام وه اذهو ءزاج :هدعب

 - ءاهقفلا نيب فالخ ال :يواحلا بحاص لاق :هنللذ يوونلا لاق .فالخلا مدع

 يف اوفلتخا انإو ؛هدعبو «مالسلا لبق زئاج وهسلا دوجس نأ -ءاملعلا عيمج :ينعي

 .ىلوألاو ءنونسملا

 هعرش امو «هلبق هلعف بجي مالسلا لبق هعرش ام :ةيميت نبا لاق :يناثلا لوقلا

 ؛حيحصلا وهو ؛ةمئألا نم هريغو ءدمحأ مالك لدي اذه ىلعو .هلعب الإ لعفي ال هدعب

 يفو .(مَّلَسُي نأ َلَْك نت َتَدْحَس ٌدُجْسَيْلَوا :لاق كشلا حرط ثيدح يف د“

 رحتي :لاق يرحتلا ثيدح يفو «مُلَسُي ّمُث مُلَسُي ْنَ َلْبَق» :ىرخألا ةياورلا
 مث ِْيَلَع َمِييلَم» :يراخبلل ةياور يفو «اِنيََدْجَس ْدُجْسَيِل من هْيَلَع ِنْييَلَك ' َتاَّوَّصلا

 هيف رمأ كاذو .دوجسلاب مث «مالسلاب هيف رمأ اذهف اِنْيَتَّدْحَس ٌدجْسَي 7 مث مّلَسُيل

 نيمسقلا معي ام ركذ املو .باجيإلا يضتقي هنم رمأ امهالكو ماسلا ل هوجسلا

 ص مك قلع ردي ل اَذِإَم» :لاقو «(نْئَئَدْحَس ْدجْسَيْلَف ءَضصَقَن ْوَأ َداَر اَذِإ١ :لاق

 :كشلاو ءاّقلطم ةدايزلاو ءاقلطم صقنلا ركذ املف .«ٌسِلاَج َوْهَو ِنيَئَدْجَس ْدُجْسَيْلَ



 نِحلا

 ةالصلا باتك (١1)ثيدحلا (١)ج >0”

 نيتدجسلاب رمأ يرحتلاب رمأ املو مالسلا لبق اب امهديقي ملو ءاقلطم نيتدجسب رمأ
 .ها .اهنع لدعت ال «باوبألا هذه يف دي هرماوأ هذهف .مالسلا دعب

 ةلأسملا يف هركذ مدقت يذلا ليصفتلا ىلع بجي هنأو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 دعبف «ةدايز نم ناك امو «مالسلا لبقف «ةالصلا يف صقن نم ناك ام هنأو .هذه لبق

 .ملعأ هللاو ءمالسلا

 ؟ليصفتلا اذهب ديقتي مل اذإ هتالص لطبت له :يقب

 فئاوطلا هذه نيب فالخ الو :ضايع يضاقلا لاق .لطبت ال اهنأ :باوصلا

 هاري امل لبق دجس وأ «لبق هاري امل دعب دجس نإ هنأو ءوهسلا دوجس يف ةفلتخملا اهلك

 .هتالص دسفي الو «هيزجي كلذ نأ ءدعب

 «(454/9) ؟بجر نبا”و .(75/77) ؟ىواتفلا عومجم”و 07١: /5) ؟عومجملا”و «(0508/7) ؟ملعملا لاك]” :رظنا

 )8١/5(. ؟لينلا”و

 ةدحاو ةالص يف وهسلا ددعت اذإ

 نبا لاق .عيمجلل ناتدجس هافك ءدحاو سنج نم رثكأ وأ «نيوهس اهس اذإ

 نوكي نأ :(دحاو سنج نم) ىنعمو :تلق .هيف فلاخ اًدحأ ملعن ال :ةمادق

 ثيدحب اذهل لدتسي دقو «هدعب وأ «مالسلا لبق هل دجسي امث هلك رثكألا وأ ,ناوهسلا

 نم ةريثك تادايز هيف ديني يبنلل لصح دقف ؛فلؤملا هركذ يذلا كذ# ةريره يبأ

 .لمعو «مالكو «مالس

 دجسي ام امهدحأ نوكي نأ :(نيسنجلا) ىتعمو ,نيسنج نم وهسلا ناك نإ امأو

 .هدعب رخآلاو «مالسلا لبق هل
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 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ناتدجس عيمجلل هيفكي :لوألا لوقلاف

 دنع هنم دهاشلاو «هركذ مدقت فلؤملا هركذ يذلا كعذإ» ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 .ىلوألا ةرقفلا

 ْمُكُدَحَأ َكَش اَدإَو» :هيفو « "نيحيحصلا” يف تعنيف دوعسم نبا ثيدح اذكو

 .هانعم يف ام اذكو ءانيَمَدْجَس ْدُجْسيِ مّن هْيَلَع َمِيِيْلَف ءَباَوَّصلا َّرَحَتيْلَت ِهياَلَص يف

 اذكو ءرثكأ وأ .نيعضوم يف وهسلا لوانتي وهو «قالطإلا :ثيدحلا نم دهاشلا

 ؛ةالصلا رخآ ىلإ رحَأ دوجسلا نألو :اولاق .هدعب وأ مالسلا لبق هل دجسي امنإ

 .هببس بيقع هلعف الإو هلك وهسلا عمجيل

 هدعب :رخآلاو «مالسلا لبق :امهدحأ :نادوجس هيلع ناك نإ :يناثلا لوقلا

 ةملس يبأ نب زيزعلا دبعو ؛مزاح يبأ نباو ءيعازوألا لوق وهو ءامهيلحم يف امهدجس

 :لاق هنأ دَْكَي يبنلا نع .كضخ نابوث ثيدح :مهتجح .ةلبانحلا بهذم يف هجوو

 قيرط نم ثيدحلاو .هريغو )٠١78(. دوادوبأ هجرخأ .(ناَتَدَْحَس وِهَس لكلا

 .ةالص يف وهس لكل :هب دارملاف .حص ول ىتحو ,فيعض وهو .يبسعلا ملاس نب ريهز

 .وهسلا ظفل يف لخاد وهف ءرثك نإو وهسلاو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(57/4) "عومجملا”و ((79/5) "ينغملا”و 27107 /) "طسوألا” :رظنا

 وهسلا يتدجس يف اهساذإ

 نأل ؛وهس هيلع سيل وهسلا يتدجس يف اهس نم نأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذ
 ديعي :ةداتق لاقو .نيعباتلا نم عامجإ وه :قاحسإ لاق .لسلستلا ىلإ يففي كلذ

 .وهسلا يتدجس

 .(15/5) "ينغملا”و 8١(« /5) "فارشإلا”و «(77/) ؟طسوألا” :رظنا
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 ؟وهسلل دجسي لهف اًوهس ةالصلا يف اًبحتسم كرت اذإ

 ؟بحتسي له :اوفلتخا امنإو .هب لاق اًدحأ دجأ مل ينأل ؛بجي الف بوجولا امأ

 .دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأو .ءكلام لوق وهو ءبحتسي :لوآلا لوقلا

 ؛اهب يتأي نأ هتداع نم ةّنس اًوهس ناسنإلا كرت اذإف :هلله لاق «نيميثع نبا هراتخاو

 مدعل ؛دوجسلا هل عرشي ال انهف اًدمع ةنسلا كرت ول امأ «ةنس ال وهّسلا دوجسف

 .وهّسلا وهو ءببّسلا دوجو

 .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلاو «يعازوألا لوق وهو ءبحتسي ال :يناثلا لوقلا

 دوجسلاو «تابحتسملا نم ءيشل دوجسلا ديك هللا لوسر نع لقني مل هنأ :مهتجح

 .فيقوتب الإ زوجي الف ؛ةالصلا يف ةدايز

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .(97/9) "عتمملا حرشلا”و ,(20- 01 /4) ؟عومجملا”و :(71 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 ؛وهسلل دجسي لهف عوطتلا ةالص يف اهس اذإ
 دجس ءاهيف اهس نإ هنأو «:ةضيرفلا ةالصك ةلفانلا ةالص نأ :ملعلا لهأ ةماع

 .ةلفانلا يف عرشي ال :لاقف ءنيرس نبا فلاخو ءوهسلل

 ضرف نيب قرفت ملو ,كلذ يف ةدراولا ةلدآلا مومعل ؛روهمجلا لوق :باوصلا

 .ملعأ هللاو .ةضيرفلاك اهوهسل دجسيف ؛دوجسو .عوكر تاذ ةالص اهمألو «ةلفانو

 )14١/9(. "بجر نبا” و ,(77 /5) "عومجملا” و .(4 4 /1) "ينغملا”و «(3550 /7) "طسوألا” :رظنا

 ةوالتلا دوجسل الو ةزانجلا ةالصل وهسلا دوجس عرشي ال

 يف وهسلل دوجسلا عرشي الو :(50 /7) "ينغملا» يف هلله ةمادق نبا لاق

 هنأل ؛ةوالت دوجس يف الو «ىلوأ اهربج يفف ءاهبلص يف دوجس ال اهنأل ؛ةزانج ةالص

 . لصألا ىلع اًدئاز ربجلا ناكل عرش ول
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 نومتؤملا هعبات دجسو مامإلا اهساذإ

 مومأملا ىلع نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هلاَج رذنملا نبا لاق

 امد :َي ىبنلا لوق :هيف مهتجحو ؟هعم دجسي نأ ءدجسو هتالص يف مامإلا اهس اذإ

 هنأو ؛نيريس نبا نع اًفالخ ةيعفاشلا ضعب ركذ دق :تلق .«وب َمَتُْيِل ُماَمِإلا َلِعُج

 .رذنملا نبا هركذ يذلا ثيدحلل ؛روهمجلا لوق :باوصلاو .دجسي ال :لاق

 ؟ينغملا”و «27 /8) "طسوألا” :رظنا )5/ :)41١"عومجملا”و 55/5

 ؟نومومأملا دجسي لهف دجسي ملف مامإلا اهساذإ

 «نسحلاو ءءاطع لوق وهو ءنودجسي الف مامإلا دجسي مل اذإ :لوألا لوقلا

 نع ةياورو «يأرلا باحصأو «يروثلاو «ناهيلس يبأ نب دامحو مساقلاو «يعخنلاو

 دوجسل يضتقملا دجوي مل مامإلا دجسي مل اذإف ءاعبت دجسي انإ مومأملا نآل ؛دمحأ

 .مومأملا

 «نيريس نبا لوق وهو «نومتؤملا دجسي :دجسي ملو «مامإلا اهس اذإ :يناثلا لوقلا

 نع ةياورو ءروث يبأو «يعفاشلاو ,ثيللاو ءكلامو «يعازوألاو «ةداتقو ءمكحلاو

 ام هكرت مهنع لوزي الف ؛هيلعو مهيلع بجو ءيش اذه نأ كلذو :روث وبأ لاق .دمحأ

 .هئادأب الإ هنع لوزي الف ؛هيلع بجو امو ؛ةضيرف دؤم لك نأ كلذو ؛هيلع بجو

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :برقألا

 .(17/14) "عومجملا” و :(537 /75) ؟ينغملا” و ,(73717 /7) "طسوألا” :رظنا

 وهس دوجس مامإلا ىلعو مامإلا ةالص ضعب كردي لجرلا

 موقي مث «هلعب وأ مالسلا لبق دجس ءاوس «مامإلا عم دجسي :لوألا لوقلا

 .دمحأو ءككاحضلاو «نسحلاو «يعخنلاو ءءاطعو «يبعشلا لوق وهو «هيلع ام يضقي

 .يأرلا باحصأو ءروث يبأو
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 :قاحسإ لاق .قاحسإو «نيريس نبا لوق وهو .دجسي مث ءيضقي :يناثلا لوقلا

 اذإو .هعم دجس :ميلستلا لبق مامإلا دجس اذإ وهو :ليصفت هيف :ثلاثلا لوقلا

 ءيعازوألاو «كلام لوق وهو ءامهدجسي مث هيلع ام ىضقف ماق :ميلستلا دعب دجس

 نم جراخ لعف هنأل :اولاق .ةملس يبأ نب زيزعلا دبعو ءيعفاشلاو دعس نب ثيللاو

 .ىرخأ ةالصك هيف مامإلا عبتي ملف ؛ةالصلا

 .ملعأ هللاو ثلاثلا لوقلا وه :لاوقألا هذه برقأ

 .(11/7) "ينغملا”و «(3777 /8) "طسوألا” :رظنا

 ؟وهسلل دجسي لهف مامإلا فلخ مومأملا اهس اذإ

 ركذ لب «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو ءوهس دوجس هيلع سيل :لوألا لوقلا

 ملكت هنأ :ثلخ يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح :مهتجح .عامجإ هنأ :قاحسإ

 رمع ثيدحو ,(017) ؟ملسم” يف وهو .وهسلا دوجسب هرمأي ملف هديتي يبنلا ءارو

 هْيَلعَف ُماَمإلا اَهَس ْنِإَف ٌوُهَس مامإلا َفّلَخ ْنَم َلَع َسْيَل» :لاق ديب يبنلا نع .كفنخ

 وهو ءبعصم نب ةجراخ قيرط نم (””77 )١/ ينطقرادلا هجرخأ .ُهَفْلَح ْنَم َلَعَو

 )5٠5(. ءاورإلا :رظناو .كورتم

 «نيرس نباو ءلوحكم نع اذه يور .وهس دوجس هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 هللا لوسر نأ :مهتجح .يناعنصلا هراتخاو ؛ةيرهاظلا لوق وهو دعس نب ثيللاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع صخي ملو ءوهسلا يتدجسب :هتالص يف مهو نم لك رمأ يي

 .كلذ يف مهصيصخت لحي الف ؛ًانتْوم الو اًدرفنم الو اًمامإ كلذب

 .هللا !همحر نيميثع نباو «ينابلألا رايتخا وهو .لوألا لوقلا وه :حجارلا



 * مرو
 ةالصلا باتك (7١1)ثيدحلا (١)ج

 ؛هب َمَتْؤيل ُماَمإلا َلِعُج 35 :لاق ديب ّىبنلا نأل كلذو :هكلله نيميثع نبا لاق
 1 3 ءك هك 2 0
 نع طقسي بجاولاو ءنكرب سيلو ءبجاو وهّشلا دوجس نآلو ؛(ِهّْيَلَع اوفلتخت الف

 :روُض ةَّدع يف كلذو .مامإلا ةعباتم لجأ نم مومأملا

 .مومأملا نع طقس ءاّيسان لوألا ٍدّهِشَتلا نع ٌمامإلا ماق ول :اهنم

 مومأملا نع طقس «ةيعابر يف ةعكر يناث يف مامإلا عم ٌمومأملا لخد ول :اهنمو

 مولعمو «مامإلل ةثلاثلا ةعكّرلا يف مومأملا اذهل عقي لوألا دّهشتلا نأل ؛لوألا دّهشتلا

 بجاو هنع طقسيف ءهعم موقي نأ مومأملا مزليف ؛ةثلاثلا ةعكّرلا يف سلجي ال مامإلا نأ

 دوجسف «ةعباتملا لجأ نم مومأملا نع طقسي بجاولا ناك اذإف «ةالّصلا تابجاو نم

 طرتشي :ليلعّتلا اذه ىلع ًءانبو .ةعباتملا لجأ نم مومأملا نع طقسيف ءبجاو وهّسلا

 .ةالصلا نم ءى هتوفي الأ

 ؛ةالّصلا نم ءيش هتفي لو «(ميظَعلا بر َناَحْبس» :لوقي نأ يسن لجَر :هلاثم

 "ءاورإلا”و )5١/1(. ؟ينغملا”و )4١(. ؟ءاهقفلا رداون”و )/8١(. ؟ىلحملا”و .(9568/9) "طسوألا” :رظنا

 تال ١ "عتمملا حرشلا” وك( /0

 هتالص يف اهسو اًقوبسم مومأملا ناكاذإ

 مومأملا ناك اذإ :(40 /7) "عتمملا حرشلا” يف هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 ؟دوجس هيلع لهف «ةسي مل مامإلاو .هتالص يف اًهّسو اًقوبسم

 َناَحْبُس» :لوقي نأ يسنو «ةيناثلا ةعكّرلا يف مامإلا عم لخد اًمومأم نأ ول :ينعي

 ؟وهّسلا دوجس هيلع لهف «يضقي مومأملا ماقو ؛مامإلا ملسو عوكّرلا يف (ميِظَعلا ّيَر

 لصفنا هنأل ؛دوجّشلا بجوي امم هوهس ناك اذإ وهّسلل دوجسلا هيلع :باوجلا

 .ذئنيح هدوجس يف ةفلاخملا ققحتت الو ؛همامإ نع



 ا
 ةالصلا باتك (١1)ثيدحلا (١)ج لب

 ؟هركذ مث وهسلا دوجس يسن اذإ

 .دجسي هنإف :دجسملا يف لصفلا لوط لبق هركذ مث ءوهسلا دوجس ىسن اذإ

 ةريره يبأ ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ملكتي مل وأ ملكت ءاوس

 ل ةلبقلا نع ههجو فرص اذإ :نيريس نباو ءنسحلا لاقو .فلؤملا هركذ يذلا كنيخ

 .دجسي لو نبي
 ب ىتأ هنأل ؛وهسلا دوجس هنع طقس :ةالصلا دعب ملكت نإ :ةفينح وبأ لاقو

 .ثدحأ ول ام هيشأف ؛اهيفاني

 نأل ؛فلؤملا هركذ يذلا كغ ةريره يبأ ثيدحل ؛روهمجلا لوق :باوصلا

 نباو ءنسحلا لوق در يف فاك وهو ءلمعو ؛مالكو «مالس لصح هنأ :هيف ثيدحلا

 .هللا مهمحر ةفينح يبأو «نيريس

 .لوحكمو «يروثلاو ءديعس نب ىيحيو .ءكاحضلا بهذف :لصفلا لاط اذإ امأ

 ىلإ :ةيميت نباو «ةياور يف دمحأو «لوق يف يعفاشلاو ءيح نب نسحلاو «يعازوألاو

 نإف «مالسلا دعب دوجسلا ناك اذإ [يف :كلام لوق وهو «لصفلا لاط نإو «دجسي هنأ

 نم ءزج هنأل ؛ةالصلا داعأ دعابت نإو ءلصفلا برق عم الإ هلعفي مل مالسلا لبق ناك

 .اًملطم هلعفي :هنع ةياور يفو «ةالصلا

 ال :لصفلا لاط نإ هنأ ىلإ ةياور يف دمحأو «هيلوق حصأ يف يعفاشلا بهذو

 .ملعأ هللاو .برقألا وه اذهو ءدجسي

 وهو «ةيعفاشلا دنع حصألاف .هرصقو لصفلا لوط طبض يف اوفلتخاو ءاذه

 .فرعلا ىلإ عجري هنأ :ةلبانح لا ضعب لوق

 لوق نأ رهظي يذلاو .دجسملا نم جرخي ملام :دمحأو «ةمريش نباو ,مكحلا لاقو

 ثيدح يف درو ام وحنك نوكيو «فرعلا ىلإ عجري هنأو ءباوصلا وه ةيعفاشلا



 نخلا
 - كل

 ةالصلا باتك (7١1)ثيدحلا (١)ج

 .مالكلا يف مهضعب عم ٌدْيَتَب يبنلا ةعجارم هيفف ؛فلؤملا هركذ يذلا كم ةريره يبأ

 .ةالصلا ترصق :نولوقي مهو ,دجسملا نم جرخ نم جورخو

 .اههبشأ امو «قئاقد سمحو

 نبا”و 5627 ةفض] ؟ىواتفلا عومج” و الا / "عومجملا”و 201 /0 "ينغملا”و ةةفف ؟طسوألا” :رظنا

 ضر رو "عتمملا حرشلا”و هةر "بحجر

 ؟اوهس ةالصلا نم انكر كرت اذإ

 ؛اًوهس وأ ءاّدمع اهكرت ءاوس «هتالص دقعنت مل مارحإلا ةريبكت كرت نإ :اّلوأ

 .مارحإلا ةريبكتب الإ دقعنت ال ةالصلا نآل

 اذه يفف ؛نيتدجسلا نيب لصفلل سلجي ملو «ىلوألا ةدجسلا كرتي نأ :اًيناث

 :نيلاح ىلع لعفلا اذهو «ةدجسلاو «ءلصفلا ةسلج :نينكر كرت دق :لاحلا

 .كلام لوق وهو «عوجرلا همزليف ؛ةءارقلا يف عورشلا لبق ركذي نأ :امهدحأ

 .اًملاخم هيف ملعأ الو :ةمادق نبا لاق .دمحأو .يعفاشلاو

 ةءارق يف عورشلا دعب هركذ مث ءاّيهاس اعوكر وأ :ةدجس امإ اًنكر كرت نإ :يناثلا

 نكرلا كرت يتلا ةعكرلا لطبت اهنأ ىلإ :قاحسإو .دمحأ بهذف ؛اهيلت يتلا ةعكرلا

 .اهتاكم اهتءارق يف عرش يتلا ةعكرلا تراصو ءاهنم

 .عوجرلا هيلع بجو :هلحم ىلإ لصي نأ لبق هركذ نإ هنأ ىلإ :يعفاشلا بهذو

 :هفللك لاق .نيميثع نبا رايتخا وهو ءعجري ال هنإف ؛هلحم ىلإ لصو نأ دعب هركذ نإو

 .اهلبق يتلا ماقم ةيناّثلا موقتو ءاّنيش دفتسي مل عجر ول هنأل

 .ملعأ هللاو يعفاشلا لوق وه :باوصلا



0 
 ةالصلا بانك (10)ثيدحلا (١)ج ين

 ةءارق يف عرشو «ةيناثلا ةعكرلا ىلإ ماق لجر :ىلوألا ةلاحلا يف كلذ لاثمو

 «نيتدجسلا نيب سلجاو «عجرا :هل لوقن ىلوألا ةعكرلا يف دجسي مل هنأ ركذ :ةحتافلا

 .لمكأ مث .دجساو

 :سلجو «ةيناثلا ةعكرلا يف ىلوألا ةدجسلا نم ماق لجر :ةيناثلا ةلاحلا لاثمو

 «ىلوألا ةعكرلا ىلإ عجري الف ,ةدحاو ةدجس الإ ىلوألا ةعكرلا يف دجسي مل هنأ ركذ

 .هيف وه يذلا هسفن ناكملا ىلإ عجريسف عجر ولو

 «ةدجس يسن نم :يعازوألاو ,يعخنلاو ءنسحلا لوق اهنم ىرخأ لاوقأ كانهو

 .يعفاشلا لوق وه :مدقت !ى باوصلاو .اهركذ ىتم ةالصلا ين اهدجس اهركذ مث

 دعب هركذ ْنِإ :ةثلاثلا ةلاحلا :لاقف .ىرخأ ةلاح هكلله نيميثع نبا ركذو :اذه

 :ةريخألا نم ناك ْنِإو «ةلماك ةعكرب ىتأ :ةريخألا لبق ةعكّر نم ناك نإف ءمالّسلا

 .ةلماك ةعكرب يتأي نأ همزلي الو «طقف هدعب ابو «هب ىتأ

 .اهدعب امو 07777 /) ؟عتمملا حرشلا”و (58/5) *ينغملا :رظنا
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 أ َناَكَل هل مع لص يني احا م كن :ِلكي هللا ُلوُس
 هال هوم تور

ْنَأ ْنِم هَل اًرْبَخ َنيِعَبْرَ َفِقَي
 .(! هيدي نيب رمَي 

 .ََس وأ دَرْهَش وأ ءاَمْوَيَنعبرأ :لاَف يرْذأ ال :ِرْضَنلا وب ل

 اهداز امنإو .«مثإلا نم» :ةدايز امهدنع سيلو «(20507) ملسمو )21١(« يراخبلا هجرخأ

 .ينهيمشكلا

 «ظافحلا نم الو ؛ملعلا لهأ نم نكي ملو :(580 )١/ "حتفلا” يف ظفاحلا لاق

 .ةيوار ناك لب

 :تاجرختسملاو «ديناسملا باحصأو .ةتسلا ىفقاب هاور اذكو : فلاح لاقو

 : "ةبيش يبأ نبا فنصم” يف نكل ءاقلطم تاياورلا نم ءىش يف اهرأ ملو ءاهنودب

 . مثلا نم :ينعي

 :ثيدحلا ظافلأ

 .هفالخب هريغو «مئانلاو ؛دعاقلاو ءمئاقلا نأ :هموهفم (راملا ملعي ول» :هلوق

 هيلع مثإ ال هنأو

 رثكأ نوكل ؛نيديلاب ربعو .هنم برقلاب همامأ :يأ «يلصملا يدي نيب» :هلوق
 .اههب عقي لغشلا



 يلصملا يدي نيب رورملا :باب

 هنيب :ليقو .هدوجس رادقم نيبو «هنيب رم اذإ :ليقف :كلذ ديدحت يف فلتخاو

 .حتفلا نم ها .رجحب ةيمر ردق نيبو هنيب :ليقو .عرذأ ةثالث ردق نيبو

 رادقم ملع ول يلصملا يدي نيب راملا نأ : ينعي «نيعبرأ فقي نأ ناكل» :هلوق

 ال ىتح ةروكذملا ةدملا فقي نأ راتخال :يلصملا يدي نيب هرورم نم هقحلي يذلا مثإلا

 .مثإلا هقحلي
 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 يلصملا يدي نيبرورملا مكح

 يلصملا يدي نيب رورملا ةيهارك يف :ءاملعلا نيب فالخ ال :هفللذ ريلادبع نبا لاق

 نأ :مهدنع هيلعو «هيدي نيب رمي اًدحأ عدي نأ :اًضيأ يلصملل نوهركيو .دحأ لكل

 ىلع مثإلاو ....هتالص هسفن ىلع هب دسفي لمعلا نم دح ىلإ جرخي ملام هدهج هعفدي

 ناك اذإ صاع امهالكو .هيدي نيب رمي هعدي يذلا ىلع مثإلا قوف يلصملا يدي نيب راملا

 .اًفالخ هيف ملعأ ال ام اذهو ؛كلذ دمعت اذإ (ّثِإ دشأ راملاو ءاًناع يهنلاب

 لعاف نأو «هترتسو .يلصملا نيب رورملا ةهارك ىلع :اوقفتاو :هثاو مزح نبا لاقو

 .مثآ كلذ

 وهو «يلصملا يدي نبب رورملا ميرحت ىلع :لدي هلك اذهو :هثللَو بجر نبا لاقو

 نمو ؛مهنم ٌةفئاطو ءيعفاشلا باحصأ نم نيققحملاو ءانباحصأ دنع حيحصلا

 نبا :مهنم «ملعلا لهأ نم مهريغ اهقلطأ كلذكو «ةهاركلا اوقلطأ :انباحصأ

 ةهاركلل ءالؤه قالطإ لمح دقو «ملعلا لهأ نع يذمرتلا هاكحو «هريغو ربلادبع

 مزح نبا ىكح دقو ءاًريثك كلذ نولمعتسي اوناك :ءاملعلا يمدقتم نإف ؛ميرحتلا ىلع

 .مثآ هترتسو ٍلصملا نيب راملا نأ ىلع :قافتالا : "عامجإلا باتك” يف



 592 يلصملا يدي نيب رورملا :باب ةالصلا باتك (8١٠)ثيدحلا (1)ج

 مزح نباو ءربلادبع نبا هركذ امو «مرحي يلصملا يدي نيب رورملا نأ :ةصالخلا

 .ميرحتلا :هب نونعي مهخأو ءبجر نبا كلذ نيب ةهاركلا ظفلب

 .هوركم ىلع ال مرحم ءيش ىلع الإ نوكي ال ميثأتلاو «مثآ راملا نأ اركذ :اًضيأ و

 يف دعي نأ :كلذ ىضتقمو :ظفاحلا لاق .رئابكلا نم :ملعلا لهأ ضعب , هلع دقو :اذه

 رئابكلا نم يلصملا يدي نيب رورملا نأ :ىلع لدي ثيدحلاو :يناكوشلا لاقو .رئابكلا

 .ةلفانلاو .ةضيرفلا ةدلص نيب قرفلا مدع هرهاظو «رانلل ةبجوملا

 .(119/5) ؟لينلا”و :(287/1) ؟حتفلا” و 248 /4) ؟بجر نبا” و ؛(04) "بتارملا”و )١58/5١( ؟ديهمتلا” :رظنا

 ةرتس هعم نكي مل اذإ يلصملا يدي نيبرورملا مكح

 اهنع دعابت ةرتس تناك وأ «ةرتس ةلبقلا نيبو هنيب نكي مل اذإ :لوألا لوقلا
 .ةلبانحلا بهذم نم حيحصلا وهو «مرحي هنأ :اًشحاف اًدعابت

 .ةلبانحلل :يناثلا هجولاو «ةيعفاشلا لوق وهو «مرحي الو «هركي :يناثلا لوقلا

 :ثيدحلا ينو :لاق ثيح بجر نبا رايتخا وهو ؛لوألا لوقلا وه :برقألا

 .نكي مل وأ .ةرتس ىلإ يلصي ناك ءاوس .يلصملا يدي نيب رورملا ميرحت ىلع ليلد
 .(5//91) "بجر نبا” و «(718/7) "عومجملا” :رظنا

 هل ةرتس ال يذلا يلصملا مامأرورما نم عنمي يذلا برقلا رادقم

 :انباحصأل ناهجو هيف رورملا عنمي يذلا برقلا ردق يفو :هلله كلج بجر نبا لاق

 .قبس ام ىلع «ةرتسلا عضو يف نونسملا ىهتنم اهنأل ؛عرذأ ةئ ةثالثب دودحم هنأ :امهدحأ

 يكحو ...هتالص لطبت مل ؛هريغ وأ «راملا عفَدل هيلإ ىشم ول |ب هدح :ناثلاو

 .ةصاخ يلصملا دوجس لحم يف الإ رورملا نم عنمي ال هنأ :ةيفنحلا نع

 .ملعأ هللاو ةلبانحلل لوألا هجولا وه :برقألا

 .(45/154) "بجر نبا” و ١77(: /5) "راكذتسالا” :رظنا



 يلصملا يدي نيب رورملا :باب

 هيدي نيبرورملا نمأي ال ناكم يف ىلص اذإ
 طرفي مل نمل هلك اذه نأ ىلع :اوقفتاو :لاق هنأ ضايع يضاقلا نع :يوونلا ركذ

 .هيدي نيب رورملا نمأي ناكم يف وأ «ةرتس ىلإ ىلصو «طاتحا لب هتالص يف

 نإو «مثإلاب راملا صتخا «ةرتس ٍيلصملا يدي نيب ناك نإف :هثلله يبطرقلا لاقو

 .انباحصأ لوق اذهو .مثإلا يف اكرتشا هيلع رورملا نم نمأي عضوم يف يلصملا نكي مل

 «هريغ قيرط مهل سيل يذلا سانلا زاجم يف فقو نم امأف :هثثله بجر نبا لاقو

 «كلذب طرفم هنأل ؛مهريغو ءانباحصأ هب حرص هيدي نيب رورملا يف مثإ الف :ىلصو

 نأ دعب كلذ ميهجلا يبأ ثيدحل هحرش يف هنلله رجح نبا ظفاحلا لاقو .هل ةمرح الو

 دجي مل ولو ءاّقلطم رورملا عنم ىلع لدي :ثيدحلا رهاظو :لاق مث ؛مدقت ام وحن ركذ

 .هتالص نم يلصملا غرفي ىتح فقي لب ءاًكلسم
 .ملعأ هللاو .ثيدحلا نم رهاظلا وه ظفاحلا هلاق ام :تلق

 .(085/1) "حتفلا”و .(5//91) ؟بجر نبا”و «(590/) "ملسم حرش”و )1١5/5(( "مهفملا” :رظنا



 0 يعير ال نا 07 6 4 00 و و 2
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4# 2 - # + َّ # 

 :ثيدحلا جيرخن

 .(000) ملسمو ؛(003) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ناويحو «دامج نم هرتسي ام لك يف ماع وه «سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ :هلوف

 ىنعم يف امو «هيلإ دوصقملا منصلا هبشأ ام وأ «يمدآ نم :هلابقتسا نم عنملا تبث اماالإ

 .نقلملا نبا هلاق .كلذ

 .عنملا فيطلو «ةراشإلاب :يأ (هعفديلف» :هلوق

 .لوألا نم دشأ يناثلا هعفد ين ديزي :يأ «هلتاقيلف» :هلوق

 ىلع شيوشتلا الإ ىبأ هنأل ؛ناطيش لعف هلعف :يأ «ناطيش وه امنإف» :هلوق

 :هلوق نآرقلا يف ءاج دقو «عئاش غئاس سنإلا نم دراملا ىلع ناطيشلا قالطإو .يلصملا

 .[117:ماعنألا]# َنِجْلَأَو ضال َنيِطنيَس#
 .(087 /1) "حتفلا” و 0208 /5) "مالعإلا” :رظنا



 ةالصلا باتك ) ٠؟9)ثيدحلا )0( *ايتنز يلصملا يدي نيب رورملا : :باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةعفادملا مكح

 ملعأ الو ؛دكأتم بدن وهو «بدن رمأ عفدلاب رمألا اذهو :هنلل> يوونلا لاق

 .ها .بجاو ريغ بودنم هنأب :مهريغو انباحصأ حرص لب ؛هبجوأ نم ءاملعلا نم

 نأكف ءرهاظلا لهأ هبوجوب حرص دق :لاقف هلله رجح نبا ظفاحلا هبقعتو

 .مهفالخب دتعي مل وأ هيف مهمالك عجاري مل خيشلا
 يذلا ثيدحلا رهاظل ؛اًضيأ يناكوشلا رايتخا وهو «ةيرهاظلا لوق :باوصلا :تلق

 :لاق ديبي يبنلا نأ :(205) ؟ملسم” يف .نغن#» رمع نبا ثيدح اذكو «فلؤملا هركذ

 . َنيِرَقلا ُهَعَم نق ُهلِاَقيْلك ىَبأ نق يَ َنْيٌرْمَي اد ْحَدَياَلَك ٍلَصُب ْمُكدَحَأ َناَك اًذإ)

 .(284/1) "حتفلا”و .(505) "ملسم حرش” :رظنا

 هكاله ىلإ يدؤي ام الو حالسب هلتاقيال

 ام الو «حالسلاب هتلتاقم همزلي ال هنأ ىلع :اوعمجأو :هكلله ضايع ىضاقلا لاق

 .قافتاب هيلع دوق الف .كلذ نم كلهف «زوجي | هأرد نإف .هكاله ىلإ يدؤي

 ؟رده وه وأ ةيد هيف لهو

 . "ملعملا لاكإ” نم ها .اًضيأ انبهذم يف امهو :نالوق ءاملعلل هيف

 فلام كلذ نأآل ؛حالسلاب هتلتاقم همزلي ال هنأ ىلع اوعمجأو :هثللذ يبطرقلا لافو

 نم ملع الو ءاهيف نوكسلاو ءاهب لاغتشالاو «ةالصلا ىلع لابقإلا ةدعاق نم ملع امل

 رارسأ نم اًرس مهفي مل رخأتم قرخأ لوقل تفتلي الو هتمرح مظعو «ملسملا مد ميرحت

 .هنللَك ربلادبع نبا :عامجإلا لقن اذكو :تلق .اهدعاوق نم ةدعاق الو «ةعيرشلا

 ,(ةمد) "ملسم حرش” و( ٠ءةهلرال) "مهقملا”و .(١61/؟) "ملعملا لامكإ7 وء(15/5) ؟"راكذتسالا” :رظنا



 تلا
 فعلا يلصملا يدي نيب رورملا :باي

 ةعفادملا لجأ نم ريثكلا لمعلا الو يشملازوجي ال

 هل زوجي ال هنأ ىلع :قافتالا هريغو «لاطب نبا لقنو :هئلله رجح نبا ظفاحلا لاق

 نم ةالصلا يف دشأ كلذ نأل ؛هتعفادم يف ريثكلا لمعلا الو هعفديل ؛هناكم نم يبثملا

 ءهدر ىلإ هماقم نم ىبثملا هل زوجي ال هنأ ىلع :اوقفتا :هثللظ ضايع يضاقلا لاق .رورملا

 هل حيبأ يذلاو .هيلع هرورم نم دشأ هتالص يف كلذ نأل ؛هتعفادم يف ريثكلا لمعلاو

 يف دح اذهو .ىطخلا لامعإو .هيلإ يثملا نود هالصم نم هدي هلانت ام ردق وه :اذه نم

 .ةدئافلا هذه ؛ةرتسلا نم برقلا رادقم

 .(081/1) "حتفلا”و ((0085) "ملسم حرش” و «(5194/5) "ملعملا لايكإ” :رظنا

 ةالصلا باتك (9١٠)ثيدحلا ١(

 هدري الف رم اذإ

 الإ ,ناث رورم هنأل ؛هدري الف رم نإ هنأ ىلع :اوقفتا :هفئلذ ضايع ىضاقلا لاق

 هدرب بهشأ لوق ىلع مهضعب هلوأتو .هدر يف فلسلا ضعب نع يور ءيش

 .رورملا ءادتيا يف هنأ :بهشأ لوق رهاظو «ةراشإلاب

 نأ هل يغبني الف «هعفدي ملو رم اذإ هنأ ىلإ :روهمجلا بهذو :رجح نبا لاقو

 هل نأ :هريغو .دوعسم نبا نع «ةبيش يبأ نبا ىورو ءرورملل ةداعإ هيف نأل ؛هدري

 .درلا يف يلصملا رصقي ثيح ال .ىدامتو عنتماف هدر اذإ ام ىلع :هلمح نكميو «كلذ

 .(084/1) "حتفلا” و (0500) "ملسم حرش” و «(419/5) "ملعملا لايكإ” :رظنا



 يلصملا يدي نيب رورملا :باب

 انَأَو ءِناَنَأ راج لع اًِكاَر َتلَبْقَأ :َلاَق هعشتتم ٍساّبع ِنْب هَاادْبَع ْنَع ١- 357 00000 2 همس سس ار + 5! 1 ها 10 ها هساو 21

 ري ِرْيَغ َلِإ ىَنِب ٍساّنلاب لَصُي لي هللا ُلوُسَرَو مالتخالا ُتْزَهاَن دق ٍذَِمْوَي

 0 هر مو _ 1

 «عبرب َناَتَألا ُتْلَصْوَأَف تْلَرَتَ فَّضلا ٍضعَب يدي نيب َتْرَرَمَف ءرادج

 .دَحَأ َلَع َكِلَذ ْرِكْني ْمَلَق ءفَّصل ايف ٌتْلَخَدَو

 .رادج ريغ ىلإ :هلوق هدنع سيلو 2200 5) ملسمو «(547) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ريمحلا سنج نم ىثنألا :ناتألا (ناتأ رامح ىلع) :هلوق

 وهو .فورعم مالتحالاو .هتينادو «هتبراق :يأ (مالتحالا تزهان) :هلوق

 .غولبلا ىلع ةمالع

 رشع :ليقف ٌدَْي يبنلا تام موي دضتي» سابع نبا نس يف ءاملعلا فلتخاو

 لاق .هنع «ريبج نب ديعس ةياور وهو .ةرشع سمح :ليقو .ةرشع ثالث :ليقو .نينس

 .باوصلا وه :هفلله لبنح نب دمحأ

 .ءايلاو .فلآلاب بتكت اذهو .همدعو ,فرصلا :ناتغل اهيف ىنم (انمب) :هلوق

 «قاري :يأ «ءامدلا نم اهب ىنمي امل :ىنم تيمسو .فلألاب اهتباتكو ءاهفرص دوجألاو

 .كلذ ريغ ليقو .[0 :ةمايقلا]4 قمم :ىلاعت هلوق هنمو

 .(ا/1/1) ؟حتفلا” و .(214 /8) "مالعإلا”و (004) "ملسم حرش” و ٠١(« /؟) "مهفملا” :رظنا



 ةالصلا باتك
 - كف

 (١١1)ثيدحلا (١)ج ن7 يلصملا يدي نيب رورملا :باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةرتسلا مكح ام

 «يناكوشلا هراتخاو «ةلبانحخلا ضعب لوق وهو «ةبجاو ةرتسلا :لوألا لوقلا

 نأ دغنل» رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .-هللا مهمحر- لبقم انخيشو «ينابلألاو

 يراخبلا هجرخأ .هيدي نيب عضوتف «ةبرحلاب رمأ .ىلصملا ىلإ جرخ اذإ ناك يي يبنلا
 ىرخأ ةلدأ مهو (201(2) ملسمو «.(545)

 ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةبجاوب تسيلو «ةبحتسم ةرتسلا :يناثلا لوقلا

 .رادج ريغ ىلإ لصف :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دضتيع سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه

 ريغ ىلإ) دخن سابع نبا ثيدح يف ركذ اًدحأ ملعن الو :بجر نبا لاق

 هذه امهدحأ يف ركذ ءنيعضوم يف ؟إطوملا” يف هجرخ دقو «كلام ريغ (رادج

 .ها .ىرخألا يف اهطقسأو .ةملكلا

 نع بيجأ دقف :اهتوبث ضرف ىلعو .اهذوذش ىلإ بجر نبا نم ةراشإ هذهو

 ثيدحب اولدتسا اذكو ءىرخأ ةرتس دوجو مدع ىلع لدي ال رادجلا يفن نأو ءاذه

 (ٍساّنلا نم هي ِءْيَش َلِإ ْمُكُدَحَأ ّلَص اَذإ» :فلؤملا هركذ يذلا كتفيخ ديعس يبأ

 رمألا هيف سيل

 ةموادم اًضيأو .مدقت يذلا دنع رمع نبا ثيدحل ؛بوجولا وه :برقألا

 دقو ةرتس ريغ ىلإ لص هنأ حيرص حيحص ثيدح ملعي الو كلذ لع ةثت يبلا

 .ملعأ هللاو .'ٌلَصَأ ين وُجدْبََر اك اوُلَص١ :لِكلَع لاق

 .(0-50) "ةنملا ماق” و 4 )5//١10 "لينلا”و كال :ص) 0 /5) "بجو نيا” ١1 /9) ؟ىلحملا” :رظنا



 ؟هفلخ نمل ةرتس مامإلا ةرتس له

 ىنعمو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هفلخ نمل ةرتس مامإلا ةرتس :لوألا لوقلا

 هنأو مهمامإ ةرتس ريغ ةرتس مهيديأ نيب اوبصني نأ مهل عرشي ال نيمومأملا نأ :كلذ

 لهأ روهمج لوق وهو ؛مهمامإ يدي نيب رمي مل اذإ مهيديأ نيب رم نم مهرضي ال

 نب ورمع قيرط نم ءاج (بو ءاذه دضت#» سابع نبا ثيدحب اولدتساو «ملعلا

 ترضحف ءرخاذأ ةينث نم ٌدييَ هللا لوسر عم انطبه :لاق هدج نع «هيبأ نع «بيعش

 «هيدي نيب رمت ةمهب تءاجف .هفلخ نحنو «ةلبق هذختاف ءردج ىلإ ىلصف :ينعي «ةالصلا

 دوادوبأ هجرخأ ثيدحلا .هئارو نم ترمو «رادجلاب هنطب قصل ىتح اهئرادي لاز اف

 .نسح هدئسو )١97/5(.: دمحأو «708)

 باحصأ نم ةفئاطو .ءاطع لوق وهو «هفلخ نمل ةرتس مامإلا نأ :يناثلا لوقلا

 يف هباحصأب ىلص هنأ : تفل يباحصلا يرافغلا ورمع نب مكحلا نع ءاجو «كلام

 :ةياور يفو «ةالصلا مهب داعأف «هباحصأ يدي نيب ريمح ترمف «ةرتس هيدي نيبو ءرفس

 .(َمُكَتاَلَص ْتَعَطَق ْنِكَلَو «تاَلَص ْمَطَقَتَ اهم :مهل لاق هنأ

 .ملعأ هللاو تمدقت يتلا ةلدألل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا
 "بجر نبا” و .(9//7810) "ينغملا” و ٠١(. /9) ؟مهفملا”و «(0504) "ملسم حرشا”و )6//٠١9(« "طسوألا” :رظنا

 .(هالا )1١/ ؟معتفلا”و17(0 /5)

 ؟هترتس نيبو يلصملا نيب دعبلارادقم مك

 لاقو .يعفاشلاو ءءاطع لوق وهو «عرذأ ةثالث هيفكي ام لقأ :لوألا لوقلا

 نأ (005) "يراخبلا” يف كعنيخ لالب ثيدح :مهتجح .نود اف عرذأ ةثالث :دمحأ

 نم اًبيرق ههجو َلَبِق يذلا رادجلا نيبو هنيب ناكف ءىلصف «ةبعكلا لخد ْدْدنَب يبنلا

 .عرذأ ةثالث
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 نبا لوق وهو «ةاش رم ردق :هترتسو يلصملا نيب نوكي ام لقأ :يناثلا لوقلا

 "ملسم”و «.(595) "يراخبلا” يف كن دعس نب لهس ثيدح :هتجح .لاطب

 .ةاش رمم رادجلا نيبو دي هللا لوسر ىلصم نيب ناك : لاق (608)

 لفغم نب هللادبع نع ءاج «عرذأ ةتس هترتس نيبو هنيب لعجي :ثلاثلا لوقلا

 .كلذ لعف هنأ نين

 .كلامو ءنسحلا لوق وهو ءدح دعبلل سيل :عيبارلا لوقلا

 لوألا لوقلاف ؟يناثلا لوقلا نيبو «هنيب ضراعت الو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 يف نوكي :ةاش رمم وهو يناثلا لوقلاو «يلصملا مايق لاح نوكي :عرذأ ةثالث هيف يذلا

 .ملعلا لهأ ضعب لاق اذهبو ءدوجسلاو عوكرلا لاح

 "حعفلا”و :(08/4) ؟بجر نبا”و :((7577/9) "عومجملا”و ,(774/5) "ينغملا”و «(40/0) ؟طسوألا” :رظنا

 4٠(. م0 *لينلا”و لك ةالم /0

 ةرتسلا عافتراردق مك

 6 هللا لوسر لكس :تلاق ان“ ةشئاع نع

 )0٠0(. ملسم هجرخأ .« ٍلْحّرلا ٍةَرَخْؤمَك١» :لاقف

 لحرلا ةرخؤم ردق يف ملعلا لهأ فلتخاو

 «يروثلاو ءءاطع لوق وهو «عارذ ردق هعافترا :لحرلا ةرخؤم :لوألا لوقلا

 .ربشو «عارذ :ةداتق لاقو .دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأو

 لوق وهو .عارذ يثلث وحن ردق وهو «عارذلا مظع ردق هعافترا :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو .كلام

 بيرقتلا ليبس ىلع اذه نأ :رهاظلاو :لاق هلك ةمادق نبا هلاق ام وه :برقألا

 لوطلا يف فلتخم لحرلا ةرخآو «لحرلا ةرخآب :اهردق ديب 5 يبنلا نأل ؛ديدحتلا ال

 ؟يلصملا ةرتس نع كوبت ةوزغ يف



 نخلا كح
:0 

 فلل يلصملا يدي نيب رورملا :باب

 راتتسالا أزجأ عارذلا براق اف «هنم لقأ نوكت ةراتو ءاعارذ نوكت ةراتف ءرصقلاو

 .ملعأ هللاو «هب

 حرش”و ((770/) "عومجملا”و :(778/1) ؟ينغملا”و 31/7 /5) "راكذتسالا”و «89/) «طسوألا” :رظنا

 .(681/1) "مستفلا”و .(544) ؟ملسم

 ةرتسلا ظلغ يف ئرجي ام لقأ

 نإ طوسلا اذكو ؛حمرلا ظلغ :ةرتسلا يف يلصملا ئزجي ام لقأ :لوألا لوقلا

 .كلام لوق وهو ءاصعلاو ءاّماق ناك

 وهو ءاهتقدو ةرتسلا ظلغل دح ال هيدي نيب هماقأ ءيش يأب لصحي :يناثلا لوقلا

 ىلصو «ةزنعبو «ةبرحب رتتسا هنأ هنع ءاج دق ديب يبنلا نأ :ةصالخلاو .ةيعفاشلا لوق

 هيدي نيب ةضرتعم يهو اني ةشئاع ىلإ ٍلصو «ريرس ىلإو «لحر ىلإو «ةناوطسأ ىلإ

 .كلذ ريغ ٌركْذو

 دافتسي ال هنأ رهظي يذلا ؟ديدحتلا اهنم دافتسي ةروكذملا ءايشألا هذه لهو

 .باوصلا وه ةيعفاشلا لوقف اذه ىلعو .,كلذ اهنم

 )١1١9( مقرب مدقت .فلؤملا هركذ يذلا كف ديعس يبأ ثيدحب لدتسي دقو

 هنم دافتسيف ؛ةركن ءيش ةظفلو ««ِساَّنلا َنِم ُمدُدْسَي ِءْيَق َلِإ ْمُكّدَحَأ َّلَص اَذإ) :هيفو

 بتكب وأ «نآرقلاب راتتسالاك هب راتتسالا هركي هنأ نم ملعلا لهأ هركذ ام الإ مومعلا

 مكح ىلع مالكلا يتأيسو .ملعأ هللاو .كلذ هباش امو ءليدنقب وأ «رانلاب وأ ,ملعلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءاذه دعب يذلا اكن ةشئاع ثيدح لئاسم يف «رانلا ىلإ ةالصلا

 00771 /9) "عومجملا”و «(747) ,(788/9) ؟يتغملا”و ١/9(. /5) ؟راكذتسالا”و «(88/5) "طسوألا” :رظنا

 .(499) ؟ملسم حرش”و

< 
 ةالصلا باتك (١١1)ثيدحلا (١)ج



 م
 ج فلا يلصملا يدي نيب رورملا :باب

 - لَك هللا ٍلَوَسَر يَدَي َنْيَب مان تنك :تلاق اعط ةشئاع نع ١١- نأ انكم 5 سا هه تراس بول ع وهم 5 0 2 سا ها

 ةالصلا باتك (١١١)تيدحلا(١

 ءاَمُهَتَطَسَب َماَق اَذِإَف «َّلْجِر ٌتْضَبَقَف هِننَرَمَغ َدَجَس اَذِإَف - ِهِيلْبِق يف َياَلْجَرَو

 و ساس رس . اس ه2< . رةوهر 3 وقير

 .حيباَصَم اَهيِف سيل ٍذِئَمَوَي تويبلاَو

 :ثيدحلا جيرخت

 .(011) ملسمو (787) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .هدوجس ناكم :يأ :(هتلبق يف يالجرو) :اهلوق

 ال ةأرملا سمل :لوقي نم هب لدتساو «هديب ينضع :يأ :(يزمغ) :اهئوق

 اولمحو ءضقتني هنأ ىلإ :روهمجلا بهذو .باوصلا وه اذهو ءءوضولا ضقني

 .لئاح قوف نم اهزمغ هنأ ىلع ثيدحلا

 ناك ول :لوقت ءراذتعالا تدارأ :(حيباصم اهيف سيل ذئموي تويبلاو) :اهلوق

 .يزمغ ىلإ هتجوحأ املو .دوجسلا هتدارإ دنع يبجر تضبقل حيباصم اهيف

 .(457/1) "حتفلا”و ١١١(. /5) "مهفملا”و )5١1(. "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 مئانلا فلخ ةالصلا مكح

 .يراخبلاو «ةيعفاشلا لوق وهو «مئانلا ىلإ ةالصلا هركت ال :لوألا لوقلا

 .هقللظ فلؤملا هركذ يذلا ان ةشئاع ثيدح :مهتجح .يناكوشلا هراتخاو



 يلصملا يدي نيب رورملا :باب

 .قاحسإو «دمحأو «كلامو ءسواطو .دهاجم لوق وهو «هركت :يناثلا لوقلا
 || د

 َفْلَخ ص نأ تيم :ة5, هللا لوسر لاق :لاق كعيخ ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 ءنسح ثيدح وهو ؛(05147) "طسوألا” يف يناربطلا هجرخأ اماّيلاَو َنيئَّدَححلا

 دنسب دغديح سابع نبا ثيدح نم ءاجو .(40 /7) "ءاورإلا» يف ينبلألا خيشلا هنسحو

 ام مئانلا نم نوكي نأ نمؤي ال هنأب :اًضيأ اوللعو ,(7370) "ءاورإلا” يف وهو .فيعض

 .تيبلا قيضل ؛هيلإ تعد ةجاحلا نأ : انف ةشئاع ثيدح نع اوباجأو «يلصملا لغشي

 ثيدح نيب اًعمج ؛ةلفانلا نود ةضيرفلاب ةهاركلا صتخت هنأ :ةياور دمحأ نعو

 .برقأ لوقلا اذه لعلو :بجر نبا لاق . ههتنيع ةريره يبأ ثيدحو «ةشئاع

 .(171/95) "لينلا” و ء(5/4١٠0) "بجر نبا” وء(90/١171 “عومجملا” و «511/5) "ينغملا” :رظنا

 ةيادلاب راتتسالا مكح

 نبا لاق لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةبادلاب راتتسالا زوجي :لوألا لوقلا
 رمع نبا ثيدح :مهتجح .اًفالخ هيف ملعأ الف «ةلحارلاب راتتسالا امأ :ربلادبع

 ,(001) يراخبلا هجرخأ .اهيلإ يلصيف .هتلحار ضرعي ناك ْدْيْيَب يبنلا نأ ديضتتع

 .(007) ملسمو

 .يعفاشلا لوق وهو «ةبادلاب رتتسي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو مدقتملا ثيدحلل ؛روهمجلا لوق :ناوصلا

 .(081/1) "حتفلا” و .(537107/9) "عومجملا”و «(7 1 /7) "ينغملا”و «(187 /5) "راكذتسالا” :رظنا

 هريغ هجو يلصملا لابقتسا مكح

 :روهمجلا بهذمو انبهذمف «هريغ هجو يلصملا لابقتسا امأو :هئللذ يوونلا لاق

 .ىلاعت هللا مهمحر ءاملعلا ةماع نع :ضايع ىضاقلا هلقنو «هتهارك

 .(7١1/غ) "بجر نبا”و.(١0*) "ملسم حرش” 0 "ينغملا” :رظنا



2 
071 

 ةالصلا باتك (١١)ثيدحلا (ج لس يلصملا يدي نيب رورملا :باب

 ؟نيثدحتملا ىلإ ةالصلا مكح ام

 روث يبأو دمحأو «يعفاشلاو «ريبج نب ديعس لوق وهو «هركي :لوألا لوقلا

 كتنظ ةريره بأ ثيدح مهتجح . مهن رمع نباو ءدوعسم نبا نع يورم وهو
 هج رخأ .«ِماَيلاَو «ٌنِيَدَحَتملا َفْلَح ص ْنَأ تيما :يكَي هللا لوسر لاق :لاق

 هلو لل ينابلألا خيشلا هنسحو ءنسح هدنسو ,(0؟4) "طسوألا” يف يناربطلا

 .("10/0) «ءاورإلا” :رظنا .دهاوش

 .مهثيدحب لغشني يلصملا :اًضيأ اولاقو

 نأ سأب ال هنأ ةفينح بأ نع يورو «يرهزلا لوق وهو ءزوجي :يناثلا لوقلا

 .نوثدحتي موق هعمو «دعاق وهو لجر رهظ ىلإ لجرلا يلصي

 .ثدحتم فلخ ىلص نم ىلع مهدنع ةالصلل ةداعإ الو «لوألا لوقلا وه:حجارلا

 )1١8/14(. "بجر نبا” و ؛(1141/5) "ينغملا”و «(48/5) "طسوألا” :رظنا

 ؟رانلا ىلإ ةالصلا مكحام

 «نيريس نبا :مهنم ءرانلا ىلإ ةالصلا ءاملعلا رثكأ هرك دقو :هنللذ بجر نبا لاق

 يف جارَّسلا عض ذوي نأ هركي :نايفس لاقو .ران تيب وه :لاقو «رونت ىلإ ةالصلا هرك

 .برح هنع هلقن .ههركأ نوناكلاو «هب سأب ال جارسلا :قاحسإ لاقو .دجسملا ةلبق

 هركف ؛ةرهاظلا ةروصلا يف رانلا دابعب اًهبشت هيف نأ ةهاركلا هجوو :هنذلذ لاقو

 سمشلا عولط تقو يف ةالصلا تهرك اى :هلل يلصي يلصملا ناك نإو ءكلذ

 هركت !ىو «ةروصلا يف اط سمشلا دابع دوجس هلل يلصملا دوجس ةبءاشمل ؛اهبورغو
 .ةروصم ةروص ىلاو منص ىلإ ةالصلا

 .( 7 م ؟"بجر نبا”و 2717/5 ؟يلغملا” :رظنا

22 2 7 5 



 ( سس
 ل 5 26ه م : َةَداَتَق يبأ ْنَع -

 راصنالا ىعبر نب ةداتق يب

 72 00 ا 1 عرعر < ير

 د ىتح سلجت الف .دجسملا مكدحأ لخد اذإ»

 اق :ّلاَق كعهخ

 82 165 ع
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 اسس ل و م

 : لك هللا لوُسَو ل

 .(نْيَتَعْكَر َلَص

 :ثيدحلا جيرخن

 .(9115) ملسمو )١1١77(, يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 دجسم ا ةيحت مكح

 لاق .مزح نبا رايتخا وهو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ءةنس :لوألا لوقلا

 يوونلا لاقو .بدنلل كلذ يف رمألا نأ ىلع ىوتفلا ةمئأ قفتا :هفثلج رجح نبا ظفاحلا

 :تلق .ةيحت ريغب سلجي نأ هركيو .دجسملا ةيحت بابحتسا ىلع ءاملعلا عمجأف :هفللو

 :لوقلا اذه ةلدأ نمو

 يفو .(!َتيَدآ دَقَف ؟سلجا» :سانلا باقر ىطختي هآر يذلل 7 هلوق -ذ١

 . ىلص ام هنأ هيف سيل هنإف ؛رظن اذه لالدتسالا

 الو .نوجرخي مث .دجسملا نولخدي ديب هللا لوسر باحصأ نأ ءاج ام -؟

 .نولصي

 هراتخاو مزح نبا الإ هباحصأو دواد لوق وهو .بوجولا :يناثلا لوقلا

 هركذ يذلا كضخ ةداتق يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ىعداولا انخيشو «يناكوشلا

 لخد الجر نأ :هيفو «(177) مقرب يتأيس يذلا هع رباج ثيدحو .فلؤملا



 16 يبنلا لاقف ؛ةعمجلا موي سانلا بطخي ْدْكَي يبنلاو .دجسملا

 .(ْنْيَتَعْكَر ْمَكْراَف ْمَق» :لاق ءال :لاق

 "حتفلا”و ل( /؟١ "بجر نبا”و 562 /0 "مهفملا”و .(65:5/8) *عومجم لا”و يام /8( "ينغملا” :رظنا

 .(68/5) ؟ليئلا” و م1 /1)

 ؟يلصي موقيو كرادتي لهف ةيحتلا لصي ملو سلجو .دجسملا لخداذإ
 الو «تتاف لصفلا لاطو ؛ةيحتلا لبق دجسملا يف سلج ول :يوونلا لاق :الوأ

 .ها .قافتالاب اهؤاضق عرشي

 توفت اهنأ باحصألا هلاق يذلا :يوونلا لاقف :لصفلا لطي مل اذإ امأو

 موقي نأ هل نس «ةالصلا لبق سلج اذإ :ةمادق نبا لاقو .دعب اهلعفي الف سولجلاب

 هيفو .كرادتلا هل عرشي ال سلجو فلاخ اذإ هنأب ةعامج حرص :ظفاحلا لاقو .يلصيف

 !رظن

 كيلس ءاج :لاق كي رباج ثيدحل ؛يلصيف موقي هنأ :باوصلا :تلق

 .يلصي نأ لبق كيلس دعقف ءربنملا ىلع دعاق دي هللا لوسرو «ةعمجلا موي ينافطغلا

 هجرخأ .((َعهْعَكْراَف سه :لاق .ال :لاق (؟ِنْيَبَعْكَر َتْنَكَرأ» :

 .هظفل اذهو «(8175) ملسمو ((470) يراخبلا
 .(078/1) "حتفلا” و ,(37175 /7) "بجر نبا” و .(0 54 /7) "عومجملا” و ١76(, /5) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟يلصيو ًاضوتي نأ همزلي لهف ةراهط ريغ ىلع وهو دجسملا لخد اذإ
 ءءوضو ريغ ىلع لجرلا لخدي دق :دمحأ لاق :(777 /7) كلل بجر نبا لاق

 لوخد دنع ةالصلا تبجو ول هنأ ىلإ ريشي .اهيف ىلصي ال يتلا تاقوألا يف لخديو
 .نيملسملا نم دحأ هبجوي مل امم اذهو ءأضوتي نأ هيلإ لخادلا ىلع بجول ؛دجسملا



 زل ١ كر
 4 ه٠

 ةالصلا باتك (11؟)ثيدحلا (١)ج

 لهأ ةماع لوق يف ةبحتسم دجسملا ةيحت نأ انعم مدقتف .بوجولا امأ :تلق

 :لاقف .يرهاظلا دواد الإ تيأر اميف نيمدقتملا نم فلاخي ملو ,مزح نبا مهيف |ب ملعلا

 نأ سأب الف .ةقشم هيف ءوضولل باهذلا ناك نإ هنأ :رهظي يذلاو «بوجولاب

 .ملعأ هللاو .سلجي

 ؟دجسملا ىلإ هلوخد رركتي ناكاذإ

 ةيفنخلاو «ةيكلاملا لوق وهو «ةدحاو ةرم دجسملا ةيحت هتزجت :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف هجوو

 .ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا وهو «ةرم لكل ةيحتلا بحتست :يناثلا لوقلا

 )015/1١"0. ؟ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا” و ((64 5 /7) ؟عومجملا” :رظنا

 ناتعكر اهلقأو ةلفان وأ ضرف ةالصب ىدأتت دجسملا ةيحت

 ىلص نإف ؛ثيدحلل ؛ناتعكر دجسملا ةيحتو :انباحصأ لاق :هئللَم يوونلا لاق

 ولو «نيتعكرلا ىلع اهلاتشال ةيحت اهلك تناكو «زاج ةدحاو ةميلستب نيتعكر نم رثكأ

 ؛ةيحتلا لصحت مل .ةدحاو ةعكر ىلص وأ ءركش وأ «ةوالتل دجس وأ «ةزانج ىلع ىلص

 «ةيحتلا نيتعكرلاب يوني نأ طرتشي الو :انباحصأ لاق ...حيحصلا ثيدحلا حيرصل

 وأ «ةبتار ريغ وأ «ةبتار ةلفان نيتعكر ىون وأ ءاّقلطم ةالصلا ةيئب نيتعكر ىلص اذإ لب
 «ىون ام هل لصحو «كلذ هأزجأ ةروذنم وأ «ةيضقم وأ ةادؤم ةضيرف ةالص

 ىون ول اذكو :انباحصأ لاق .اذه يف فالخ الو ءائمض دجسملا ةيحت تلصحو

 .فالخ الب اًعيمج الصح دجسملا ةيحتو ةبتارلا وأ ءدجسملا ةيحتو ,ةضيرفلا
 .(9719/1) "حتفلا” و «(0 44 /7) "عومجملا” و ((587 /5) ؟نايبلا” :رظنا



 ينِحلا

 1 1 ٠ ل
 ةالصلا باتك (١١؟)ثيدحلا (١)ج

 ؟لصأ اهل دجسملا ةيحتب ةيمستلا له

 :لاق عض رذ يبأ ثيدح نم :(3551) "هحيحص” يف نابح نبا جرخأ

 ديك ٍدِحْسَملِ َّنِإ ٌنَداَبَأ اَي) :لاق هدحو سلاج ديب هللا لوسر اذإف ءدجسملا تلخد

 ركذو ...هيلإ تسلجو تدع مث ءامهتعكرف تمقف .ااَُهْعَكْراَف ْمََف ؛ِناَنَعْكَ ُهَنَيَك َّنَِو

 لاق .يناسغلا ىيحن نب ىيحب نب ماشه نب ميهاربإ :هدانسإ يفو .هلوطب ثيدحلا

 . ؟"ناسللا” يف هتمجرت .باذك :ةعرز وبأو متاحوبأ

 نم ولخت ال اهلكو «رذ يبأ نع «ةددعتم هوجو نم يور دقو :بجر نبا لاق

 مهلعلو ءدجسملا ةيحتب نيتعكرلا ةيمست :ءاهقفلا دنع رهتشا دق :تلق .لاقم

 .( الة 1١/ ؟ناسللا”و 71/7 ١/ "بجر نبا” :رظنا



 ؟نْحلا كي
 ا
 ةالصلا باتك )١١6( ثيدحلا ()ج سن

 :ةرقبلا] َنيِتْلَق هَّنِل أوم
 يل يلسس لج

 موقو#“ تَلَرَد ىتَح «ةالّصلا ىف ِهبْنَج ّلِإَو وهو «ةبحاص
 همام

 0 7 2 2 وِ 34
 .مالكلا نع انيِبمَو «توكّسلاب انرماف 3

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو .(0174) ملسمو )١1١٠١(:)50575(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .عرشلا يف فرصني تونقلا :يبطرقلا لاق :4 َنيِتبدَت هل أوُموُقَو » :هلوق
 لوط :ىنعمبو ,توكسلا : ىنعمبو .ةعاطلا :ىنعمب يتأي ؛ «ةفلتخم ءاحنأ ىلع ةغللاو

 :ىنتعمبو .دوبعملاب رارقإلا :ىنعمبو عاعدلا :ىنعمبو .عوشخ ا :ىتعمبو ؛مايقلا

 .صالخإلا

 عاونأ عيمج ميرحت ىلع ليلد :هيف (مالكلا نع انيهنو .توكسلاب انرمأف) :هلوق

 .هللا ءاش نإ هيلع مالكلا قأيسو «نييمدآلا مالك

 .004 /) "حتفلا” و .(0189) ؟ملسم حرش” و )١47/5(« «مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هتالص تلطب اًدمع ملكت نم

 ال وهو .همالكل اًدماع ملكت نم نأ ىلع :ملعلا لهأ عمجأ :هغللك رذنملا نبا لاق

 قفتا :هثللظ مالسإلا خيش لاقو .ةدساف هتالص نأ ءاهرمأ نم ءيش حالصإ ديري



 نِخلا

 1 او
 ةالصلا باتك (١1١*)ثيدحلا (١)ج

 لقن اذكو .هتالص تلطب ءاهتحلصم ريغل اًدماع ةالصلا يف ملكت اذإ هنأ ىلع ءاملعلا

 .رذنملا نبا نع هلقنو .هكلله ةمادق نبا عامجإلا

 .(177 //) ؟ىواتفلا”و «(40 /7) "ينغملا”و ,(774 /9) "طسوأألا” :رظنا

 ايهاس هتالص يف ملكت نم مكح

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هيلع ةداعإ الو هتالص ىلع ينبي :لوألا لوقلا

 ةصق يف كشيخ ةريره يبأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد . مهن ةباحصلا نم عمج :مهنم

 اَرْضْقَت لَو ءَسْنأ :لاق يو يبا نأ :هيفو )٠١7(« مقرب مدقت دقو «نيديلا يذ

 ءدعي ملو هتالص متأ 5 رّكْذ ايلف ذ .(؟ِنْيَدَيلا وذ ذ َلاَق أد :لاق ديم يبنلا نأ :هيفو

 .وهسلل دجسو

 .ءيعخنلا لوق وهو «هتالص ديعي اًيهاس ةالصلا يف ملكت نم :يناثلا لوقلا

 :مهليلد .دمحأ نع ةياورو «هباحصأو ةفينح يبأو «نايلس يبأ نب دامحو «ةداتقو

 ثيدح :اهنم ,ءىرخأ ثيداحأو «فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ مقرأ نب ديز ثيدح

 ال َةاَلَّصلا ِهِذَه َّنإ» :ديْيَم يبنلا لاق :هيفو «2077/) ؟ملسم” يف ؛مكحلا نبا ةيواعم

 .«نآَرقلا ةَءاَرِقَو ُريبْكَتلاَو ُحيبسَتلا َوُه ان «ِساّنلا مالك ْنم ٌءْيَش اهب حّلْصي

 ال هنأب انمكح مالك لكو :هنللو ةمادق نبا لاق نكل «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 صوصتنم اذهو «ةالصلا دسفأ لاطو رثك نإف «هنم ريسيلا يف وه |نإف «ةالصلا دسفي

 لاقو .ةدحاو ةياور ديعي لاط اذإ يسانلا مالك : "درجملا” يف يضاقلا لاقو .يعفاشلا

 هنع يفع ام نأل ؛دمحأ مالك رهاظ يف ريثكلاو ليلقلا نيب قرف ال : ؟عماجلا» يف

 .ةيعفاشلا ضعب لوق اذهو .مايصلا يف لكألاك «هريثكو هليلق ىوتسا «نايسنلاب

 .(4//179) "عومجملا”و ((49) ((47/7) ؟ينغملا”و ((777/8) "طسوألا” :رظنا



 ةالصلا باتك (١١)ثيدحلا (١)ج

 ؟مالكلا ميرحتب الهاج ةالصلا يف ملكت اذإ

 «هتالص لطبت مل اًريسي ناك اذإ مالكلا نأ ىلإ ةلبانحلا ضعبو «ةيعفاشلا تبهذ

 ؛هدحو هتالص لطبت :امهنم حيحصلا «ةيعفاشلا بهذم يف ناهجوف اًريثك ناك نإو

 .مكحلا نب ةيواعم ثيدح :مهليلد .فرعلا ىلإ عجار مهروهمج دنع ةرثكلاو ةلقلاو

 كمحري :هل لاقف ؛موقلا نم لجر سطعف دي هللا لوسر عم ىلص هنأ "ملسم” يف

 .لبقتسي |مبف مالكلا ميرحت هملع نكل ؛ةالصلا ةداعإب يتب هللا لوسر هرمأي ملف ء!هلل

 تلطب ةالصلل اًلطبم هنوك ملعي ملو «مالكلا ميرحت ملع ولو :هكْللو يوونلا لاق

 .ةقرسلاو .برشلاو ءانزلاو «لتقلا ميرحت ملع ول !ى «هنايصعو هريصقتل ؛فالخ الب

 .فالخ الب رذعي الو «بقاعي هنإف «ةبوقعلا لهجو ءاههابشأو ءفذقلاو
 .(2519) "ملسم حرش” و )١1/5(: "عومجملا”و :(45/7) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ةالصلا ةحلصمل ةالصلا يف ادمع ملكت اذإ

 موقي نأ :كلذ لاثم .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةالصلا لطبت :لوألا لوقلا

 كف مقرأ نب ب ديز ثيدح :مهتجح .اًعبرأ تيلص دق هل لوقيف ,ةسماخ ىلإ مامإلا

 ٍهْذَه َّنإا نإ 13 يبلا لاق :هيفو طنط مكحلا نب ةيواعم ثيدحو «فلؤملا هركذ يذلا

 ةَءاَرِقَو نيِبْكَتلاَو «ُحيِبسَتلا َوُه اَّنِإ ءِساَّنلا مالك ْنِم ٌءْيَن اًهيِف ُحلْصَي ال ةاَلَّصلا

 .ىرخأ ةلدأ مهلو .«نآْرَفلا

 .دمحأو ؛كلام نع ةياورو ءيعازوألا لوق وهو «ةالصلا لطبت ال :يناثلا لوقلا

 يثعلا يتالص ىدحإ ىلص ديبي يبنلا نأ :هيفو .كعلل ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 ..؟ةالصلا ترصق مأ تيسنأ هللا لوسر اي :نيديلا وذ هل لاقف :هيفو «نيتعكر

 )١٠١5(. مقرب مدقت ثيدحلا



 نحلا
 © م

 ةالصلا باتك (1١1)ثيدحلا (١)ج

 نبا لاقف «نيديلا يذ ثيدحب مهلالدتسا امأو ءروهمجلا لوق وه :حجارلا

 ءاهلمكأ دقو «هتالص نع جراخ هنأ هسفن دنع وهو «ملكت اذإف مامإلا امأ :هنألك رذنملا

 .اهلمكأ اذإ ةمات هتالصف

 .هتالص لمكي مل مهمامإ نأ اوملع دق اوناك نإف .هفلخ نيذلا موقلا امأو

 فالخ مهلاح نأل ؛ةداعإلا مهيلعف «مهتالص نم ةيقب يف مهنأ نوملعي مهو «هوملكف

 :نيهجو نم ديبي هللا لوسر عم ناك نم لاح

 «لاح ىلإ لاح نم نولقنيو ءاهنم صقنيو دازي ناك دق ضئارفلا نأ :امهدحأ

 ؟تيسن مأ «ةالصلا ترصقأ :نيديلا يذ لوق ىلإ ىرت الأ ءمهرهظأ نيب يَ يبنلاو

 ؛ةالصلا يف ملكتم هنأ اًنقيتسم تقولا كلذ يف ديب هللا لوسر مالك نم نكي ملف

 «تهانت دق ضكئارفلا نأل ؛كلذك مويلا لاحلا تسيلو ءترصق نوكت نأ لامتحال

 .ةمايقلا موي ىلإ صقني الو ءاهيف دازي الف

 بجوأ دق «مهيف يح ع هللا لوسرو اوناك نيذلا موقلا نأ :يناثلا هجولاو

 .مهييحي امل مهاعد اذإ ءلوسرللو هلل اوبيجتسي نأ مهيلع

 .(17/4) "عومجملا” و .(00 /1) ؟ينغملا” و «(775) "طسوألا” :رظنا

 ؟كحضلا هبلغ وأ دصق ريغب ملكت اذإ

 وأ ءكحضلا هبلغ وأ ءدصق ريغب مالكلا ىلإ هناسل قبس نمف :هنللظ يوونلا لاق

 اًلهاج وأ «ةالصلا يف هنوك اّيسان ملكت وأ «نافرح هنم نابو «لاعسلا وأ ءساطعلا

 اًريثك ناك نإو ءاندنع فالخ الب هتالص لطبت مل ءاريسي كلذ ناك نإف «مالكلا ميرحت

 ال :يناثلاو ...هتالص لطبت :باحصألا قافتاب امههنم حيحصلا ناروهشم ناهجوف

 وه اذه .فرعلا ىلإ ةرثكلاو ةلقلا يف عوجرلاو ءيزورملا قحسإ يبأ لوق وهو «لطبت

 .روهمجلا عطق هبو , "مألا” يف صوصنملا حيحصلا



 ةالصلا باتك (5١١)تيدحلا (١١ج

 ؟بؤاثتو .ءاكبو ءساطع نم ىلصملا هيلع بلغي ام امأف :هئلاَم ةيميت نبا لاقو

 ضعب لاق دقو «هريغو .دمحأ صوصنم وهو «لطبي ال هنأ :روهمجلا دنع حيحصلاف

0 

 .لطبي هنإ :هباحصأ
 *عتمملا حرشلا”و لككال) /(571/57) ؟ىرواتفلا عومجم” و يا /5) "عومجملا”و يقال "ينغملا” :رظنا

 رش ف4رشم ةفإ

 بجاو مالكب يلصملا ملكت اذإ

 وأ .رثب يف عقي نأ براقي ىمعأك ؛كالحلا ىلع اًفرشم اًلجر يلصملا ىأر ول

 «ةيح وأ «ءعبس هدصق لفاغ وأ «مئان وأ ءاهوحنو ءران يف عوقولا براق لقعي ال يبص

 لهو .مالكلا بجو مالكلاب الإ هراذنإ هنكمي ملو «كلذ هبشأ امو «هلتق ديري ملاظ وأ

 ؟هتالص لطبت

 بهذم يف هجوو «ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا وهو «لطبت ال :لوألا لوقلا

 يف ثخ ةريره بأ ثيدح :مهتجح .دمحأ لوق رهاظ وه :ةمادق نبا لاق .ةلبانحلا

 نم دهاشلاو .«- وهسلا دوجس باب بقع فلؤملا هركذ مدقت - نيديلا يذ ةصق
 .هوبيجي نأ مهيلع بجي ناك هنأل ؛مهملك نيح موقلا ملك ديب يبنلا نأ :ثيدحلا

 اَمِل مُك1عد اد ٍلوُسَرلِلَو لِي أوُبِيِجَتْسأ أوُنَما َنيِدَلأ اَهيَأتَي  :ىلاعت هللا لاق

 مهيلع ةباجإلا بوجوب مهتالص تحص اذإف :اولاق .[؟4 :لافنألا]4 مكين

 .انه مالكلا بوجو وهو ءرمألا اذه ققحتل ؛انه اًضيأ ةالصلا حصتف

 ال دق هنأل :اولاق .ةلبانح او «ةيعفاشلل يناثلا هجولا وهو .حصت ال :يناثلا لوقلا

 .رئبلا يف عقي

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :برقألا

 )١7/4(. *عومجملا”و ؛(49 /5) "ينغملا” :رظنا



 نجلا

 ةالصلا باتك (11)ثيدحلا (> ننس

 اهلطبي ةالصلا يف كحضلا

 مزح نبا لاقو .ةالصلا دسفي كحضلا نأ ىلع اوعمجأو :هكلك رذنملا نبا لاق

 اهضقني اهيف هب رمؤي مل اب ليوطلا لمعلاو «ةهقهقلاو «لكألا نأ ىلع اوقفتاو :هثله
 لطبت :ةهقهقلا نأ اوقفتاو :هنذلك لاقو .ةالص يف هنأل ؛ركاذ وهو .هلك كلذ دمعت اذإ

 .هيلع ءيش الف :ةالصلا يف كحض نم نأ يبعشلا نع انيور اننأ ىلع ةالصلا

 ةيلاع تاوصأ اهيف ناك اذإ :ةهقهقلاب لطبت ةالصلا :هكله مالسإلا خيش لاقو

 ضقاني ام بعالتلاو فافختسالا نم اهيفو «ةالصلا يف بجاولا عوشخلا يفانت

 :ةلبانحخلاو «ةيعفاشلا هديقو :تلق .اًمالك اهنوكل ال .كلذل تلطبأف ؛ةالصلا دوصقم

 ليلد ال دييقت اذهو .الف الإو «هتالص تلطب :نافرح هنم نابف كحض نإف نيفرحلاب

 .هيلع
-. 

 :(597/55) ؟ىواتفلا عومجم”و ,(14/5) ؟ىلحملا”و .(ه51) ,.(01) «بتارملا”و .4(4") "عامجإلا» :رظنا

 .6501/0) ؟ىربكلا”و

 اهدسفي ال ةالصلا يف مسبتلا

 يف مسبتلا نأ ىلع ؛ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هكللِج رذنملا نبا لاق

 هتالص نالطبب الاقو ءمزح نباو «نيريس نبا فلاخ دق :تلق .اهدسفي ال ةالصلا

 .روهمجلا لوق :باوصلا .اًدمع مسبت نإ
 .(0719/5) ؟ىلحملا” و )7١/5(. "عومجملا”و :(877) "عامجإلا” :رظنا

 ؟ةالصلا يف ءاكبلا مكح ام

 «هتالص لطبت ال اهنأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذف :ةيشخ نم ءاكبلا ناك اذإ امأ
 دوو عد ري ماسلا ير

 اًدجْسأ ورحنا ُت نيالا :ىلاعت هللا لاق ؛هئاعدو هللا ركذ سنج نم نوكي لب

 :لاق كي ىبنلا نأ : ؟نيحيحصلا” يف , اض» ةشئاع ثيدحو .[5 :ميرم]* ايكيَو



 و ا كم

 * ١م
 ةالصلا باتك (١1؟)ثيدحلا (١)ج

 هبلغ أرق اذإ قيقر لجر ركب ابأ نإ :ةشئاع تلاقف .«سأَلاب ِلَصُي ِرْكَب اَبأ اوُرما

 .« ضيقه ورم :لاقف .ءاكبلا

 ىف وهو رخي نأك :ىكبف .هنزحأف ءاج رمأل انإو ءهللا ةيشخ نم سيل ناك اذإ امأ

 عيطتسي الو هيلع اًبولغم ناك نإ اذهف ؛يكيف .هل بيرق توم :لثم ءرمأب ةالصلا

 هلوقل ؛اًضيأ ملعلا لهأ ةماع لوق 5 هتالص لطبت الو «هيلع ءيشال اذهف .هعفد

 :ىلاعت هلوقلو «دمعتي مل اذهو د :بازحألا]4 مكشوف َت ٌدَرَّمَعَت ان نكدلو# :ىلاعت

 ىلإ :ةلبانحلا ضعب بهذو .ةلدألا نم اهريغو 5 رست امن اوتو

 هنأ ىلإ ةلبانحلاو «ةيعفاشلا تبهذف :هعفدي ملو ءاكبلا عفد عيطتسي ناك نإ امأو

 .الف الإو .هتالص تلطب «قوف امف نافرح هنم ناب نإ

 5717(0) ,(571/97) ؟ىواتفلا عومجم”و .(8/4) "عومجملا”و :(57 /7) ؟ينغملا”و ((704/9) "نايبلا” :رظنا

 .(7574 /5) ؟عتمملا حرشلا”و

 ؟ةالصلا يف نينألاو هوأتلا مكح ام

 «يروثلاو «ةريغملاو ءيعخنلاو «يبعشلا لوق وهو «ةالصلا لطبت :لوآلا لوقلا

 تلطب نافرح هنم ناب اذإ اب هوديق مهنأ الإ :ةلبانحلاو «ةيعفاشلا لوق وهو ءروث يبأو

 .الف الإو .هتالص

 .ةيميت نبا هراتخاو .فسوي يبأ لوق وهو ءاّقلطم ةالصلا لطبت ال :يناثلا لوقلا

 هاري ال هنكل .حيحصلل ههركأو ءضيرملا ةالص عطقي ال نينألا :كلام لاقو

 .هوركم ةجاح ريغ نم نينألا نأ بير الو :هكللذ ةيميت نبا لاق

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .(571/97) ؟ىواتفلا عومجم” و ((71/4) ؟عومجملا” و «(57 /؟) ؟ينغملا” :رظنا



 ٌنِحْلأ

١4 
 ج)١( الحديث)١١( ةالصلا باتك

 ؟هدمح وأ هللا حبسف يلصيوهو ربخب ربخأ اذإ

 وأ هللا دمحيف «ءسطعي نأ :لثم «ةالصلا ريغ نم ببسل ةلِل#َو هللا ركذ اذإ

 هيلإ انإو هلل انإ :لوقيف «همغي ام ىري وأ «عمسي وأ «هللا مساب :لوقيف «برقع هعسلت

 .كلذ هباش ام وأ !هللا ناحبس :لوقيف ءاًبجع ىري وأ !نوعجار

 «قاحسإو .دمحأو ,يعفاشلاو «يروثلاو «يعازوألا :ملعلا لهأ روهمج بهذ

 :هيفو .كيخ مكحلا نب ةيواعم ثيدح :مهتجح .هتالص لطبت ال هنأ ىلإ ءروث وبأو

 يف كثف دعس نب لهس ثيدحو ءانآّرَقلا ُةَءاَرِقَو ُليِْهَتلاَو ُحيِبسّتلا َوُه مه

 مترك ْمُكَنبََر يل امم» :ييَي هللا لوسر لاق :هيفو ؛ثيدحلا ركذ ؟نيحيحصلا#

 .(خّبَسُملف هِيهاَص يف ءْيَّ ُهَباَر ْنَم !؟ ٌقيِفْصَلا

 .مالك وهف اًباوج هلاق نإو «مالكب سيلف ًءادتبا هلاق نإ هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 .(11/4) ؟عومجملا”و :(07/7) ؟ينغملا”و .(59/7) "فارشإلا :رظنا



 :لاق هنأ لَ هللا لوُسَر نع غطح َةَرْيَرِه ىبأو ءَرمع نب هللادبع نع ١1- 0 ازا ل سا < 2 أ م 20 مه ل 089-0 < و

 . منهج حق نم رماد إف هاَلّصلا نعام رمادا اذ

 ةريره يبأ ثيدحو «ملسم هجرخي ملو ((075) يراخبلا هجرخأ :دضتع رمع نبا ثيدح

 .(515) ملسمو :«(017) يراخبلا هجرخأ :كعشتخ

 :نيثيدحلا ظاشفلأ

 .هنايلغو هراشتناو هعوطسو هتوق :رحلا دادتشا ىنعم (رحلا دتشا اذإ) :هلوف

 .ىلوأ باب نم دربلا يف عرشي ال اذكو «داربإلا عرشي مل دتشي ل اذإ رحلا نأ :هموهفمو

 .تقولا دربي نأ ىلإ اورخأ :يأ «اودربأف» :هلوق

 لوأ يف رحلا دتشي يتلا ةالصلا اهنأل ؛رهظلا :ةالصلاب دارملا 'ةالصلاب' :هلوق

 ((578) يراخبلا دنع ,كعذ# ديعس يبأ ثيدح يف اًحيرص ءاج دقو ابلاغ اهتقو

 .«رهظلاب اودربأ» :هيفو

 .روكذملا ريخأتلا ةيعورشمل ليلعت اذه «رحلا ةدش نإف» :هلوق

 حيفأ ناكم :هنمو ءاهسفنتو ءاهراشتنا ةعس نم :يأ (منهج حيف نما :هلوق

 ضرألا يف رح ا جهو راثم َّنأ هرهاظو ءاهراعتسا ةَّدش نع ةيانك اذهو ءعستم :يأ

 .رحلا يف منهج ران هنأك :يأ «هيبشتلا زاجم نم وه :ليقو «ةقيقح منهج حيف نم

 .ا ِنْيَسَفَتِي اَط َنذَأَف اهي َلِإُراَلا ِتَكَتْشا» :ثيدحلا هديؤيو «ىلوأ لوألاو

 )١09/5(. "حتفلا” و 501١(« /5) ؟مالعإلا” و (615) "ملسم حرشلا و «(557 /؟) ؟مهفملا” :رظنا



 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 داربإلاب رمألا نم ةمكحلا

 نم مهنمف داربإلاب رمأ هلجأل يذلا ىنعملا يف اوفلتخاو :هنلل» بجر نبا لاق
 ةرضحب ةالصلاك رحلا ةدش يف ةالصلا نإف ؛ةالصلا يف عوشخلا لوصح وه :لاق

 ىلإ قوتت ذئئيح سوفنلا نإف «نيثبخألا عفادي نم ةالصكو «هيلإ هسفن قوتت ماعط

 .ةعامج يف وأ .هدحو يلصي نم نيب قرف الف اذه ىلعو «ةحارلاو ةلوليقلا

 ىلعو «رحلا يف هيشمب دجسملا نم دعب نم ىلع ةقشملا ةيشخ وه :لاق نم مهنمو

 .ةدعابتملا ةنكمألا نم دصتت يتلا ةعامجلا دجاسم يف ةالصلاب داربإلا صتخيف اذه

 نم "؟ملسم حيحص” يف تبث دقو ,منهج سفنت تقو وه :لاق نم مهنمو

 ّلِقَتْسَي ىّنَح ةَروُضْحت ٌةدوُهْضَم ٌةاَلَّصلا١ :لاق هَ يبنلا نع هكَسبَع نب ورمع ثيدح

 ؛ٌّلَصَف ُءْيَفلا َلَبقَ اذ نَهَج ٌرَجْسُت ذِي َّنِإَف قاَلّصلا ٍنَع ْرِصْف هنأ م« للا
0 

 7 ريف هر وع

 .اًرضَعلا ّلَصُن ىَنَح ٌةَروضحت ٌةَدوُهْشَم هم ٌةاَلَصلا َّنِإَ

 .(17/1) "حتفلا” و )51١/4(( "بجر نبا” :رظنا

 رهظلا ةالصب داربإلا مكح

 ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءبحتسم داربإلا :لوألا لوقلا

 يبأو ءرمع نبا ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح ءمهدعب نمف «نيعباتلاو

 . مهي ةريره

 لاح لكب تقولا لوأ يف ةالصلاو «ةنس تسيلو «:ةصخر داربإلا :يناثلا لوقلا

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح .يعفاشلا باحصأ نم ةفئاطو ثيللا لوق وهو ءلضفأ

 ملف ءءاضمرلا يف ةالصلا ْدْيَيَي هللا لوسر ىلإ انوكش :لاق كف ترألا نب بابخ

 :نيهجو نم ثيدحلا نع بيجأ دقو .(515) ملسم هجرخأ .انكشي



 هلا

5577 
 ةالصلا باتك (4١1)ثيدحلا ()ج

 .هيلإ مهبجي ملف ءتقولا رخآ براقملا شحافلا ريخأتلا هنم اوبلط مهنأ :امهدحأ

 .داربإلاب رمألاب خوسنم هنأ :يناثلا

 :هلوقب ظفاحلا بوجولاب لوقلا ىلإ راشأ .داربإلا بجي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 هاكح .بوجولل وه لب :ليقو .داشرإ رمأ :ليقو .بابحتسا رمأ داربإلاب رمألاو

 .هريغو «ضايع

 يه اهب دربي يتلا ةالصلاو .داربإلا بابحتسا وهو «لوألا لوقلا :حجارلا

 .(04) "يراخبلا” 5  كعشل ديعس يبأ ثيدح يف احرص كلذ ءاج دقو ءرهظلا

 ىلع ًءانب ؛اهمومع ىلع ةالصلا مهضعب لمح دقو :ظفاحلا لاق .«رْهظلاب اوُدرْبَأ» :هيفو

 ءاتشلا يف هنع ةياور يف دمحأ هب لاقو ءرصعلا يف بهشأ هب لاقف ءمعي فرعملا درفملا نأ

 ؛حبصلا يف الو «برغملا يف هب دحأ لقي ملو ؛ءءاتشلا نود فيصلا يف رخؤت :لاق ثيح

 .مهتقو قيضل
 .(15/5) ؟حتفلا”و .(5 47 /4) ؟بجر نبا” و .(787/7) "مالعإلا” و (515) "ملسم حرش” :رظنا

 ؟ ةعمجلا ةالصب داربإلا مكح ام

 نم لاوزلا دعب تقو لك يف اهليجعت نسيف ةعمجلا امأف :هكللك ةمادق نبا لاق

 تلاز اذإ :دَي هللا لوسر عم عمجن انك :لاق تنيخ عوكألا نب ةملس نأل ؛داربإ ريغ

 نب لهس لاق ىتح ءاهلجعي ناك لب ءاهرخأ هنأ انغلبي ملو ءهيلع قفتم ءسمشلا

 ريكبتلا ةنسلا نآلو ؛يراخبلا هجرخأ .ةعمجلا دعب الإ ىدغتن الو ليقن انك ام :دعس

 .ةعمجلا ريخأتب سانلا ىذأتل اهرخأ ولف ءامل سانلا عمتجيو ءاهيلإ يعسلاب



 تحل

 © ١ مع
 ةالصلا باتك (4١١)ثيدحلا (١)ج

 ةرضحلاب داربإلا صتخي له

 نذؤي نأ نذؤملا دارأف ءرفس يف ْدْيْخَي يبنلا عم انك :لاق كلغ رذ يبأ ثيدح

 ءيف انيأر ىتح «دربأ» :هل لاقف «نذؤي نأ دارأ مث : ذرب :2 يبنلا لاقف ءرهظلل

 اذه ىلع يراخبلا بوبو «0) ملسمو ,(0599) يراخبلا هج رخأ .لولتلا

 .رفسلا يف رهظلاب داربإلا باب :ثيدحلا

 ام كلذ لحم نكل ءرضحلاب صتخي ال داربإلا نأ :ةمجرتلا هذهم دارأ :ظفاحلا لاق

 .ريخأتلا وأ ,ميدقتلا عمج هيفف ءريس ىلع وأ ءاّرئاس ناك اذإ امأ ءالزان رفاسملا ناك اذإ

 ةدارإ دنع ناذآلاب داربإلا عرشي هنأ ىلع لدي ثيدحلا رهاظو :بجر نبا لاقو

 ناذألا رخأ ةالصلا ترخأ اذإف .هيف يلصي تقو يف الإ نذؤي الف «ةالصلاب داربإلا

 .ناذألا لجع تلجع نإو ءاهعم

 مأ «تقولل ناذألا له :وهو ءروهشم فالخ هيف :بجر نبا هركذ ام :تلق

 ؟ةالصلل

 .باوصلا وهو :تلق .ةالصلل هنأب :لوقلا يوقي رمألاو :رجح نبا لاق

 5١(. /1) "حتفلا”و .(5 59/5) ؟"بجر نبا” :رظنا

 ؟معأوه مأ ةعامج يلصي نمل داربإلا له

 دالبلا يف ناك ءاوس «لاح لكب رحلا ةدش يف رهظلا ةالصب داربإلا :لوألا لوقلا

 وهو «لاح لكب هدحو وأ «ةعامج يلصي نمل ناك ءاوسو ءاهريغ مأ «ةدرابلا مأ ةراحلا

 نيذللا مغ رمع نباو «ةريره يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ رثكأ لوق

 .ماع امهظفلو «فلؤملا امهركذ



 ىلصي نمل ةراحلا دالبلا يف رحلا ةدش يف الإ داربإلا بحتسي ال :يناثلا لوقلا

 ةيلعو «يعفاشلا نع صوصنملا وه اذهو ءدعب نم سانلا هدصقي عضوم يف ةعامج

 .هباحصأ روهمج

 «رحلا ةَّدش :طورش ةئالثب داربإلا بحتسي امنإ :يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 يف وأ «هتيب يف اهالص نم امأ .تاعامجلا دجاسمو «ةراحلا نادلبلا يف نوكي نأو

 .اهليجعت لضفألاف «هتيب ءانفب دجسم
 .ملعأ هللاو ,ةلدآلا مومعل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 "حتفلا”و «(7194/4) "بجر نبا”و ء(516) "ملسم حرش” و ملوى "ينغملا”و ؛(7094/5) "طسوأألا” :رظنا

05/95 

 داربإلا دح

 :انياحصأ نم ىلعي وبأ يضاقلا لاقف «داربإلا دح امأو :هثللذ بجر نبا لاق

 ةقيقح :ةيعفاشلا لاقو .لضف ةالصلا تقو رخآ نيبو «ةالصلا نم غارفلا نيب نوكي

 هيف يشمي ءيف ناطيحلل لصحي ام ردقب تقولا لوأ نع ةالصلا رخؤي نأ :داربإلا

 «يروثلا نايفس ىكحو .تقولا نم لوألا فصنلا نع رخؤي الو «ةعاجلا بلاط

 ملف اهتقو فصن ىلإ ةالصلا رخأ اذإ هنأ ءالعلا ضعب نع هيوهار نب قاحسإو
 هلعلو .طرف دقف ءبرقأ ىرخألا ةالصلا تقو ىلإ تناك ىتح اهرخأ اذإو ءطرفي

 .مرحي هنأ ال .كلذ هركي هنأ ديري

 )7١/9(. "حتفلا”و 20747 /4) ؟بجر نيا” و «(750 /1) ؟ينغملا” :رظنا



0 
 ًةاَلَص َيِيَن ْنَم» :كي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق تضخ ِكِلاَم ِنْب ِسّنَأ ْنَع -6 و

 ريِقآَو## :ىلاعت هلوق التو .«َكِلَذ الإ اَهل َةَراَفَك ال ءاَهرَكَذ اّذِإ اَهَّلَصُيْلَ

 .[14 :هلل# تركني كَل
 نيو 2 ص اس 7 جمهار مم

 .«اَهَرَكَذ اَذِإ اَهَيَلَصُي ْنَأ َرافكُف ةاَهْنَع َماَن وأ ةالَص يي ْنَم١ : لسملَو

 :ملسم دنعو «ىلاعت هلوق التو :امهدنع سيلو «(2584) ملسمو «(041/) يراخبلا هجرخأ

 .قباسلا مقرلاب "ملسم” دنع :ةيناثلا ةياورلاو ««لوقي هللا نإف»

 :ثيدحلا ظافلأ

 الو ءاهركذ تقو اهلعف ريغ اهل ةرافك ال ىنعي «كلذ الإ اهل ةرافك ال» :هئوف

 ,ةرافكلا هلخدي ام اهريغك «مايص وأ «ةقدص وأ «قتع نم اهلعف ريغ رخآ ءيش همزلي

 1/2 ؟مالعإلا” و( ٠0/0 "؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 تئاوفلا ءاضق يف بيترتلا مكح

 ركذ هتالص ءانثأ يفو «ةالص ف لخد نمف «بيترتلا بجي ا :لوألا لوقلا

 نسحلاو .سواط لوق اذهو «ةتتافلا ةالصلا يضقي مث ؛هتالص يف يفمي «ةتئاف ةالص

 .دوادو «يعفاشلاو «روث يبأو ءنسحلا نب دمحمو ءيرصبلا



 ةالصلا باتك (5١١)ثيدحلا (١)ج

 ناك نإف «ةليلو موي تاولص ىلع تئاوفلا دزت ملام بيترتلا بجي :يناثلا لوقلا

 مث «ةتئافلا ميدقت بجيو «ةرضاحلا تلطب ةتئاف هيلع نأ اهئانثأ يف ركذف ةرضاح يف

 .ةفينح يبأو «كلام لوق اذهو «ةرضاحلا يلصي

 يف وهو ةتئاف ركذ ولف .ترثك وأ «تتاوفلا ِتَّلَق بيترتلا بجي :ثلاثلا لوقلا

 اذهو «ةرضاحلا ةداعإ هيلع بجي مث «ةتثافلا ىضق مث ءاهيف وه يتلا متأ .ةرضاح ءانثأ

 نم :هكت> رمع نبا نع رثأب مهل لدتساو .رفز نع هوحنو ءقاحسإو ءدمحأ لوق
 يتلا ةالصلا دعيلف :هتالص نم غرف اذإف «مامإلا عم وهو الإ اهركذي ملف ةالص يبن

 «إطوملا” يف كلام هجرخأ «مامإلا عم اهالص يتلا ةالصلا دعيل مث «يسن

 "دنسملا حيحصلا” يف انخيش هركذ .اعوفرم ءاج دقو ,حيحص هدنسو «.«2338/1)

 نباو «ينطقرادلاو «يقهيبلاو «ةعرز وبأ هحجر هفقو ةمئألا حجر نكل (/5)

 يبأ نبا دنع «نيعم نبا نع هوحنو «لامحلا نوراه نب ىسوم عوفرملا فعضو «يدع
 . "للعلا” يف متاح

 ةالص لجر ركذ اذإ :هكلله لاق .رذنملا نبا هحجرو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ةتئافلا ةالصلا هركذب اهيف وه يتلا ةالصلا هيلع دسفت مل ءاهدعب ةالص يف وهو ةتئاف

 اذإ اهسفنأ تتاوفلا نيب امأ «ةتئافلاو ةرضاحلا ةالصلاب قلعتي اهيف اذه :تلق

 مهف ؛ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام فالخب «نهنيب بيترتلا بجي هنأ رهظي يذلاف «نددعت

 .بجي الو بحتسي هنأ نوري

 الإ هبيترت بجي الف ؛هيلع نويد اهنأ :ةلأسملا يف دمتعملاو :هفللظ يوونلا لاق

 لعف دقف «بيترت ريغب نهالص نم نألو ؛رهاظ ليلد مهل سيلو رهاظ ليلدب
 .ملعأ هللاو ءرهاظ ليلد ريغب دئاز فصو همزلي الف ؛اهب رمأ يتلا ةالصلا

 يتهيبلل ؟ىربكلا”و )47١/1(« ؟ينطقرادلا ننس”و )23١8/1: متاح يبأ نبال ؟للعلا”و «(417/؟) "طسوألا” :رظنا

 .(1794/8) ؟بجر نبا”و :07/5/7) "عومجملا”و ؛.(7508/1) ؟ينغملا”و (1 ٠١ /5) يدع نبال ؟لماكلا”و ((؟7؟١1/؟)



 ؟مدقي امهيأ ىرخأ ةالص ترضح نيح اهركذف ةالص يسن نم

 نإف ءاهتقو رضح دق يتلا تاوف فاخي نأ الإ ,يسن يتلاب أدبي :لوألا لوقلا

 «بيسملا نبا لوق اذهو «يسن يتلا ىلص مث ءاهالص اهتقو رضح يتلا تاوف فاخ

 يبأو .قاحسإو .دمحأو ,يعفاشلاو «يروثلا نايفسو «ةعيبرو «يعازوألاو ,نسحلاو

 .يأرلا باحصأو ءروث

 .ءاطع لوق اذهو .هذه هتتاف نإو ءاهيلصيف ركذ يتلاب أدبي :يناثلا لوقلا

 .هب هللا أدب |مب أدبي :كلام لاق .ثيللاو ,كلامو «يرهزلاو ءيعخنلاو

 يبأ ثيدحب لدتساو «رذنملا نبا لوقلا اذه حجرو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «ضرفلا لبق رجفلا يتعكر ْدْيو هللا لوسر لصف «ةالصلا نع مهمون ةصق يف ةداتق
 .(581) ملسم يف وهو

 .(1716 /ه) ؟بجر نبا” و )1١/ 5١١(. "ينغملا” و .(419415 /؟5) "طسوألا” :رظنا

 ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع تئاوفلا ةالص ءاضق له

 ؛كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو ءروفلا ىلع تاولصلا ءاضق بجي :لوألا لوقلا

 .«اَهَرَكَذاَدِإ اََّلَصُيْلَما :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا هتنفلخ سنأ ثيدح :مهتجح .دمحأو

 ىلع اهيضقي نأ بحتسيو ؛ناضمر مايص ءاضقك يخارتلا ىلع :يناثلا لوقلا

 يراخبلا يف دتتيع نيصح نب نارمع ثيدح :مهتجح .ةيعفاشلا لوق وهو «روفلا

 :57 يبنلا لاق :هيفو ءرجفلا ةالص نع مهمون ةصق يف :(587) ملسمو )0١/"(,

 .ةادغلا انب ىلصف لزن ءسمشلا تضييبا اذإ ىتح انب راسف :لاق .«اوُلِحَتْرا»

 دعابتلا وهو «ةالصلا ةحلصمل اًريسي ناك ديب هريخأت نأو :اذه نع بيجأو

 .هيف ةالصلا هركي عضوم نع
 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(171/0) "بجر نبا” و (075 /") "عومجملا :رظنا



 ةالصلا باتك (0١١)ثيدحلا (١)ج

 ؟عوطتلا يف لخد دقو ركذ مث تاف ام ءاضق يسنف مامإلا ةالص ضعب هتاف نم

 دجسيو «هتالص نم يقب ام متيو ءعوطتلا نم ىلص ام يغلي :لوألا لوقلا

 ىتح ةضيرفلا ةالص نم ةعكر يبن هنأ كتل كلام نب سنأ نع ركُذ ءوهسلا يتدجس

 .سلاج وهو نيتدجس دجس مث «ةضيرفلا ةالص ةيقب ىلصف ركذ مث ,عوطتلا يف لخد

 وهو :تلق .ههتن ةباحصلا نم اًقلاخت اذه يف سنأل ملعن ام :مزح نبا لاق

 هتالص نم يقب ام متأ :نيتعكر عكر نأ دعب ركذ ول :لاقو ,يعازوألاو ,مكحلا لوق

 .عوطتلا يتعكرب دتعي الو

 لوق وهو .«فنأتسيو «ةبوتكملا هنع تلطب عوطتلا يف لخد اذإ :يناثلا لوقلا

 بحأ «نيتعكرب لفنت دقو كلذ ركذ اذإ :كلام لاقو .نايلس يبأ نب دامحو ءنسحلا

 .هتضيرف نيب عوطت اذإ ئدتبي نأ يلإ
 اهمتأف «ةبوتكملا ىلإ عجر اًبيرق ناك نإ ةلفانلا يف لمع ام نأ وهو :ثلاثلا لوقلا

 نأ هيلعو «ةبوتكملا تلطب ةعكر اهيف عكرو كلذ لواطت دق ناك نإو ءوهسلل دجسو

 مامت اهلعج عكري نأ لبق اهركذ اذإ :يعخنلا لاقو .يعفاشلا لوق وهو ءاهديعي

 .هتالص فنأتسي هنإف ءدجسيو عكري ىتح اهركذي مل نإو «هتالص

 .ملعأ هللاو ءلوألا وه :لاوقألا هذه برقأ

 .(/1/ /") ؟ىلحملا”و ,(”7 4 /#") ؟طسوأألا” :رظنا

 ؟ةعامج يف اهنولصي لهف ةالصلا مهتتاف اذإ ةعامجلا

 ديقو «ةعامج يف تئاوفلا ءاضق بابحتسا ىلإ :ةلبانحلاو «ةيعفاشلا تبهذ

 ىلعو «ةعامج اميولصيف «ةعامج تتاف ام ةتئافلا تناك اذإ [يف بابحتسالا ةيعفاشلا

 نع قدنخلا موي نوكرشملا انلغش :لاق كتف ديعس يبأ ثيدح :اهنم «ةريثك ةلدأ اذه

 ءرهظلا ةالصل ماقأف ءالالب دي يبنلا رمأف :هيفو ءسمشلا تبرغ ىتح رهظلا ةالص
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 ةالصلا باتك (١١ه)شيدحلا ()> ل

 ءاهتقو يف اهيلصي ناك [ى اهالصف ءرصعلل ماقأ مث ءاهتقول اهيلصي ناك (ى اهالصف

 هدنسو «هريغو «يئاسنلا هجرخأ ءاهتقو يف اهيلصي ناك [ى اهالصف «برغملل نذأ مث

 .(885) "دنسملا حيحصلا” و )7017/١( "ءاورإلا” :رظناو .حيحص
 )/٠٠١7(. ؟عومجملا”و (614/1) "؟ينغملا” :رظنا

 ؟بتاورلا نهننس يلصُت له تئاوفلا ضئارفلا

 ىلعو ؛ملعلا لهأ ةماع لوق يف ةضيرفلا لبق ىلصت اهتنسف :رجفلا ةالص امأ

 نع مهمون ةصق يف (181) "ملسم” يف .كعنإخ ةداتق يبأ ثيدح :اهنم ؛ةلدأ كلذ

 لك عنصي | عنصف «ةادغلا ىلص مث «نيتعكر يي هللا لوسر ىلصف :هيفو «ةالصلا

 2و

 هركي الف بتاورلا نئسلا امأف :ةمادق نبا لاقف ءرجفلا ىتعكر ادعام امأ

 .رجفلا يتعكر يف انركذ امك ءضتارفلا لبق اهؤاضق
 .0717/1) ؟فاصنإلا”و «(114/1) ؟ينغملا” :رظنا



 لع نأ رياح نع 7
 و 4

 7 ءةرخ الا ا َءاَشِع ِةِكَي هللا لوس

 .هظفل اذهو «(570) ملسمو ((5107) )7٠١(, يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةرخآلا ءاشع لوق زاوج :هيف :يوونلا لاق (ةرخآلا ءاشعلا) :هلوق

 نع دعبت علس لوح مهزانمو «ةملس ونب مهو «هتليبق :يأ (هموق ىلإ) :هتوق

 ليم ردق دبي يبنلا دجسم

 .مه اًمامإ نوكي :يأ (مهب يصيف) :هلوق

 .لكَو هللا لوسر عم اهالص يتلا ةرخآلا ءاشعلا :يأ (ةالصلا كلت) :هلوق
 .09/1) *ماهفألا هيبنت” و 0/0 /*) ؟مالعإلا” و :(576) ؟ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 !ضرتفملاب لفنتملا ءادتقا زوجي له
 نمف نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو زوجي :لوآلا لوقلا

 يعفاشلا :مهنم «كلذ ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم ريبك عمج لقن لب ءمهدعب

 .مهريغو «ةريبه نباو «يدرواملاو «ربلادبع نباو ءيواحطلاو

 يلصي نم فلخ ةلفانلا يلصي نأ :زئاج هنأ اوعمجأ دقو :هللك ربلادبع نبا لاق

 .ضرتفملاب لفنتملا ءادتقا زاوج ىلع :اوقفتاو :ةريبه نبا لاقو .ءاش نإ ةضيرفلا

 اذإ ىلص الف دوو هللا لوسر عم لص هنأ : كعشوخ كتذخ دوسألا نب ديزي ثيدح :مهتجح



 نَحلا

 ةالصلا باتك (11)ثيدحلا زج بن”

 اَم) :لاقف ءامههصتارف دعرت اهب ءيجف ءاههب اعدف ءدجسملا ةيحان يف ايلصي مل نالجر

 ْلَص اذِإ داوُنَعْفَت ال» :لاقف .انلاحر يف انيلص دق :الاق .«؟نَعَم اَيَلَصُت ْنَأ اُّكَعتَم

 هجرخأ .(ًةَلِفاَ هَل اَنِإَف ؛ُهَعَم ُهَعَم ٌلَصْيِلَف ءٌلَصُي 1و َم ماَمإلا َكَرْدَأ من ِهِلْخَر يف ْمُكُدَح ٌدَحَأ

 يف وهو «(حيحص هدنسو .(864) يئاسنلاو )5١9(. يذمرتلاو «01/5) دوادوبأ

 )17١١(. "دنسملا حيحصلا#

 يلصي الجر رصبأ ٌدْيي هللا لوسر نأ : تف يردخلا ديعس يبأ ثيدح اذكو

 ,(0174) دوادوبأ هجرخأ (!؟ُهَعَم ٌّلَصُيَم ؛اًذَه َلَع ُقَّدَصَت ّدَصَتَي ٌلُجَر ا اَلآ» :لاقف .هدحو

 ةلدأ مطو «(2500) "دنسملا حيحصلا” يف وهو ءحيحص هدنسو :2554 /7) دمحأو

 .ىرخأ

 ديعس نب ىيحيو .يرهزلاو ء,نسحلا لوق وهو ءزوجي ال :يناثلا لوقلا

 :ةفئاط تلاقو :رذنملا نبا لاق .كلام نع ةياورو «ةبالق يبأو «ةعيبرو ءيراصنألا

 لاقو .فنأتساو ءاهب دتعي مل ةالصلا نم ءيش يف مامإلا ةين هتين تفلاخ نم لك

 الو «لفن فلخ ضرف الو ءضرف فلخ لفن زوجي ال :ةفئاط تلاقو :هنللك يوونلا

 .مهركذ مدقت نم لوق هنأ :يوونلاو ءرذنملا نبا ركذ مث .رخآ ضرف فلخ

 ثيدحلاو .هْيَلَع اوُهِلَمَت الق ؛هب مَتْوَيِل ٌماَمإلا َلِعج إد :ثيدح :مهتجح

 قداتخالا :ثيدحلاب هوصقلا ذأو ءاذه نع بيجأو ((9//) مقرب مدقت فلؤملا هركذ

 اَذِإَو ءاوُربَكَف َربَك اَذِإَف» :هلوق وهو ,ثيدحلا ةمتت :كلذ ديؤي .ةرهاظلا لاعفألا يف

 .«اوُعكْراَ عَ
 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :(075/9) ؟ينغملا”و .(58/94) ؟«ديهمتلا”و )4٠١/١(« ؟يناعملا حرش”و )١407/9(« ؟فارشإلا» :رظنا

 0 اطر ؟ريلادبع نبا تاعامجإ” و "7 .ء"/١1 "ماكحاإلا” و 4١59 /5) "«عومجملا”و



 نخلا
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 ةالصلا باتك (5١١)ثيدحلا (١)ج

 ؟لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص حصت له

 «يعفاشلاو «يعازوألاو ءءاطعو «سواط لوق وهو «حصت :لوألا لوقلا

 «دوادو روث يبأو ءبرح نب ناهيلسو «ةبيش يبأ نب ركب يبأو «ةمثيخ يبأو ءقاحسإو

 «فلؤملا هركذ يذلا كن رباج ثيدح :مهتجح .دمحأ نع ةياورو ءرذنملا نباو

 .نيتعكر ةفئاط لكب نيتفئاطب ىلص دي ىبنلا نأو ءفوخلا ةالص يف ءاج ام اذكو

 ةياورو «ةفينح وبأو «كلام مهنم « ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءحصت ال :يناثلا لوقلا

 :اولاقو «اهيَلَع اوُِلَْحَت الق وب َمَتْومِل ُمامإلا َلِعج نإ :ةلَي يبنلا لوق :مهتجح .دمحأ نع

 .هذه لبق ةلأسملا يف اذه نع ةباجإلا تمدقت دقو «هيلع فالتخا ةيئلا يف هتفلاخم

 .بجر نباو «ةمادق نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(011/7) "بجر نبا” و «(159/4) "عومجملا” و ((7786 /5) "ينغملا”و )١58/5(« "فارشإلا” :رظنا

 رخآ اضرف يلصي نم فلخ اًضرف ىلص اذإ

 فالخ اهيف ةلأسملا هذهو ءرصعلا يلصي نم فلخ رهظلا يلصي نأ :كلذ لائم

 ةالص زاوج باوصلا ناك اذإو «كلذ ىلإ ةراشإ ؛هذه لبق نيتلأسملا يف قبس اًضيأ

 .ملعأ هللاو ءانه اذكف سكعلا اذكو «لفنتملا فلخ ضرتفملا

 .(119/4) "عومجملا” و «(97//7710) "ينغملا” :رظنا

 لاعفألا يف ىرخألا فلاخت نيتالصلا ىدحإ تناكاذإ

 اهريغ وأ ءاّرهظ ىلصي نمب ةزانج وأ ءاقوسك ىلصي نم يدتقي نأ :كلذ لاثم

 ءحصت ال اهنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «ةلبانحلا تبهذ لاعفألا يف فلاخت امم

 ةريره بأ ثيدحل ؛حصت ال اهنأ :باوصلاو .حصت اهنأ :ةيعفاشلل يناثلا هجولاو

 لعفلا اذهو . اِهْيَلَع اوُفِلَتْت الف ؛هب مت ويل ماَمِإلا َلِعجج اَّنإ» : "؟نيحيحصلا” يف كفي

 .لاعفألا يف همامإ ةفلاخم ىلإ يضفي

 .(118/14) "عومجملا” و «(77107/7) ؟ينغملا” :رظنا



 ةالصلا باتك (17١)ثيدحلا (١)ج

 ِةَدِش يف كي هللا ٍلوُسَر َعَم ّلَصُن اَنك :َلاَق عنخ ِكِلاَم ِنْب ِسْمَأ ْنَع ١١17-
 3 م ماس هس ]ل هه .:َ يل م سوس 6 تم كك

 َدَجَسَف ُهَبْوَن َطَسَب ضْألا نم : ةَنَهْبَج ّنُكَمُي ل ا اندحا ل ب مل اذإف ءرحلا

 )15٠(. ملسمو ,«هتهبج» :لدب (ههجو) :هدنعو )١17١8((« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .رهظلا ةالص :يأ (ىلصن) :هلوق

 طيخملا ىلع قلطي دقو «رازإلاو .ءادرلاك ءطيخملا ريغ بوثلا (هبوث) :هلوف

 0( م١ "*مالعإلا7 :رظنا .هريغو «صيمقلاك

 ؟دربلاو رحلا يف بوُثلا ىلع دوجسلا مكح ام

 .دريلاو رحلا يف بوثلا ىلع دوجسلا يف صخري هنأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذ

 هئزجي ال هنأ ىلإ :يعفاشلا بهذو .فلؤملا هركذ يذلا كلذ سنأ ثيدح :مهتجح

 لوق :باوصلاو .اًرذع نوكيف ءاحيرج نوكي نأ الإ بوث اههودو ةهبجلا ىلع دوجسلا
 .همك ىلع دوجسلاك .هئاضعأب دجاسلا ةرشابم مكح ىلع مالكلاو ءاذه .روهمحلا

 مقرب ايي ناوع سابع نبا ثيدح دنع مدقت «كلذ ريغو «هتمامع روكو ؛«هديو .هليذو

 ل هر و

 ةهط صشة ام كهمس ه؟ 5 و 0ع .٠ .٠

 .(مُظعَأ ِةَعْبَس 1 َةَعْبَس لَع ٌدَحْسُأ ْنَأ ترمأآ» :هيف ىذلا (ى1/)

 رى .077/75) ؟فارشإلا” و (1١لا/ /7) ؟طسوألا” :رظنا



 دنع سيلو ««هقتاع» :لدب «هيقتاع» :امهدنعو ((017) ملسمو :(759) يراخبلا هجرخأ

 .(هنم) :يراخبلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 قحلأ دقو «طقف رازإلا :انه بوثلاب دارملا :نقلملا نبا لاق «بوثلا ين» :هلوق

 ءاقوشكم ندبلا يلاعأ نوكي ثيحب ؛ةروعلا هب رتسي ام لكو «ليوارسلا ىنعملا يف هب

 يف ةنوئسملا ةنيزلا لصحي ءىبش هقتاع ىلع لعجي نأب كلذ ةفلاخم ىلع ىهنلا دروف

 .ةالصلا

 .(597/7) "مالعإلا” :رظنا .قنعلاو .بكنملا نيب ام :قتاعلا (هقتاع١ :هلوف

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ هقناع ىلع ءيش عضو نم ةمكحلا ام

 زتئا اذإ هنأ هتمكح :ءاملعلا لاق :(217) "ملسم حرش” يف هلله يوونلا لاق

 لعج اذإ ام فالخبب :هتروع فشكتت نأ نمؤي مل ««يش هنم هقتاع لع نكي لو ب

 هتوفتو «كلذب لغشيف «هيدي وأ «هديب هكاسمإ ىلإ جاتحي دق هنألو .هقتاع ىلع هضعب

 ريغو عفرلا عرش ثيح امهعفرو .هردص تحت ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو ةنس

 أوُُح#» :ىلاعت هللا لاق دقو «ةنيزلا عضومو «ندبلا ىلعأ رتس كرت هيف نأل ؛كلذ

 7١[. :فارعألا]# ّوَتتيِز



 يرحلا كيب
 ةالصلا باتك (١١)ثيدحلا (١)ج نس

 ؟نيقتاعلا ىلع ةالصلا يف ءيش عضو مكح ام

 هنأو «نيقتاعلا ىلع ءيش عضو بابحتسا يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال :الوأ

 بجي له :اوفلتخاو .ةالصلا يف هيقتاع درجي نأ يلصملل هركي

 اًرداق ناك نإ سابللا نم اًئيش هقتاع ىلع يلصملا عضي ب نأ بجي :لوألا لوقلا

 .يناكوشلا هراتخاو مزح نياو ءرذنملا نباو .دمحأ مامولا لوق وهو «كلذ ىلع

 .فلؤملا هركذ يذلا كفي ةريره بأ ثيدح :مهتجح

 «كلذ هل هرك نيقتاعلا فوشكم ىلص نإف بجي الو .ءبحتسي :يناثلا لوقلا

 :لاق كن رباج ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هتالص تحصو

 هجرخأ اوي ْرِرَاَ اَْيَض َناَك ْنِإَو هب فَلاَ اَعساَو َناَك ْنِإق» :ايْيَي هللا لوسر لاق

 ةيقب اهبشأف «ةروعب اسيل ناقتاعلا :اولاق اًضيأو )27017١(« ملسمو )75١(« يراخبلا

 .هيزنتلا ىلع ةريره يبأ ثيدح يف دراولا يهنلا اولمحو «ندبلا

 هلمحف : تح رباج ثيدح امأو ,ثيدحلا رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 راف اَهُيَض َناَك ْنِإَو» :هلوقل ءاَقيض بوثلا ناك اذإ ام ىلع لوألا لوقلا باحصأ

 اهي

 ؟بوجولاب لوقلا ىلع هتالص حصت لهو

 ءحصت :دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو «نالطبلا ىلإ :مزح نباو ةياور يف دمحأ بهذ

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه :اذهو .مثأيو

 ؟لينلا”و )49/7/١(0: ؟حتفلا”و )/١8١((0 ؟عرمجملا”و 08٠/19(2 ؟ينغملا”و ,(790/؟) ؟ىلحملا” :رظنا

 . م0 /5؟١



 ةالصلا باتك (118)ثيدحلا (١)ج

 !بوثلاب نيبكنملا عيمج رتس بجي له

 ءامههضعب رتس ئزجي لب ءامههعيمج نيبكنملا رتس بجي الو :هكللج ةمادق نبا لاق

 «ثيدحلاب امهرتس بوجو نأل ؛ةرشبلا نول فصي فيفخ بوثب امهرتس ئزجيو

 ىلع عقي اذهو .(ُْيَّ ُهْنِم ِهِقتاَع َلَع َسْيَل ءِدِحاَولا ٍبْوَنلا يف ٌلُجّرلا ٍّنَصْيأل١ :هظفلو

 هيبكنم ىدحإو ىلص نميف دمحأ صن انركذ دقو ءامههمعي ال امو «نيبكنملا معي ام

 .ةداعإلا هيلع بجوي ملف «ةفوشكم
 .(0707/95) "بجر نبا” و )/08١( "ينغملا :رظنا

 ؟هيبكنم دحأ تس اذإ

 ءرخآلا ىرعأو «هيبكنم دحأ رتس ول هنأ ىلع دمحأ صن :هثللط بجر نبا لاق

 .كلذ دجوي ملو هيقتاع ءارعإ وه يهنلا نإف «يهنلا بكتري مل هنأل ؛هتالص تحص

 ئزجي :عضوم يف لاقو .ةروعلاك هيبكنم عيمج رتس بجي :يلعي وبأ يضاقلا لاقو

 .ةروعلاك .ةرشبلا فصي ال اب امهرتس بجي الو ءامههضعب رتس

 .0257/15) "بجر نبا” و ؛(1/١28) "ينغملا” :رظنا

 ؛ هئزجي لهف اطيخ وأ ًالبح هيقتاع ىلع عضو اذإ

 :ةلبانحلل نيهجو بجر نباو «ةمادق نبا ركذ

 :اولاق .ءىش هنم هقتاع ىلع : ثننغ ةريره يبأ ثيدح يف ءاج امل ؛ئزجي :امهدحأ

 .ءىش اذهو

 :دوعي ريمضلاو «هنم :هلوقل ءاًضيأ كن ةريره يبأ ثيدحل ؛هتزجي ال :يناثلا

 هنأ :حيحصلاو :هنللَه لاق .ةمادق نبا رايتخا وهو ,باوصلا وه :اذهو .بوثلا ىلع

 هبكَرط َنْبَي ْفِلاَْبْلَم ٍدِحاَو ِبْوَن يف ْمُكُدَحَأ ٌَلَص اَذِإ» :لاق كي يبنلا نأل ؛هتزجي ال

 ءرتسلل نيقتاعلا ىلع هعضوب رمألا نألو .دوادوبأ هاورو ء.حاحصلا نم .ههيَقِتاَع َلَع
2 



 نع يور امو .اًسابل الو .ةرتس ىمسي الو ءلبح الو ءطيخ عضوب كلذ لصحي الو

 هاوس ام مدعلف ؛مهنع حص نإ منع ةباحصلا نع يور امو .حصي مل عنخ رباج

 .ملعأ هللاو

 .(757/75) ؟"بجر نيا” و «(087 /1) "ىنغملا” :رظنا

 ؟نيقتاعلا ىلع ءيش عضو يف لفنلاو ضرفلا نيب قرف كانه له

 «ضرفلا نيب يقرخلا قرفي مل )287/١(: "ينغملا» يف هفلله ةمادق نبا لاق

 .ةراهطلاك ءلفنلل طرتشا ضرفلل طرتشا ام نآلو ؛امهيف ماع ثيدحلا نأل ؛لفنلاو

 .فيفختلا ىلع اهانبم ةلفانلا نآل ؛...عوطتلا يف هئزجي هنأ دمحأ صنو

 .ملعأ هللاو ,ماع ثيدحلاو «قرفال هنأ :باوصلاو :تلق



 أ انو لكأ نم لاَ أ يلا نع ءدنج اوبن رياَج نَع

 هيف ٍرْذِقب أَو اهِيبَب يف ُدُعْقيْلَو ءاتدجشَم ْلرََْيِل وأ العلك الصب

 ءِلوُقبلا َنِم ايف اب َرخَأَف ؟لآَسَ ع ا َدَجَوف ءِلوَقُب ْنِم ٌتاَرِضَح
 ِْإَف ؛لُك» :َلاَ اًهَلكَأ َهِرَك ُهآَر اََك (!يباَحْضَأ ٍضْعَب ىلإ اَهوُيَرَق» :َلاَقَ

 .(يِجاتت ال ْ نَم يجانا

 دنعو ««يباحصأ» :لدب «هباحصأ» :امهدنعو «(015) ملسمو «(850) يراخبلا هجرخأ

 .هعم اوناك هباحصأ ضعب ىلإ اهوبرقف .«اهوبرق» :لاقف :(7509) يراخبلا
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 أ مولا َلَكَأ ْنَم» :َلاَق كي ينل َنَأ كضض رباج ْنَع - | |

 .ُناَسْنإلا ُهْنِم نأتي هاني ىَذََتَ ةكئالكا نق ؛اَنَدِجْسَم َنَئَرْفَي اَلَف َتاّركلا

 وأ َلَصَبلا و
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 هل 2 0 +

 .«مدا ونبا) :ةياور يفو

 - «ثاركلاو موثلاو ءلصبلا» :ملسم دنعو «يراخبلا هجرخي ملو «(254) ملسم هجرخأ

 .قباسلا مقرلاب هدنع :ةيناثلا ةياورلاو ««ناسنإلا» :لدب «سنإلا» :هدنعو .- فطعلا واوب

 :نيثئيدحلا ظاشلأ

 لك :لقبلا :ةغللا لهأ لاق ءلوقبلا نم ناعون امه ااًلصب وأ اًموث» :هلوق

 .ضرألا هب ترضخا تابن



 .طرشلا باوحل ةطبار :ءافلاو ءانع ل زعم ىف نكيل :يأ «انلزتعيلف» :هكلوقف

 .رمألل :ماللاو

 ام ليلدب «نيملسملا دجاسم عيمج لمشيف «ءسنجلا هب دارملا «اندجسم» :كلوق

 .«دجاسملا نيتأي الق» :ظفلب هضم رمع نبا ثيدح نم ملسم هاور

 :ةياور يف (86665) "يراخبلا”7 يف ءاج (.. .تارضخ هيف ردقب يتأو) :هلوف

 وهو «لفسأ نم ةدحاوب ءابلاب (ردبب) :ةظفللا هذه تعقو :يبطرقلا لاق .(ردبب)

 هب لدتساو «فاقلاب ردقب ةاورلا ضعبل عقو دقو «هترادتسال :كلذب يمس فيطلا

 وهو :اولاق حيحصب سيل اذهو .خبط نإو «لوقبلا نم حير هل ام ةهارك ىلع

 هنأ ملس ولو «ردبب يتأ : ؟دواد يبأ باتك” يف درو دقو .ردبب هباوصو فيحصت

 اهنأكف هوركملا ىنعملا يقبف ءاهنم ةحئارلا كلت خبطلاب تمت مل اهنأ هانعم نوكيف ءردقب

 .ةكئالملا :يأ «يجانت ال نم يجانأ» :هلوق

 .هلمشت ةلعلا نأل ؛فلس ام ىنعمب وه «ثاركلا» :هلوق

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 امهوحنو لصبلا وأ موثلا لكأ مكح

 لوق وهو «لالح ثاركلاو ءلصبلاو «موثلا لوقبلا هذه < :لوألا لوقلا

 ثيدح :اًضيأو . هع هع رباج ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج
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 ُميِرحَت يب َسِيَل ُه ُهَنِإ س سال اجمأ» : هيك يبنلا لاق : :هيفو «(056) ؟لس يف ديعس يبأ

 .هاَهَحيِر ُهَرْكَأ ةَرَجَّش اَهَّتِكَلَو «يل هلا َّلَحَأ ام



 نَلأ

 ةالصلا باتك (١١1)ثيدحلا 0 فلا

 نبا هلاق .نيمدقتملا ضعب نع اذه يور «لوقبلا هذه لكأ مرحي :يناثلا لوقلا

 اهلكأ نأب حرص هنأل ؛مهنم مزح نبا سيلو ءرهاظلا لهأ ضعب لوق وهو ءبجر

 .نيع ضرف ةعامجلا نأب هلوق عم «لالح

 ةالص :لاقي نأ هريرقتو «نيع ضرف ةعامجلا نأ ىلع اونب :ميرحتلاب نولئاقلا امأ

 «بجاو وهف ؛هب الإ بجاولا متي ال امو ءاهلكأ كرتب الإ متت الو ,نيع ضرف ةعامجلا

 .اًمارح اهلكأ نوكيف .بجاو هذه لكأ كرتف

 :لاقف "؟محتفلا” ىلع هقيلعت يف ليلعتلا اذه نع هنللَج زاب نبا خيشلا باجأ دقو

 ةحئارلا تاوذ تاورضخلا هذه لكأ ةحابإ نأ :باوصلاو .ديجب ريرقتلا اذه سيل

 ةعامجلا كرت غوسي ماعطلا روضح نأ امك ءنيع ضرف ةعامجلا نوك يفاني ال ةهيركلا
 .اًحابم كلذ نوك عم «هيدي نيب مدق نمل
 .0" غ7 /؟) "حتفلا” و ١(. 4 /8) ؟بجر نبا” و «(014) "ملسم حرش” :رظنا

 دجسم لك لمشي ماع ثيدحلا يف دراولا يهنلا

 نأ ءاملعلا روهمجو :(5917/7) "ملعملا لامكإ” يف هلله ضايع يضاقلا لاق

 اذه نأ مهضعب بهذو .دجسم لك يف ماع يبن :اهلجأل دجاسملا لوخد نع يهنلا

 اَلَق) :هلوقب جتحيو ؛كلذب مهيذأتو ءيحولا ةكئالم لجأل ؛ةئيدملا دجسم يف صاخ

 .ملسم نيتياورلا ركذو ءاَدِجاَسملا برقي الف ١ :هلوق ةعامجلا ةجحو (اَنَدِحْسَم ُبّرَقَي
 ص

 لصبلاو موثلا لكآ هلوخد نم عنمي لهف اًيلاخ ناكاذإ دجسملا
 ثيدحلا اذه ينو :ءاملعلا لاق :(251) "ملسم حرش” يف هنلل يوونلا لاق

 لحم هنأل ؛اًيلاخ ناك نإو ءدجسملا لوخد نم هوحنو ؛موثلا لكآ عنم ىلع ليلد
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 ةالصلا باتك (١٠١)ثيدحلا (١)ج

 ؟عماجملا نم هريغ دجسملاب قحلي له

 ىلع ءاملعلا ساقو :يضاقلا لاق :(2577) "ملسم حرش” يف هنلله يوونلا لاق

 عماجم نم اهوحنو «زئانجلاو ءديعلا لصمك ءدجسملا ريغ ةالصلا عماجم :اذه

 «قاوسألا اهب قحتلي الو ءاهوحنو «مئالولاو .ركذلاو «ملعلا عماجم اذكو «تادابعلا

 .اهوحنو

 نأ :هيفو :مدقت يذلا ضايع يضاقلا مالك ركذ نأ دعب هكثله يناكوشلا لاقو

 نم ةبكرم تناك نإو «قاوسألا جارخإل هجو الف .يذأتلا يه تناك نإ ةلعلا

 يف ةروكذملا ةلعلا نكلو ءكلذ حص ةعاطب نيلغتشملل اًلصاح هنوكو «يذأتلا

 اهرضحت يتلا نطاوملا قاحلإ ىلع راصتقالا يغبنيف «ةكئالملا يذأت يه ثيدحلا

 يضتقت يهو .«موُثلا حيرب اَنيِذْؤُي ال١ :ظفلب ملسم ثيدح يف درو دقو ؛ةكئالملا

 000 .مدآ ينب يذأتب ليلعتلا

 .ىهتنا .ةلقتسم ةلع (هنم دحاو لك نأ رهاظلاو :هلله ديعلا قيقد نبا لاق

 .ها .تادابعلا عماجم نم اهريغك قاوسألا :اذه ىلعو
 ؟لينلا”و 00 "حتفلا”و 67 "بجر نبا”و يدطتكك ل١ "مهفملا”و موا "ماكحلا» :رظنا

 .(ةتال

 ؟ةهيرك حئاور اهل امم اهربغ لوقبلا هذهب قحلي له

 كلام نع نيتلا نبا لقنو :(7 55 /؟) "حتفلا” يف هلله رجح نبا ظفاحلا لاق

 قحلأو «...ءاشجلاب ضايع هديقو .موثلاك وهف .هحير رهظي ناك نإ لجفلا :لاق

 باحصأ قحلأف مهضعب دازو ؛ةحئار هل حرج هب وأ ءرخب ِهّيَمِب نم :كلذب مهضعب
 نبا راشأو «هناسلب سانلا يذؤي نمو «موذجملاك ؛تاهاعلاو «كامسلاك :عئانصلا

 .ةقباسلا ةلأسملا عجارم :رظنا .يضرم ريغ عسوت :هلك كلذ نأ ىلإ ديعلا قيقد



 بنِحلا

 اك ١ نورا
 ةالصلا باتك ١( ١٠)ثيدحلا (١)ج

 ؟دجسملا مكح دجسملا ةبحرل له

 امو دجسملا ةبحر مكح :(7454 /7) ؟"حتفلا” يف هلله رجح نبا ظفاحلا لاق

 نم جارخإب رمأ دجسملا ين اهحير دجو اذإ ْذْكيَِي ناك كلذلو ءهمكح :اهنم برق

 . علا رمع نع « "ملسم” يف تبث (ى ؛عيقبلا ىلإ هنم تدجو

 اخبط امهتامأ اذإ لصبلاو موثلا

 نم امهحير دجو اذإ ٌدْكَي هللا لوسر تيأر :لاق كتفي باطخملا نب رمع نع

 هجرخأ .هاشْبَط ا(ههّئمِيلَف امهَلكَأ ْنَمَك» «عيقبلا ىلإ ج -رخأف :هب رمأ دجسملا يف لجرلا

 ءامهتحئار بهذيل :يأ هاَخبَط اَُهْنمُيَلق» : "مهفملا” يف يبطرقلا لاق .2671) ملسم

 .هلتقو هتتامإ ءيش لك ةوق رسكو «خبطلاب امهرسكيو

 ١15(. /8) "بجر نبا” و «(117/7) "مهفملا” :رظنا

 امهتحئار بهذي ام امهدعب لكأو لصبلاو موثلا لكأول

 نأ ول :("ه١٠ /8) "نيحاصلا ضاير حرش 12 يف هله نيميثع نبا خيشلا لاق

 اذإ زوجي «معن :لوقن ؟لخدي نأ زوجي لهف «ةحئارلا هب بهذت اًثيش ” لمعتسا ناسنإلا

 نأل ؛سأب الف ةحئار ةدعملا نم جرخي راص الو الماك اًياهذإ ةحئارلا بهذي ام لكأ

 .اًمدعو اًدوجو هتلع عم رودي مكحلا

 ةعامجلا ةالص نع فلختلا دصقل امهلكأ اذإ

 هللا نأ :مالكلا ةصالخو : "حتفلا ىلع هتيشاح” يف هكللك زاب نبا خيشلا لاق

 ةحلصمل تاعامجلا كرت يف اًرذع تاحابملا هذه لثم لعجو «هدابع ىلع رسي هناحبس

 .ملعأ هللاو .كلذ مرح ةعامجلا كرتل ةليح اهذختي نأ دحأ دارأ اذإف «ةيعرش



 ةالصلا باتك (١17١)ثيدحلا (١1)ج

 رضحي الثل اهلكأي نأ ناسنإلل زوجي له :هكلج نيميثع نبا خيشلا لاقو

 «ناك ببس يأب ضرفلا طاقسإ ىلإ لصوتي نأ ناسنإلل زوجي ال مارح انلق ؟دجسملا

 ىتح دجسملا برقت ال نكلو «حابم لكألا لوقن اننإف ءامهيهتشي هنأل اهلكأ ول نكل
 .قفوملا هللاو ءامههتحئار لوزت

 70٠(. /5) ؟نيحلاصلا ضاير حرش” و 0757" /7) حتتفلا” :رظنا
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 ذوخأم هنأل ؛اًدهشت دهشتلا يمس :(75 /7) "مهفملا” يف هلل يبطرقلا لاق

 .ةعم هلوسرل ةلاسرلابو هلل ةينادحولاب نيتداهشلا ظفل نم

 ١- َدُهَمَتلا كي هللا ُلوُسَر يَِمَّلَع :َلاَق كن ٍدوُعْسَم ِنْب هفاِدْبَع ْنَع - هسا ه

 ُتاَوَلّصلاَو هلل ُتاّيِحّلا» :ِنآْرفلا َنِم َةَروُسلا يِنُمَلَعُي امك - يفك نب يّفَك
 َلَعَو اَنْيَلَع ملص ُُناَكَريَو هللا ةَمْحَرَو بلا اهبأ َكِيَلَع ْماَلَّسلا «ُتاَبيَطلاَو

 .(ةَلوْسَرَو ُهَدْبَع اًدَمَحُ َّنَأ ُدَهْشَأَو 00 َنيِحلاَّصلا هللا داَبِع

 :هيفَو هَرَكَذَو «هلل ُتاّيِحَتلا :َلقَيْلَف ةالّصل ملا يف ْمُكُدَحَأ َدَعَق اَذإ» :ٍظْفَل يفَو

 سلا يف حِلاَص دن م لك ىلع ْمنَلَس دق كِل مَعَ اذ مكن

 .(َءاََش اَم ِةَلأَسلا ّنِم هَكَتِْلَف» :هيِفَو "«ضّرلاَو

 :ثيدحلا جيرخت

 )1١١5« يراخبلا هجرخأ :يناثلا ظفللاو «(507) ملسمو ,.(5775) يراخبلا هجرخأ

 اش اَم انتا نم ْيَكَتي َمُن» :هدنع .(َءاَش ام ِةَلَأْسَملا َنِم ْدَبَكَتلَم» :هلوق الإ هظفل اذهو «7

 .قباسلا مقرلاب :ملسم هجرخأو ««َءاَش ام مالكا َنم ُدْعَيريَكَتيمُن» :(17720) مقرب هدنعو

 :ثيدحلا ظافلأ

 .يننقل :يأ (ينملع) :هئوق
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 ةالصلا باتك (١؟١)ثيدحلا 01 فل

 نم :اهيلع دهشتلا قالطإو .«ثيدحلا يف يتلا تاملكلا :يأ (دهشتلا) :هلوق

 .اهيف لاقي ام مهأ دهشتلا نآل ؛لكلا ةدارإو ءضعبلا قالطإ باب

 .ءاقبلاب ترسفو «كلملاب ةيحتلا ترسفو «ةيحت عمج «تايحتلا» :هلوق

 م

 هل بجاو هلل تباث تافآلا نم ةمالسلا نأ :ىنعملاو .ةمالسلاب ترسفو «ماودلاو

 .نسحأ وهو «هانعمب ناك امو هلك كلذ عمجت اهنإ :ليقو «ةمظعلاب ترسفو «هتاذل

 .بجر نبا هلاق

 تايحتلا ليق انإو «ميظعتلا عاونأ :تايحتلاب دارملا :يوغبلاو ءيباطخلا لاقو

 «.ةصوصخت ةيحتب هباحصأ هييحي مهنم دحاو لك ناك برعلا كولم نأل ؛عمجلاب

 .ةقيقح كلذل قحتسملا وهو «ىلاعت هلل مهتايحت عيمج :ليقف

 هلك كلذ :يأ :تادابعلا يف صالخإلا ىلع هيبنت :يبطرقلا لاق هللا :هلوق

 كلذ كلم نأب فارتعالا هب داري نأ زوجيو «هلل الإ لعفت ال لامعألاو ,تاولصلا نم

 .هلل هلك

 تاولصلا اهب داري نأ لمتحي :ديعلا قيقد نبا لاق «تاولصلاو» :هلوق

 نوكي وأ «هريغ اهب دصقي نأ زوجي ال ىلاعت هلل ةبجاو اهنإ :ريدقتلا نوكيو «ةدوهعملا

 لمتحيو «هريغل ال هل ةصلخم انتاولص نإ :يأ هل تاولصلا انصالخإ نع اًرابخإ كلذ

 وه يطعملاو ءابب لضفتملا :يأ (هلل» :هلوق ىنعم نوكيو «ةمحرلا :تاولصلاب داري نأ

 .هريغل ال ىلاعت هلل ةماتلا ةمحرلا نأل ؛هللا

 لعلو «تابيطلا لاوقألاب ترسف :ديعلا قيقد نبا لاق «تابيطلاو» :هلونق

 .فاصوألاو «لاوقألاو «لاعفألا نم تابيطلا :ينعأ «ىلوأ معأ وه اب اهريسفت

 .صقنلا بئاوش نع اهصولخو «لاىلا ةفصب ابوك :فاصوألا بيطو



 ٌنِحلا

 © هاك
 ةالصلا باتك (١7١)ثيدحلا (١)ج

 مالسلا» :ظفلب يبنلا ىلع مالسلاو :بجر نبا لاق «كيلع مالسلا» :هلوق

 يف سانلا ملعي رمع ناك كلذلو ؛تاياورلا رئاس يف اذكهو ««يبنلا اهبأ كيلع

 يبنلا نمز دعب لاقي نأ مهضعب راتخا دقو «ةباحصلا نم رضحمب ربنملا ىلع دهشتلا

 .يبنلا ىلع مالسلا يَ

 دابع ىلعو انيلع مالسلا ءهتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا» :هلوق

 هناحبس هل مسا مالسلا نإف ؛لِليَذ هب نيصحتلاو «هللاب ذيوعتلا :هانعم «نيحلاصلا هللا

 ةنوعملاو ظفحلاب :يأ ءكعم هللا :لاقي اك «ليفكو ظيفح مكيلع هللا :هريدقت ىلاعتو

 .مكل ةاجنلاو ةمالسلا :هانعم :ليقو .فطللاو

 هنأ :حلاصلا ريسفت يف رهشألا :ظفاحلا لاق «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو» :هلونق

 .هتاجرد توافتتو .هدابع قوقحو «هللا قوقح نم هيلع بجي |ب مئاقلا

 يف قلخلا هملسي يذلا مالسلا اذهب ىظحي نأ دارأ نم :ميكحلا يذمرتلا لاق
 .ميظعلا لضفلا اذه مرح الإو اخ اص اًدبع نكيلف «ةالصلا

 ءايبنألا عيمج لحملا اذه يف رضحتسي نأ ٍلصملل يغبني :يناهكافلا لاقو

 .هدصق عم هظفل قفاوتيل :ينعي نينمؤملاو «ةكئالملاو

 ظفل اذه «حلاص هلل دبع لك ىلع متملس دقف كلذ متلعف نإ مكنإف» :هلوق

 .ظفللا اذه اوملع ىتح !نالف ىلع مالسلا !هللا ىلع مالسلا :نولوقي اوناك دقو ءمومع

 .(5 5٠ /8) لينلاو «(474 /9) "مالعإلا” و 71 /؟) "حتفلا” و 2051 /12) "بجر نبا”و ((401) ؟"ملسم حرش” و 07١ /1) "ماكحإلا”و 0074 /1) "مهفملا” :رظنا

 لوألا دهشتلا مكح

 .دوادو ءقاحسإو روث يبأو .دمجحأو «ثيللا لوق وهو «بجاو :لوألا لوقلا

 هتأزجأو ءوهسلل دجس اًوهس هكرت نإو «هتالص تلطب اًدمع دهشتلا كرت نإ :اولاق



 ٌَنْيَمْطاَف ٍةاَلَّصلا ٍِطَسَو يف َتَسْلَج اذإف» :هيفو تعال ةعافر ثيدح :مهليلد هتالص

 9 هيل ساس يا 0-0

 «َكِتاَلَص ْنِم عُرفت ىّنح َكِلَذ َلْثِمَف َتْمق اَذِإ من ذَهَشَت مث ىَرشتلا َكّدِخَف ُشرئْفاَو
 كثلخ دوعسم نبا ثيدح اذكو «ينابلألا خيشلا هنسحو «(855) دوادوبأ هجرخأ

 .(هلل ُتاّيِحَّتلا :ُلَقَيْلَف قالَّصلا يف ْمُكّدَحَأ َدَعَق اَذِإَو' :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا

 .(ّلَصأ نوُمْنَْأَو اك اوُلَص١ :هلوق عم كلذ ىلع يي يبنلا ةموادم :اًضيأو

 ةفينح يبأو «يعازوألاو .ءيروثلاو ءكلام لوق وهو «ةنس :يناثلا لوقلا

 كطخ ةنيحب نب هللادبع ثيدح :مهتجح .ءاملعلا ةماع لوق هنإ :ليق لب ءيعفاشلاو

 نيتعكرلا يف ماقف ءرهظلا مهب لص ديبي هللا لوسر نأ :هيفو )/١١7(« مقرب مدقت دقو

 .نيتدجس دجس :هتالص متأ (لف .سلجي ملو «نييلوألا
 امل اًبجاو ناك ولو ءوهسلا دوجسب هربج ْدُييَب يبنلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلاو

 نونسملا الإ ريجي ال وهسلا دوجس نأو «لالدتسالا اذه نكلو ءوهسلا دوجسي ربجنا

 .يناكوشلا هلاق .هب ملسي ال .بجاولا نود

 وهو .وهسلا دوجسب هربج اًوهس هكرت نإف .بجي هنأو لوألا لوقلا :حجارلا

 ؟هتالص لطبت لهف ءادمع هكرت اذإف .يناكوشلاو ءبجر نبا رايتخا

 نالطب مزلتسي ال تابجاولاب لالخإلا نأ ةرم ريغ انمدق دقو :يناكوشلا لاق

 .ناكرألاو ءهطورشلاب لالخإلا وه امنإ كلذل مزلتسملا نأو «ةالصلا

 .ملعأ هللاو باوصلا وه اذهو :تلق

 "لينلا”و ء(غ١ /1( "ليسلا”و ماو اال "بجر نبا”و 159/8 "عومجملا”و م /1 *ينغملا” :رظنا

 .(؟هم) (؟* ع /)



 تسلا تحد
 ةالصلا باتك (١11)ثيدحلا ()>

 ريخألا دهشتلا مكح

 وهو «هب الإ ةالصلا حصت ال نكر هل سولجلاو «ريخألا دهشتلا :لوألا لوقلا

 نب رمع نع :رذنملا نبا هاكحو .دوادو ءقاحسإو .دمحأو «يرصبلا نسحلا لوق

 دوعسم نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلد ءامهريغو ءرمع نبا ىلوم عفانو ,تنيخ باطخلا

 .هلل ٌتاّيِحَلا :ُلْقَيلَ قالَّصلا يف ْمُكَّدَحَأ َدَعَق اَذإ» :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا كنت

 انيلع ضرفي نأ لبق ةالصلا يف لوقن انك :ظفلب )/١711( يئاسنلا هجرخأو

 يف دحأ لقي مل :ربلادبع نبا لاق .ةنييع نب نايفس هب درفت ظفللا اذهو ءدهشتلا

 .دهشتلا ضرفي نأ لبق هريغب الو .دانسإلا اذهب اذه كعثإل دوعسم نبا ثيدح

 يبأ لوق وهو ءدهشتلا بجي الو ءبجاو دهشتلا ردقب سولجلا :يناثلا لوقلا

 .يروثلاو .كلام نع ةياورو «ةفينح

 .ةداتقو «يعخنلا لوق وهو «هكرتب ةالصلا لطبت ال ةنس وه :ثلاثلا لوقلا

 لوألا دهشتلا دنع هركذ مدقت ام :مهتجح .كلام نع روهشملاو ,يعازوألاو ءدامحو

 .هتالص ءيسملا ثيدح يف ركذي مل :اولاق اًضيأو

 «ةبيش يبأ نباو «ةمثيخ يبأو ءيروثلاو ءيرهزلا لوق وهو بجي :عبارلا لوقلا

 وه اذه نأ ةلبانحلا ضعب لقنو ؛يعازوألا نع يكحو «يمشاحلا دواد نب ناميلسو

 تمدقت :لوقلا اذه ةلدأو «يناثلاو لوألا دهشتلا نيب هدنع قرف ال هنأو .دمحأ بهذم

 .لوألا دهشتلا مكح دنع

 نيب هدنع قرف ال هنأو «يناكوشلا رايتخا وهو «عبارلا لوقلا وه :حجارلا

 .دمحأ مامإلا لاق امك «يناثلاو لوألا دهشتلا

 حرش” و 2(: /68 "عومجملا”و 346 "ينغملا”و «(5//581) "راكذتسالا”و «((؟ نى دس] "طسوألا” :رظنا

 .(ةة/1) "ليسلا”و ةقفر ةفإ ؟لينلا”وء(: ف ؟ملسم



١ 

 ةالصلا باتك (١؟١)ثيدحلا 030 فعا

 كي يبنلا نع ٌحص دهشت يأب دهشتي نأ يلصملل زوجي
 يبنلا نع ّحص ام لكب دهشتلا زاوج ىلع عامجإلا بجر نباو «يوونلا لقن

 دوعسم نبا دهشت حيجرت ىلع روهمجلاو .لضفألا يف اوفلتخاو «تادهشتلا نم دك

 دي يبنلا نع تبث اهب اًنايحأ لمعي نأ اًضيأ لضفألا نكل هب ذخألاو «هليضفتو

 .(50) "ملسم” يف وهو , دضتإ» سابع نبا ثيدحك
 .0819039 /0) ؟بجر نبا” و ء(407) "ملسم حرش” و «(9"57/ /") "عومجملا” :رظلا

 م

 امهب رهجي الو نيدهشتلابرسي
 لهج هب نالعإلاو «مهعيمج دنع ةنس دهشتلا ءافخإ :هفللَح ريلادبع نبا لاق

 .ةعدبو

 .امهيف رهجللا ةهاركو «نيدهشتلاب رارسإلا ىلع ءاملعلا عمجأ :هللله يوونلا لاقو
 .(445 /9) "عومجملا”و .(«4//5817) ؟راكذتسالا” :رظنا

 يناثلاو لوألا دهشتلل سولجلا ةيفيك

 يف كروتيو «لوألا دهشتلا يف شرتفي نادهشت امل يتلا ةالصلا :لوألا لوقلا

 , ١في ديمح يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .قاحسإو ءدمحأ لوق وهو «يناثلا دهشتلا

 «ىرسيلا هلجر ىلع سلج نيتعكرلا يف سلج اذإو :هيفو «878(2) ؟يراخبلا” يف

 «ىرخألا بصنو .ىرسيلا هلجر مدق ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإو «ىنميلا بصنو

 .هتدعقم ىلع دعقو

 تناك ءاوس «لاح لكب مالسلا هبقعي يذلا دهشتلا يف كروتي هنأ :يناثلا لوقلا

 ديمح يبأ ثيدح مومعل ؛يعفاشلا لوق وهو «نادهشت وأ ءدحاو دهشت اهيف ةالصلا

 ءاعدلاب لوطي هيف ملسي يذلا دهشتلا نألو «(ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإ) : كتنيخ

 .شارتفالا نم نوهأ كروتلا نأل ؛هيف كروتيف «هيف



 تسلا د
 ةالصلا باتك (1؟0)ثيدحلا ()ج

 «يروثلاو «ةفينح بأ لوق وهو ,تادهشتلا عيمج يف شرتفي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ملعلا لهأ رثكأ ىلإ يذمرتلا هبسنو «كرابملا نباو .حلاص نب نسحلاو

 .كلام لوق وهو ءاهعيمج يف كروتي :عبارلا لوقلا

 سيل يناثلاو «ميقلا نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :لاوقألا هذه برقأ

 6 "حتفلا”و ةفضلل 4 "بجر نبا” و ؛(765 )١/ دازلاو «غ40) "ملسم حرش» :رظنا

 دهشتلا يف كروتلاو شارتفالا مكح

 سلج ولف «ةنوئسم ةئيهلا هذه مث :(59) "ملسم حرش يف كلم يوونلا لاق

 ناك نإو .تالص تّحص «هيلجر ادام وأ ءاّيعقم وأ ءاًعبرتم وأ ءاّشرتفم عيمجلا يف

 .افلاخم

 ؟دهشتلل ةأرملا سلجن فيك

 يراخبلا لوقلا اذه ركذ «لجرلا ةساج دهشتلا يف سلجت ةأرملا :لوألا لوقلا

 نع ةياورو ءيعفاشلاو ؛يعازوألاو ءكلام لوق وهو .ا*##» ءادردلا مأ نع اًقيلعت

 .روهمجلا ىلإ يوونلا هبسنو ءيعخنلا

 دهتت#» رمع نبا نع اذه يور «ةالصلا يف دهشتلا يف عبرتت ةأرملا :يناثلا لوقلا

 عبرتت :ههلله دمحأ مامإلا لاقو . اهش» ةيفص هتجوز نع اذه ركذو «هءاسن رمأي ناك هنأ

 ءيعخنلا لوق وهو ءلضفأ هدنع لدسلاو .اهنيمي نع اهيلجر لدست وأ ءاهسولج يف

 .مضلاو «عامتجالا يف غلبأو ءلجرلا ةسلجب هبشأ هنأل ؛قاحسإو «يروثلاو



 ينِحلا

 1 1 ؟٠هملط
 ةالصلا باتك (17١؟١1)ثيدحلا (١)ج دهشتلا :باب

 ىرت امك سلجت :ةداتق لاقو .يبعشلا هلاق ءاهيلع رسيت امك سلجت :ثلاثلا لوقلا

 «تسلج كلذ يأ اهرضي ال :ءاطع لاقو .تءاش فيك دعقت :دامح لاقو .رتسأ هنأ

 .نميألا نم يلإ بحأ رسيألا اهقش ىلع اهسولجو :لاق .تعمتجا اذإ
 الإ ءلجرلا ةسلجتك دهشتلل سلجت اهنأو ءلوألا لوقلا وه :لاوقألا هذه برقأ

 .ملعأ هللاو تءاش فيك سلجت نأ اهلف ؛كلذ نم ءيش وأ «ةروع فاشكنا ىشخت نأ

 ١/9 "محتفلا”و (599/0) ؟"بجر نبا” و (490) ؟ملسم حرش” :رظنا
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 ةالصلا باتك (17؟؟)ثيدحلا (١)ج

 00 00 مره ع 5 7_0 20 0 ا َِ 5 ل نمسا هى ا

 الا :لاق ٌقّرجع نب بعك دقَل :لاق ليل ىبا نب نمحرلادبع نع -55

 اًنْمِلَع َذَق ىللا ٌلوُسَر اَي :اَملَقَف ءاَنْيَلَع جَرخ كي ّيبنلا نإ ؟ةّيِدَه كَل يِدهأ سورس 62 0 0 مس ه2 لهيك سس تاو 6 ص 3 تل لا هه
 َلَع لَص ّمُهللا :اولوق» :َلاَمَف ؟َكْيَلَع ٍلَصُن فْيَكَف ءَكْيَلَع ْملَسُن َفِيَك 7-0 م زر ُك هم هعيش هيلا ست هم هك س 5 42 - 0

 سل هش سس و رس ص تت 20 سس سر رس 7 0 202 يم

 كر ابو ءديحَت ديِمَع َكنإ َميِهاَرْبِإ لآ لَع َتْيَلَص اك ءِدَّمَحُم ِلآ َلَعَو ِدَمَحُ
 نتا ص هت ا سهل ه ها م ةضراس جي 000 0027 000 002

 .«!ٌديحت ذيع َكنإ َميِهاَرْبِإ ٍلآ َلَع ّتْكَراَب امك ِدَمَحُح لآ َلَعَو ِدَمَحُ

 ةياور يف ملسم دنعو .هدنع «(دمحم ىلع كرايو» ءهلوق الإ (5101!/) يراخبلا هج رخأ

 )5٠05(. ملسمو ,«مهللا» :ةدايز

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءمسا يهو ءاياطعو ةيطعك ءايادحلا ةدحاو ةيدحلا (ةيده كل يدمأ الأ) :هئوق

 مولعلا يف اهب زوجي دقو «سوبلملاو بورشملاو لوكأملا يف ةيدهلا لمعتست ام رثكأو

 .ثيدحلا اذه يف امك «ةيعرشلا ةيونعملاو ةيظفللا

 .هل مهؤاعد :مهيبنل نينمؤملا نم ةالصلا (؟كيلع لصن فيك) :هلوق

 «ةكئالملا دنع هيلع هؤانث :هللا نم هيلع ةالصلا «دمحم ىلع لص مهللا» :هلوق

 .ةمح رلاب ءاعدو ةقر ةكئالملا نمو .ةمحر هللا نم ىه :ليقو .ءاعدلا :ةكئالملا نمو

 :ليقو .ةمركت ةدايزو فيرشت وتبي يبنللو «ةمحر دي يبنلا ريغل هللا نم يه :ليقو

 :نيلوق ىلع هيف اوفلتخا لآلا «(دمحم لآ ىلعو» :هلوق



 ٌنِحْلا
 ف

 همم"
 ةالصلا باتك (1؟؟)ثيدحلا (١1)ج

 نع صوصنملا وه اذه .ةقدصلا اومرح نيذلا هتيب لهأ مهنأ :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلا

 «كلام نع يورم اذهو .هتمأ نم ءايقتألا وأ «هتمأ مه دمحم لآ نأ :يناثلا لوقلا

 .يعفاشلاو .دمحأ باحصأ نم ةفتاط هلاقو

 ؛ليعامسإ :مه :فاشكلا ين لاق :نقلملا نبا لاق «ميهاربإ لآو» :هلوق

 .امهدالوأو .بوقعيو .قاحسإو

 ىنعمب ديمحلا :نورسفملاو «يناعملاو «ةغللا لهأ لاق ؛ديجم ديمح كنإ» :هلوق

 .دماحملا عاونأل قحتسملاو «هلاعفأ دمحت يذلا وهو دومحملا

 ةدومحملا تافصلاو ءمركلاو فرشلا يف لمك نم وهو ءدجاملا :ديجملاو

 .دجاملا ىنعمب ةغلابم ةغيص ديجمو .دومحملا ىنعمب ةغلابم ةغيص ديمحف

 .ةماركلاو ءريخلا نم ءانلاو «ةدايزلا انه ةكربلا «دمحم ىلع كرابو» :هلوق

 ةكرب هنمو ءضرألا ىلع تتبث :يأ لبإلا تكرب :مهلوق نم كلذ ىلع تابثلا :ليقو

 .ءاملا

 تالليوأت اهل :يبطرقلا لاق «ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص اهك» :هلوف

 مهيلع ةمعنلا متتل ؛هتيب لهأو ءهسفنل كلذ لأس كي يبنلا نأ :اهرهظأ «ةريثك

 «نقلملا نبا اذكو ءىرخأ لاوقأ ةعبرأ هغثله ركذ مث .هلآو ميهاربإ ىلع اهمتأ اك ةكربلاو

 .يوونلاو
 )40١/5(. "مالعإلا”و )4٠80(« ؟ملسم حرش” و 5١(« /؟) "مهفملا7 :رظنا

 اهريغو ةالصلا يف ب يبنلا ىلع ةالصلا مكح

 هيلع هلوق يف رمألا ةغيص :(407/1) «مالعإلا» يف هفللَذ نقلملا نبا لاق

 ةالصلا بوجو ىلع ءاملعلا قفتا دقو .بوجولا هرهاظ «اولوق» :مالسلاو ةالصلا



 تِحلا

 ةالصلا باتك (10)ثيدحلا ()ج

 راتخاو «نيتداهشلاك ةرم رمعلا يف اهبوجو ىلع رثكألاف .اوفلتخا نكل هدي هيلع

 .ركذ |ملك هيلع ةالصلا بوجو يميلحلاو .يواحطلا

 وهو «مالسلا لبق هبقع ريخآلا دهشتلا يف ةبجاو يه :دمحأو «يعفاشلا لاقو

 بسن دقو «يبعشلا لوق وهو .دضتي» هللادبع هنباو ءباطخلا نب رمع نع يورم
 «يباطخلا :مهنم عامجإلا ةفلاخم ىلإ ريخألا دهشتلا يف اهبوجو يف ةعامج ّيعفاشلا

 .يوغبلاو

 ريخألا دهشتلا يف ب يبنلا ىلع ةالصلا مكح

 ريخألا دهشتلا يف دْيََي يبنلا ىلع ةالصلا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 :اهمكح يف اوفلتخاو .ةعورشم

 «يبعشلا لوق وهو «لاح لكب اهنودب ةالصلا حصت ال نكر اهنأ :لوألا لوقلا

 دوعسم يبأ نع يورو .هقعت#» رمع نبا نع اذه يورو ءدمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو

 .هلآو دمحم ىلع اهيف ىلصأ ال تمت ةالص يل نأ ىرأ ام :لاق كعنل يراصنألا

 :بازحألا]4 اًمِلْوُْلَسَو هكون َصْاوُمَماَء لأ امك :ىلاعت هلوق :مهليلد
 ىلع ال بدنلا ىلع اهلمحم نأ ىلع :عامجإلا لقن هنأو «ةيآلا نع بيجأو 7

 اًضيأ اولدتساو .ةدحاو ةرم اهلعف بجاولا ناكل بوجولا ملس ولو .بوجولا
 :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كعخ ةرجع نب بعك ثيدح :اهنم ءرمألا اهيف ثيداحأب

 نع مهباجأ امنإ ف يبنلا نأو :اذه نع بيجأو هِدّمَحُت َلَع َّلَص َمُهللا :اوُلوُق»

 .هب مهأدتبال اًبجاو ناك ولو ءرمألاب مهئدتبي لو ,مهاؤس

 :يعخنلا لاق .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةبجاو ال ةبحتسم :يناثلا لوقلا

 .الكَي يبنلا ىلع ةالصلا نم دهشتلاب نوفتكي اوناك



١ 
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 ةالصلا باتك (١؟؟)ثيدحلا (١)ج

 نم يفكت ةلاسرلاب هل ةداهشلاو هيلع ميلستلا نأ دارأ هلعلو :بجر نبا لاق

 .اًضيأ هوحن يروثلاو ءروصنم نعو «هدارم كلذ نأ ىلع هنع يور دقو «هيلع ةالصلا

 لقن دقف ؟عامجإلاب اًضيأ اوجتحاو «هتالص ءىبسملا ثيدح يف درت مل اهنأ :مهتجح

 لاقو ءبوجولا مدع ىلع نورحخأتملاو نومدقتملا عمجأ هنأ :يواحطلاو «يربطلا

 بوجولاب لاق دقف ؟باوص ريغ اذهو «يعفاشلا الإ بوجولاب لقي مل هنإ :مهضعب

 .دضت» دوعسم نباو ءرمع ىلإ بوجولاب لوقلا يزع :اًضيأو ءمهركذ مدقت نم

 .مهريغو .مساقلاو «ديز نب رباجو

 نع ةياور وهو .دمعلا نود وهسلا عم اهنودب ةالصلا حصت :ثلاثلا لوقلا

 هركذ مدقت امب اولدتساو .هلوق نم هنت رمع نبا نع هانعم يورو .ءقاحسإو .دمحأ

 .لوألا لوقلا دنع

 ملعأ هللاو .ثلاثلا لوقلا وه :برقألا
 .(577 /5) ؟لينلا” و «(88 5 ال) ؟بجر نبا”و 50٠(« /5) "عومجملا”و :(5 5 /؟) ؟فارشإلا :رظنا

 ؟لوألا دهشتلا يف ٌدََْب يبنلا ىلع ةالصلا عرشت له

 نع ةياورو ءقاحسإو ءدمحأو «ةفينح يبأ لوق وهو ءعرشت ال :لوألا لوقلا

 .يروثلاو ,يعخنلاو .يبعشلاو .ءاطع نع لوقلا اذه يكحو .يعفاشلا

 ري مل هنأ يبعشلا نعو «ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو .بحتست :يناثلا لوقلا

 .ينابلألاو ءيناكوشلا رايتخخا وهو هيف يَ يبنلا ىلع يلصي نأ اَسأ

 نبا لاق .يعداولا انخيشو «ميقلا نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :برقألا

 يهو - ِفْضََرلا ىلع هنأك ىتح دج دهشتلا اذه ففخي ِدييَب ناكو :هلله ميقلا

 اذه يف هلآ ىلعو هيلع ىلص هنأ :طق ثيدح يف هنع لقني ملو .- ةامحملا ةراجحلا

 ايحملا ةئتفو ءرانلا باذعو ءربقلا باذع نم هيف ذيعتسي اًضيأ ناك الو .دهشتلا



 جلا
 ا

 ةالصلا باتك (١؟؟)ثيدحلا (١)ج

 تامومع نم همهف انإف ,ءكلذ بحتسا نمو «لاجدلا حيسملا ةنتفو «تامملاو

 .ريخألا دهشتلاب اهديبقتو ءاهعضوم نييبت مص دق تاقالطإو
 دوادوبأ هجرخأ .فضرلا ىلع هنأك هيف يذلا هركذ يذلا ثيدحلا :تلق

 نب هللادبع هيبأ نع هيوري ةديبع يبأ قيرط نم وهو «(765) يذمرتلاو «((495)

 . كنم عمسي ملو كنعد دوعسم

 اا م١ "لينلا” و.( /) ؟دازلا”وء([غ١ ١ "عومجملا”و .(6//0757) "ينغملا” :رظنا



 ! ّمهللا» : وعدي كي هللا ٌلوُسَر َناَك :َلاَق تفيخ َةَرْيَرْه ىبأ نع

 نتف نمو ِتاََلاَو اًيخلا تف ْنِمَو ىراثلا ِباَذَعَو بقا ٍباَذَع ْن نم كب

 .«!ٍلاجَّدلا حيا

 َبهللا :لوقَي «عَيْرَأ ْنِم هللاب ْذِعَتْسَيلف مكدحأ َدِهَشَت اذإ» : ٍظفل فو ع 2 2 0 ِ 0 ا هدر م هم أ 4 ه4 ء.ر
 مهلل ُ نع 28 هس مك 8 ملسمل

, 
 أ

1 

 يف

 يب وج
 .هوحن ركذ مث .(َمَهَج باَذَع ْنِم كبذ ءأ نإ

 هللا يبن لاق :هدنعو ءوعدي :هدنع سيلو «(084) ملسمو ,«(171/1/) يراخبلا هجرخأ

 .مقرلا سفنب هدنع :يناثلا ظفللاو د

 :ثيدحلا ظاشلأ

 .ءاعدلا ىنعمب ريخ وهو «كب ريجتسأو .مصتعأ :يأ «كيب ذوعأ» :هلوق

 لاقو «تيملا هيف نفدي يذلا عضوملا وه :ربقلا «ربقلا باذع نم» :هلوق

 اذهو .تيملا نفدي مل نإو «ةعاسلا مايقو توملا نيب ام ربقلاب دارملا :نيميثع نبا خيشلا

 «قح هنأو «ربقلا باذع يف ةنسلا لهأ داقتعا ةحص ىلع لدي هانعم يف امو ثيدحلا

 .كلذ يف نيفلاخملا ةعدتبملا ىلع دريو

 :ضايع لاق .رابتخالاو ناحتمالا ةنتفلا :ةغللا لهأ لاق «ةنتف نم» :هلوق

 «قارحإلاو «لتقلا ىلع قلطتو :ظفاحلا لاق .هركي ام فشكل فرعلا يف اهلاعتساو

 .ةميمنلاو
6 



 بنِحلا
 ف

084 
 ةالصلا باتك (١١1١)ثيدحلا (١)ج

 نم هتايح ةدم ناسنإلا هل ضرعتي ام :ديعلا قيقد نبا لاق (ايحملا» :هلوق

 رمأ :ىلاعت هللاب ذايعلاو ءاهمظعأو اهدشأو «تالاهجلاو ءتاوهشلاو ءايندلاب ناتتفالا

 .توملا دنع ةمتاخلا

 هنم امرقل ؛هيلإ تفيضأ «توملا دنع ةنتفلا اهم داري نأ زوجي «تاملاو» :هلوق

 دقو .ربقلا ةنتف اهم داري نأ زوجيو .كلذ لبق ام :اذه ىلع ايحملا ةنتفب دارملا نوكيو

 َنوُنتفُت ْمُكَنآ ل لإ َىِحوأَف» :هيفو , اهني ءامسأ ثيدح نم (85) "يراخبلا” يف ءاج

 رركتم هجولا اذه عم نوكي الو لاَّ حسا نتف ْنِم َبيِرَق وأ َلْثِم ْمُكِروُبُق يف
 .ببسملا ريغ ببسلاو قتتفلا نع ببسم باذعلا أل ؛«ربقلا باذعا :هلوق عم

 ةلمهم ءاح هرخآو «ةروسكملا ةلمهملا فيفختو «ميملا حتفب - (حيسملا» :هلوق

 .هب ديق لاجدلا ديرأ اذإ نكل ,هخيل ميرم نب ىسيع ىلعو لاجدلا ىلع قلطي -

 يقش دحأ نأل :ليقو .نيعلا حوسمم هنأل :ليقف .كلذب لاجدلا بيقلت يف فلتخاو

 .جرخ اذإ ضرألا حسمي هنإ :لبقو .بجاح الو هيف نيع ال اًحوسمم قلخ ههجو

 ليقو .نهدلاب اًحوسمم همأ نطب نم جرخ هنأل :كلذب يمس ليقف ّمِيط ىسيع امأو

 ناك هنأل :ليقو .ئرب الإ ةهاع اذ حسمي ال ناك هنأل :ليقو .هحسم ايركز نأل

 .حوسملا هسبلل :ليقو .ال صمخأ ال تناك هلجر نأل :ليقو .هتحايسب ضرألا حسمي

 .قيدصلا حيسملا :ليقو .حيسملا برعف اخيش ام ةيناربعلاب وه :ليقو

 كلذب ىسيع ةيمست ببس يف عمج هنأ : "سوماقلا” يف يدابآ زوريفلا ركذ دقو

 . ؟قراشملا حرش” يف اهدروأ ءاّلوق نيسمخ

 تيمس .اهتاقبط نم ةقبط وأ «رانلا يه منهج (منهج باذع نم» :هلتوق

 .اهرعق دعبو ءاهمالظو ءاهتمهجل ؛كلذب

 "متفلا”و :(588/1) ؟مالعإلا”و «(7/5 )١/ ؟ماكحإلا”و .(284) "ملسم حرش”و 7(9١٠0/؟) ؟مهفملا” :رظنا

 .(5501/1) "ماهفألا هيبنت”و .(18/1) "حيضوتلا”و 0718/1



 ب ؟رففت و زففال هكلآ لإ ب ولا وَ اَلَو يك الط يبت ُتمَلَط

 .«! ُْميِحّرلا ٌروُفَعلا َتْنَ َتْنِإ يِنْمَعْراَو ُكِدْنِع

 )17١5(. ملسمو «(87” 4) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اهظح صقني اب وأ ءاهتبوقع بجوي ام ةسبالمب :يأ «ىسفن تملظ» :هلوق

 بالجتساو «ةينادحولاب هلل رارقإ :هيف «تنأ الإ بونذلا رفغي الو» :هلوق
 .ةرفغملل

 ؛رتس وحملا ىلع قلطأو «ىحاملا :هانعم ليقو «رتسلا :رفغلا يل رفغاف» :كلوف

 :ناهجو هيف :هثللَو ديعلا قيقد نبا لاق (كدنع نم ةرفغم» :هئوق

 ؛تنأ الإ اذه لعفي ال :لاق هنأك ءروكذملا ديحوتلا ىلإ ةراشإ نوكي نأ :امهدحأ

 .تنأ هلعفاف

 دنع نم اهب لضفتم ةرفغملا بلط ىلإ ةراشإ نوكي نأ :نسحألا وهو :يناثلاو

 نبل ناك هوتي هزي الو «نت رع نتابع نع بس ايياختي لو لامتادا

 .لمعب الهأ اهل نكأ مل نإو الضفت ةت ةرفغملا يل به :لاق ءيزوجلا



 نْخلا كح
 < هوي

 ةالصلا باتك (1؟؛)شيدحلا 1١ج حنس

 ةهج ىلع مالكلل مخ اتركذ ناتفص امه «ميحرلا روفغلا تنأ كنإ» :هلوق

 «ينمحر ا :هلوقل لباقم ميحرلاو يل رفغا :هلوقل لباقم روفغلاف .مدقت الل ؛ةلباقملا

 ةبترم ةلباقم ىهو

 .(050 /5) ؟«حتفلا” و ء(501 /8 ل /1) «مالعإلا” و «(4 37 /") «عومجملا” و «(07/8/7) ؟ماكحإلا” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ريخألا دهشتلا يف ءاعدلا مكح ام

 ءريخألا دهشتلا يف مالسلا لبق ءاعدلا ةيعورشم يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 ؟بجت له :عبرأ نم هللاب ةذاعتسالا يف اوفلتخاو

 ةريره بأ ثيدح يف هب رمألا دورول ؛عبرأ نم هللاب ذوعتلا بجي :لوألا لوقلا

 «ةلبانحلا بهذم يف هجوو مزح نباو ءسواط لوق وهو .فلؤملا هركذ يذلا كعفيغ

 يناعنصلاو «يناكوشلا هراتخاو

 يبأ ثيدح يف ءاج ام هدري اذهو «لوألا دهشتلا يف بجي :اضيأ مزح نبا لاقو

 ْدَوَعَيْلَف ءرخآلا ٍدْهَشَتلا َنِم ْمُكُدَحَأ َعَرَف اَذِإ) :ظفلب ءملسمل ةياور يف هعفلخ ةريره

 .ثيدحلا «...عَبْرَأ نواب

 عامجإلا ىعدا مهضعبو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .بجي ال :يناثل لوقلا
 وه : كعلخ ةريره يبأ ثيدح يف دراولا رمآلل مهدنع فراصلاو ءبوجولا مدع ىلع

 ام َِلَأْسَلا نو ُديَكَتي منا :هيفو «بابلا اذه يف مدقت يذلا تللخ دوعسم نبا ثيدح
 .( اوعي .هْيَِإ هبَجْعَ ِءاَعّذلا َنم دي درت ملا :ظفلب ؟يراخبلا” يف ءاجو ««ءاَش رويس ه وق 2

 وو

 يف ٌلوَقَ 5 َفْيَك١ لجرل لاق ديوي يبنلا نأ مهبم يباحص نع ثيدح اذكو

 ننإامأ! رانلا نم كب ذوعأو «ةنجلا كلأسأ ين مهللا :لوقأو «.دهشتأ :لاق ؟(ةالَّصلا



50 
 ةالصلا باتك (1:؛)ثيدحلا اج دلل

 دوادوبأ هجرخأ .«ُنينَدَن اَهْوَح"١ ديو يبنلا لاقف .ذاعم ةندند الو كتئدند نسحأ ال

 ««دواد يبأ ننس” يف نابلألا :نامامإلا هححصو «حيحص هدنسو «(979)

 )١551(. "دنسملا حيحصلا” يف يعداولاو

 .ملعأ هللاو .تنخ ةريره بأ ثيدح رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «حتفلا”و ةةرضدت ١ ؟بجر نبا”و .(ممم) "ملسم حرش” و الا/ /5 ؟ماكحإلا”و يلا ع "طسوألا” :رظنا

 .(6 11/65 ؟ليئلا” و ((87307/) ؟لبسلا”و (*؟١ /0

 ؟هريغو روثاملاب ةالصلا يف ءاعدلا مكح ام

 :ةنسلا يف تبثو «نآرقلا يف درو ام وهو «روثأملاب ريخألا دهشتلا يف ءاعدلا امأ

 امم كك هللا ىلإ هب برقتي اب ءاعدلا ناك اذإ امأو «هبابحتساو ؛هزاوج يف فالخ الف

 نبا ثيدحل ؛هزاوج ىلإ روهمجلا بهذف :ايندلا ذالم هب دصقي الو ءروثأمب سيل
 يباحص نع .دوادوبأ هجرخأ ام اذكو (ءاَش اَم ٍةَلَاْسَلا َنِ دكت من١ : تعط دوعسم

 هركذ مدقت ثيدحلا ...رانلا نم كب ذوعأو «ةنحجلا كلأسأ نإ مهللا لوقأ :هيفو «مهبم

 .هذه لبق ةلأسملا يف هلماكب

 «ثيدحلا يف تبثو «نآرقلا يف ءاج اب الإ وعدي ال هنأ ىلإ :ةفينح وبأ بهذو

 .يروثلاو ءسواطو .يعخنلا نع هوحنبو
 .ةلدألا نم مدقت امل ؛روهمجلا لوق وه :باوصلا

 اًماعط ينقزرا مهللا :لوقي نأك :ةصاخ ةيويندلا حلاصملاب ءاعدلا ناك اذإ امأو

 ؛يعفاشلاو «كلامو «ةورع بهذف :كلذ وحنو ءانسح اًبوثو «ةئيضو ةيراج وأ ءاّبيط

 نبا ثيدح مومعب اولدتساو «كلذ زاوج ىلإ دمحأ نع ةياورو ءروث وبأو ,قاحسإو

 اوُدهَتْجاَف ُدوُجّسلا اّمَأَو» :هيفو (474) ملسم يف غض سابع نبا ثيدحو «دوعسم

 هديقي لو ءاعدلاب رمألا ِِيَي يبلا قلطأف «!ْمُكَل ٍتاَجَتْسُي ْنَأ ٌنِمَقَف ؛ِءاَعّدلا يف



 ةالصلا باتك (1١؟4:)ثيدحلا (١)ج

 «ةفينح يبأ لوق وهو «ةيعفاشلا نم ينيوجلا دمحم وبأو هنع روهشملا يف دمحأ بهذو

 .نييمدآلا مالك سنج نم اذه نأل :اولاق .زوجي ال هنأ ىلإ :ىلوأ باب نم هعم نمو

 ُحيِشَتلا وه اّنِإ ؛ساَّنلا مالك ْنِم مْ اَهيِف ُحّلْصَي ال الَّصلا هْذَه َّنإ» :دكَي يبنلا لاق

 . .ةيآزقلاُءاَرَقَو نيل

 "متفلا” و :(84 5 /9) ؟"بجر نبا” و «(555 /8) ؟عومجملا”و «(251/1) ؟ينغملا”و .(20 /؟) ؟فارشإلا” :رظنا

 ه4 ةفز

 ةالصلل ميلستلا مكح

 ةالصلا نم جرخي ال ةالصلا ناكرأ نم نكر ةالصلل ميلستلا :لوآلا لوقلا

 «نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو هب الإ حصت الو «ميلستلا نودب

 ( اوُلَصا :ثيدحو .ُميِلْسَتلا اًهُليِلََو» : سفح يلع ثيدح :مهليلد .مهدعب نمو

 .« لص ٍنوُمُيََر

 ّلك لعفب ةالصلا نم جرخيو «ةالصلا نم وه الو مالسلا بجي ال :يناثلا لوقلا

 يفانملا دجوي نأ نيب قرف الو ءثدح وأ مالك وأ ءبرش وأ «ٍلكأ نم ال ٍفانم

 ةفينح يبأو «يروثلاو ءدامحو .مكحلا لوق وهو «هرايتخا ريغب وأ «يلصملا رايتخاب

 نم جرخ هرايتخاب دجو نإ :لاق ةفينح ابأ َّنأ الإ قاحسإو «يعازوألاو هباحصأو
 .هتالص تلطب هرايتخا ريغب دجو نإو «كلذب ةالصلا

 «نيريس نباو «نسحلا مهنم هتالص تمت هدهشت دعب ثدحأ نم :ةفئاط تلاقو

 دقو .كعشوخ بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يورو «يعخنلاو .هنع فالخ ىلع ءاطعو

 .امهريغو «يزارلا متاحوبأو ,دمحأ هتحص ركنأ

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(0797/97) "بجر نبا” و (457 /7) "عومجملا” و ((261/1) ؟ينغملا” :رظنا



 ةالصلا باتك (1١؟0)ثيدحلا (١)ج

 هيلع تلّرَت نأ دعب - لَ هللا لوسَر ىلَص ام :تلاق ام ةشئاع نع -0 كك ه < 55 ءهر َننالَيَِو ف 34 2 نا 2 ه2 52 م سي ل ا

 2 و 0000 مرر مب عر ما درج +صإ ص مم رس 4

 َكِدْمَحِبَو اَنَيَر ٌكَئاَحْبس» :اًهيف لوقي الإ - < ْحنْفْلَأَو هلأ ر صن ءاجاذإ#

 .(يل ٌرِفْغا مهلا
 31 2 د 1 2 ع 0 قنا أيكم 0 3 هذ 2 ًّّ 0 0

 :ودوجسَو ِهِعوكر يف لوقي نأ ريكي لَو هللا لوُسَر ناك :ظفل ينو
 هيك ه8 هوه هس ل تبهر ع م يودسعو

 .«!يل رفغا مهللا ءكِدْمَحِبَو انِبَر مهللا كناحبس»

 :ثيدحلا جيرخت

 يراخبلا دنع :يناثلا ظفللاو «2585) ملسمو ءهظفل اذهو «(5951) يراخبلا هج رخأ

 .قباسلا مقرلاب ملسمو ()

 :ثيدحلا ظافلأ

 حيبستلا :مهريغو «ةيبرعلا ةغللا لهأ لاق :يوونلا لاق «كناحبس» :هلوق

 ءاحيبست هللا تحبس :لاقي ردصملا ىلع بوصنم :هللا ناحبس مهلوقو «هيزنتلا
 .صقن لك نم هل اًبيزنتو ةءارب :هانعم هللا ناحبسف ءاناحبسو

 كتيادهو يل كقيفوتب :هانعمو ءكتحبس كدمحبو :يأ «كدمحبو» :هلوق

 «ةمعنلا هذه ىلع ىلاعت هللا ركش :هيفف .يوقو يلوحب ال .ءكتحبس يلع كلضفو

 .هل لاعفألا لك نأو «ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلاو ءاهب فارتعالاو

 :هلوق لاثتما دعب © ُهَرْفْعَمْسآَو# :هلوقل لاثتما :هيف (يل رفغا مهللا» :هلوق

 باب نم وه .هل روفغم هنأ عم ءانه ةرفغملا هلاؤسو .[:رصنلا]4 َكِيَر ِدْمَحي حيض »
 .راقتفالاو ,ناعذإلاو «ةيدوبعلا



 >2 نِخلا
 ةالصلا باتك (١؟60)ثيدحلا (١)ج هد

 نبا لاق :عوكرلا يف ءاعدلا زاوج «!يل ْرِفْغا ّمهللا» :ظفللا اذه نم دافتسيو

 اَنأ» : هت هلوق هضراعي الو .هتحابإو «عوكرلا يف ءاعدلا ىضتقي هنإف :ديعلا قيقد
 اذه نم ذخؤي هنإف ؛«ِءاَعّدلاب هبف اوُدِهَتْجاَف ُدوُجّسلا اَمَأَو ّبرلا هيف اوُمّظَعَت ٌعوُكرلا يي مو

 نوكي نأ لمتحيو «ميظعتلاب عوكرلا صيصختب ةيولوألا كلذ نمو «زاوجلا ثيدحلا

 «ةرثكلل اهلل متحاو ««اوُدِهَتْجاَف» :هلوق ةراشإل ؛ءاعدلا ريثكتب هيف رمأ دق دوجسلا

 هب رمأ ام ةضراعم هيف سيلف ءاّريثك سيل ؛يب ُرِفْغا» :هلوق نم عوكرلا يف عقو يذلاو

 .ها .دوجسلا يف

 .دوجسلاو «عوكرلا يف ركذلا اذه بابحتسا :ثيدحلا نم ذخؤيو

02 9 0 9 2 9 



00 
 يلج > يري لج

 ىصسمور»ا َنيدا» سيكس»
 ديراييايي . زن ن تدعي تلا تأ تحاتح

 0 فلؤملل ةرصتخم ةمجرت

 0 اكحألا ةدمع فلؤم ةمدقم

 4 م م ممم ممم م مم ممم مم ممم مم ممم ممم م ممم هم ممم م مق ةراهطلا باتك

 ل ل مة مرة م ممم مة مة مم ممم ة ممم مم مهمة ممم مة ممم اممم ممم مام مصمم باتك ىنعم

 آف 0 فة مة فة ممم ممم هموم ممم م ممم ممم هموم مم ممم مم همم ممم ممل لوألا ثيدحلا

 113 ل ممم و مف ممم مم همم م همم ممم ممم م ممم همم ممم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 117 ل ع هم ممل ثيدحلا اذهب مهبتك ءادتبا ملعلا لهأ نم ريثك بحتسا

 88 ع هع مه مم ها اهيف ةينلا راضحتسا يغبني ٌلاصخ

 0 ركذلاو تاينلا نيب قرفلا

 16 0000 مم مم ممم قة ممم مام معمم ممم ممم ممم ممم ممم مم نم مصمم ىناثلا ثيدحلا

 1 م مهم ممم مم م ممم مم م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ل ةالصلا ةحص يف طرش ءوضولا

 81 6 فم هل م ممم ف همم هم مم مم ممم ع م ممم م ممم هم مم مم ممم مم ممم م ممم مم همم ءوضولا ضقاون

 14 كلذ وحنو لاحطلاو دبكلاك محللا ادع امم لبإلا ءازجأ لكأ نم ءوضولا مكح

 3ع م ممم م مم همم همم همم م هم مم ممم مم ممم ممم م مق لبإلا نبل نم ءوضولا مكح

 81 2 لل ل ممم م مم مم ممم همم مم ممم ع ممم همم ممم م مم وق لبإلا محل قرم نم ءوضولا مكح

 83 ل عل مول م م هم م مم م همم فق ؟ءوضولا ضقني فكلا رهاظب جرفلا سم له

 الا ل لم مة ممم هه همم م م مم مم ممم م م ممم همم ؟هعارذب هركذ سم اذإ ءوضولا ضقتني له

 53 اة ا اممم ممم ق ممم فمما م ممم مرمية مومن مم ممم موب ؟ءوضولا ضقنت ةدرلا له

 كال ل ممل ع هم همم همم ممم ممم همم م ممم ممم م هم ممم ممم ؟ءوضولا ضقني ءيقلا له

 34 0 م لمعه هم عمم مم مم ممم م مم هم مم هم ممل ؟ءوضولا ضقني فاعرلا له



 ثلاثلا ثيدحلا

 00 :ثيداحألا جيرخت

 ؟فنأتسي لهف لوب ةرطق هنم تجرخ مث اًنالث رمجتسا ذإ

 0 رجحلاب ءاقنإلا ةفص
 0 ؟ئزجي له هماقم موقي امم رجح ا ريغب راجتسالا

 0 ا ع ع ع راجتسالا 5 طرتشت لاصخ

 همم ممم م وم وون ة وقوم و و وراه و رهو م روق و و م واق هاو اواو اه

 همم هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا
 0 مئادلا ءاملا يف لوبلا مكح

 00 مئادلا ءاملا ف بنجلا لاستغا مكح

 0 ؟هثدح عفتري لهف مئادلا ءاملا يف لستغا اذإ

 0 ؟مئادلا ءاملا يف طوغتلا مكح ام

 00 ل دكارلا ءاملا يف ءاجنتسالا مكح

 .... روهَط وهف هريغت ملف ةساجن هيف تعقو اذإ ريثكلا ءاملا

 00 سجن وهف ةساجنب ريغت اذإ ءاملا

 .هن همه هو يم هيمو م يدم وعوامل و ومو هو وو هو وة هوقو هفأو

 ننام م ني مم مام مة ثوم هر م وي و وق وو هو و وو ءةهق قه .اعأاو

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟ئزجي لهف راجحأ ةثالث نم لقأب رمجتسا اذإ

 0 راجحألا ةثالثلا ىلع داز اهب راتيإلا مكح

 وقم مم مم مو م هيو قو م و وو هوو و ممم هيمو و مو و و. و هاو ماقال

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟سجن بلكلا باعل له

 0 ؟ةسجن هؤازجأو بلكلا له

0 

 758 ممم ممم هم مممف

 584 ممم ممم مممف

 571 م لمة مم يممف

 90 م م م م للم

 75[ اة مة نمرة ة ءءء ف ررمف

0 

 77 ل ممم مم ممم ممم

 7 ممم ممم مم مم منق

 7 مل مل مة رة ة مم يفف



 علل ؟بيرتتلاو عيبستلا بوجو يف هباعلب بلكلا ءاضعأ يقاب قحتلت له

 عه عمل مم هم معمم ههه م هم ممم مم همم م مق ؟بالك وأ بلك نم غولولا ددعت اذإ

 عا 6و 6م موف م همم قمة مق ممم همم مم همم مه هيمو ؟بلكلا هيف غلو اذإ ءانإلا لسغي مك

 عاقل ل ل لل مم مم م همم مم هم مم مم ممم مل ؟بارتلاب غولولا نم ءانإلا ريهطت ةيفيك

 عال لل مل ف مم مم هم مم هم مم ممم م مم م ممم ؟هيف غلو يذلا ءاملاب ءانإلا لسغي له

 غ0 ؟بارتلا نم الدب نوباصلاو نانشألا موقي له

 عقل ل ل ع مع ممم عم ممم هم م ممل ؟مكحلا اهف ءانإ يف سيل ءام يف بلكلا غلو اذإ

 ع4 ل و لفوز منة مونة همهم ة مم ممم ممم ممم مومو ممول ؟دماج ماعط نم بلكلا لكأ اذإ

 ع4 لل ل ممم همم همم ممم مم همم مم مم هم همم م ممم ممم م مق ءانإلا يف يذلا ءاملا ةقارإ مكح

 0 ؟رهاط مأ سجن ريزنخلا نيع له

 نا ؟سجنن ريزنخلا رؤس له

 0 ةرهاط اهموحل لكؤت يتلا باودلا رآسأ

 617 لمع هلل ريزنخلاو بلكلا ريغ ناويحلا رئاسو عابسلا رئاس رؤس مكح

 نا نماثلا ثيدحلا

 نا عساتلا ثيدحلا

 هال ن0 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مة مصمم ءوضولا دنع ةيمستلا مكح

 6/8 0666006 مم مم نم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممبف ؟لاقت ىتمو ؟ةيمستلا ظفل وهام

 كا مونلا نم مايقلا ريغ يف ءوضولا ءادتبا دنع نيفكلا لسغ بحتسي

 0 ؟مونلا نم ظاقيتسالا دعب نيفكلا لسغ مكح ام

 ل ل ل مف ممم معمم هم همم م مم م ممم مم مو ممم ممم م ممم ؟راهنلا مون هيف لخدي مكحلا اذه له

 8 ل م مع ممم همم م ممم ممم ممم مم ممم م همم ممم ؟هيف هدي سمغ اذإ ءاملا مكح ام

 0 ؟ نيلجرلاو نيديلا عباصأ ليلخت مكح

 0 عياصألا ليلخت ةيفيك

 لالا ل ل عل م مف ممم م مم همم مم مم هم هم مم مم مم فقل ؟قاشنتسالاو ةضمضملا مكح ام

 48 م و ع عمم م قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملا مكح



 كال ل مة م مم مم ممم ممم م ممم ممم ممم مقف قاشنتسالا ىلع ةضمضملا ميدقت مكح

 6 ممم مم ممم مم ممم ممم ممم و ممم و ةمنق ؟قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفي له

 0 قاشنتسالا دعب ءاملا راثنتسا مكح

 0 هجولاو قاشنتسالاو ةضمضملا نيب بيترتلا مكح

 18 20م لة ممم همومه ممم همم ممم ممم همم ممم مم موق ءوضولا ناكرأ نم نكر هجولا لسغ

 1 مم مم ممم م ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم مم هم ممم اًضرعو اًلوط هجولا دح

 0 هجولا باعيتسا ئضوتملا ىلع بجي

 0 نذألا نيبو راذعلا نيب عقاولا ضايبلا مكح

 0 ؟هجولا نم مأ سأرلا نم غدصلا له

 3 ل ىرغصلا ةراهطلا يف ةرشبلا ىلإ ءاملا لاصيإو ةيحللا ليلخت مكح

 0 ةفيفخلاو ةفيثكلا ةيحللا طباض

 84 وم هم م م ممم عم همم ممم ممم همم مم مق ةيحللا ادع اهيف هجولا ىلع تبانلا رعشلا

 010 نينيعلا لخاد لسغ مكح

 ل8 ل م هه معمم هم مق ءوضولا ناك رأ نم نكر نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ

 غ0 ءوضولا دنع لسغلا يف نيقفرملا لاخدإ مكح

 9/15 ل مل م م مم مم م مم ممم م م ممم همم مم م مم هم مم هم اهضعب وأ ديلا تعطق اذإ

 الا لل مل ممم همم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم هئضوي نم دجي مل اذإ نيديلا عوطقم

 اللا م م همم م عمم مم م ممم همم مل ءاملا لوصو عنمي خسو رافظألا تحت ناك اذإ

 غ1 ءوضولا ناكرأ نم نكر سأرلا حسم

 اله م ممم ممم ممم ممم وو مم ممم ممم ممل سأرلا نم هحسم بجاولا ردقلا

 ال5 ل ل م همم مم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ؟سأرلا حسم رركي له

 ا[ ل ل فم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هموم همم همم م ممم سأرلا ىلع حسملا ةيفيك

 غ0 هيلع ءيش الف ريسي ءيش هتافو سأرلا ميمعت دصق اذإ

 غ0 ةمامعلا ىلع حسملا مكح

 00 ؟ةنيعم ةفص ىلع نوكت نأ ةماعلا يف طرتشي له

 0 ؟حسملاب ةماعلا باعيتسا بجي له



 ق4, .ثرث ملل من ا ار مم اة نر تم قة لمت مر مة مة مام مة قة مم مث ممم ةممنم ةماععلاو ةيصانلا ىلع حسملا

 00 ؟هءوضو ضقتني لهف اهعزن مث ةماعلا ىلع حسم اذإ

 0 ؟ةراهط ىلع سبلت نأ ةماعلا يف طرتشي له

 مل نلوم ونمو مرر ممم مت ممم امم ممم ممم ممم ممم مم مرفق ؟تيقوت ةمامعلا حسمل له

 0 ؟رامخلا ىلع حسمي نأ لجرلل له

 خال ل لل ملم م همم همم همم همم مم همم م همم ؟اهرامخ ىلع حسمت نأ ةأرملل له

 0 لسع وأ غمص وأ ءانحب اًدبلم سأرلا ناك اذإ

 طل ل لم مم م ممم ممم عم م مم مم م ؟ةوسنلقلا ىلع حسملا مكح ام

 00 ؟نينذألا ىلع حسملا مكحام

 486 ا... 000000660 مرمر مامر ممم ممم ما ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ومصمم نينذأآلا حسم ةفص

 4 2.6 مم عقم ممم ممم همم م همم مم ممم م ممم همم ؟سأرلا عم ناحسمت نانذألا له

 00 ؟سأرلا حسم نع نينذألا حسم ئرجي له

 000 ؟ةماععلا عم نانذآلا حسمت له

 00 نيلجرلا لسغ مكح

 قل ل ل م مم مم مم مم ممم ءوضولا دنع نيلجرلا لسغ يف نيبعكلا لاخدإ مكح

 48:22م م ممم م منام م م مم نم ممم و ممم موو ممم مومن مة ممم ءوضولا تايفيك

 0 بجي امو ءوضولا يف تالسغلا ددع نم بحتسي ام

 4 ل ممم م ممم م ممم م م م ممم مق دحاولا وضعلل تالسغ ثالث ىلع ةدايزلا مكح

 4ع ل رثكأ اهضعبو ًةرم اهضعب لسغف ءوضولا ءاضعأ نيب فلاخ اذإ

 41 006 مم و ممم همم م مم مو همم همم مم م همم م جم م همم م م ممم عم مو تاللسغلا ددع يف كش اذإ

 نا ءوضولا ءاضعأ يف بيترتلا مكح

 81 م ممم ممم ممم م ممم م ممم مم ممم همم ءوضولا ءاضعأ نيب ةالاوملا مكح

 45 6 و لم م ممم همم م ممم عمق ةرشبلا ىلإ ءاملا لوصو عنمت ءايشأ تدجو اذإ

 45 066م همم ممم ممم مومو مم هموم ؟اهلك ثادحألا نم ةراهطلل طرش ةينلا له

 45 ...... ؟تاولصلا نم كلذ ريغ يلصي نأ هل لهف نآرق ةءارق وأ ةلفان ةالصل أضوت نم



 48 ا مم وطه طم هم مهمل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 48 60م م م همم ل مم م م مع عمم مم ممم م ممم مم ممم ملف نمايتلا اهيف نوكي يتلا ءايشألا

 نال ءوضولا يف نيلجرلاو نيديلا لسغ يف نمايتلا بجيال

 00 رشع يداحلا ثيدحلا

 ل م هم م م مم مم مم ممم معمم م ممم م ممم م م همم ممم م مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 4م رة رز و توتو مة مز نفوز وم فت موف مت ممم مونة ممم ووتر و هيو ومف ثيدحلا ىنعم

 44 لمع ممم م ممم هيف م ملم ءوضولا دنع نيقاسلاو نيدضعلا يف عورشلا مكح

 آمل ؟نايبصلا اذكو لصي ملو ًاضوتي مل نم ةمايقلا موي فرعي فيك

 0 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 0 رشع يناثلا ثيدحلا

 ]8 ل ممم مم همم هم ممم همم هم مم مج ممم م ممم موقق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1 ل ثئابخلاو ثبخلا نم ةذاعتسالا ءالخلا لوخد دنع بحتسي

 16 6 ل ا مهم مج همهم م مم ممم همم ممم مم مم ممل ءالخلا لوخد دنع ةيمستلا مكح

 18 6 ل معهم ممم مم همم ممم ؟لاقي ىتمو ركذلا اذه صتخي ءيش يأب

 186 0 م ممم م م همم مم م مم م ممم ءالخلا نم جورخلا دنع ركذلا

 للا ىنميلا جورخلا دنعو ىرسيلا لجرلا ميدقت ءالخلا لوخد دنع بحتسي

 ١7 ا اة م مام م ممم ممم وامة ممم ممم ة ممم ممم مم مم مبف رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ١١ 4ن ل لة م فرم ممم مم ممر ممم ممم و ممم يق رشع عبارلا ثيدحلا

 آ 54 0 مما رة ثة ممر مارة اممم ممم يقيم ممم ممم ةمممل :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 آف مهمة معمم ءملل ةجاحلا ءاضق دنع اهرابدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا مكح

 ]ف4 0 ممم ممم مة ة منة ممم مو ممم ووو م مما هه مممم ؟سدقملا تيب لابقتسا مكح

 1318 ف م همم مم ممم م ممم ممم وو هوم همم مم مة مف رمقلاو سمشلا لابقتسا مكح

 1315 00 مة همم ممم ممم مم ممم ممم هم ممم مم ممم رشع سماخلا ثيدحلا

 1118“ م م م مم ع معمم همم مم مجم مم مم مم مم ممم هوم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 11 ل م م م مع ممم همم م ممم ممم وم ممم ممم همم همم مل ؟ءاجنتسالا مكح ام

 118“ م م مع ممم ممم همم ممم همم م م مم همم ممم هم ءاملاي ءاقنإلا ةفص



 11 ل مم مم م ممم ممم ممم ممم ممم ءاملا دوجو عم راجحألا ىلع رصتقا اذإ

 198 6و مة مومو مة مومو ممم ممم همم ؟راجحألاب مأ ءاملاب ءاجنتسالا لضفأ اهيأ

 118 ىرم ل لم م ممم ممم ممم ممن ممم ممم ممم يمة مج اممم ؟ءاملاو ةراجحلا نيب عمجي له

 11 0م م مم مم همم لملم مع ممل ءاجنتسا حير هنم تجرخ وأ مان نم ىلع سيل

 ١1197 لل همم مم فم مم مم مم ممم همم ممم م ممم مم ممم مم همم ممم هعمل ؟ءاجنتسالل ةينلا مكح ام

 1١17 ضرألا نم ودي ىتح هبوث عفري ال نأ ةجاحلا ءاضق دارأ نمل بحتسي

 11ر4 وو لو ممم ممم همم مو همومه ممم ممل ةجاحلا ءاضق دنع راتتسالاو دعبلا

 118 600 ملل همم مم م مع ممم مم همم مم همم همم م عمم ةجاحلا ءاضق لاح مالكلا مكح

 114 60 ل مم لم همم مم همم مم مل اهوحنو ةجاحلا ءاضق لاح هللا ركذ مكح

 ...166*1١7 666 6مم م ممم مة ممم ممم مة قمة م قمة قف قنة ة قوم مة قفة جمة منعم رشع سداسلا ثيدحلا

 11 وم ممم معمم ممم ممم مو مم مم مم وق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 171 وة ممم همم مم ممم ممم همم مم مم ممل ءالخلا نم حسمتلا ةيفيك

 3137135 0مل لله م م هم م مم هم م مم م هم همم معمم هم مم ممم ممم مم نيميلاب ركذلا سم مكح

 13735 م م مم ل ؟لوبلا لاح مأ ءاًقلطم نيميلاب ركذلا سم ةهارك له

 1181 ا م م ممم هم مم هم هع همم هم مع ممم م مم ممم م م ؟نيميلاب ءاجنتسالا مكح ام

 1م ممم ممم ممم مم ؟ هئزجي لهف اهنع هانغ عم هنيميب رمجتسا اذإ

 176 0 هع م مع مم م ممل نيميلاب راجتسالا نع يهنلا يف لجرلاك ةأرملا

 1175 6و مه مم همم مم ممم م معمم ؟نيميلاب ركذلا سم نع يهنلا نم ةمكحلا ام

 117 0. ل مملة همم معمم م ممم م م ممم مق ؟بارشلا يف خفنلا نع يهنلا نم ةمكحلا ام

 0 رشع عباسلا ثيدحلا

 175 م نم ممم ممم فم ممم مة م ممم ممم ممم همم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1155 6 م نم ممم ممم مم منن م مم ممم مو ممم همة مممف «ريبك يف نابذعي امو» :هلوق ىنعم

 1737 م ممم مم مم ومهم ووو ريقلا باذع تابثإ اهنمو ثيدحلا دئاوف

 81817 ا ل هع همم مهمه ممم ممم مم هم ممم مم ممم همام هم ممم هم مق ؟نيروبقملا مسا َمِلَع له

 117/4 ل ممم مم ممم هم همم ممم ممم همم م ممم ؟نارفاك مأ ناملسم امه له ناروبقملا

 114 مهمه وم ممم همم ؟تيملا ربق ىلع نيتديرج سرغ عرشي له



 114 006 م م م معمم همم ممم مم هم مق ؟رافكلل مأ نيملسملل يه له ربقلا ةنتف

 1178 0 مو هع ؟طقف حورلا ىلع مأ دسجلاو حورلا ىلع ربقلا باذع له

 #1 مم ممم مم م همم همم ممم ممم م مم همم مم ممم مل كاوسلا باب

 ال6 ل طم همم مم ممم مم ممم مم ممم همم مم همم ممم مم فوقف كاوسلا فيرعت

 1١8 ا اة م ممم مف نة ممم ممم تمم مم ممن ممم ممم ممم هم ممم رشع نماثلا ثيدحلا

 ل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا ةالص لك دنع كاوسلا مكح

 ني ةالصلا ىلإ مايقلا دنع كاوسلا بابحتسا نم ةمكحلا

 1 معمم هممت مم مم ممل ةلفان وأ ضرف ةالص لكل كاوسلا بحتسي

 اا ل ل مه همم همم ممم همم همم م هم مم ممم ؟ىرسيلا مأ ىنميلا هديب كاتسي له

 ااا ل ممم م ممم هموم ممم م هم مم مم ممم رشع عساتلا ثيدحلا

 81 ل ع همم م ع ممم م م مع همم همم م مونلا نم مايقلا دنع كاوسلا بحتسي

 15 م مة ممم ممم منوم وم ممم ممم وم ممم ومو ممق نورشعلا ثيدحلا

 #1 م م مم مم م ممم مم مم همم مم ممم نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 1 ع ل مع هم مم م مق همم همم مم م كاوسلا اهيف بحتسي يتلا عضاوملا

 1 ع م مل ممل ؟ىرزجت و اهب كايتسالا بحتسي يتلا ءايشألا يه ام

 184.606 66 م ممم ملم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم نيفخلا ىلع حسملا باب

 14 ممم مم همم مم ممم ممم مم ممم مق نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 18 ل م مم ممم هم مم ممم ممم ممم م م ممف نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 116 © لم م لفن هه م همم م همم ممم ممم ممم مهم ممق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 نيفخلا ىلع حسملا مكح

 18 و مل م مه م معمم ممم ممم ممم ممم همم ؟لسغلا مأ حسملا لضفأ اهيأ

 18131 6 مم مم مم مم مم مم مم ممم ممم همم ممم م م ممم ممم ممل فخلا حسم ةيفيك

 151 2.0066 من م ممم م متم مة متم ممم ممن ممم ممم ممم مم ممم مم ممف فيلا ىلع ئزجملا حسملا

 1617 نة مة لم ل ممم مم ممم ةراهط ىلع |مههسبل نيفخلا ىلع حسملا زاوحجل طرتشي

 11413 0 معمم م ؟ةلماك ٍةراهط ىلع نيفخلا سبل طرتشي له



 8141 م عمم ممم هم مم مم عم ممم مهم ممم مم لسغلا دنع فخلا عزن بجي

 13 ممم ممم عمم ميقملاو رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا تيقوت

 18 6 2.6 ملء مو هل ممم مم همم فم ممم وم مم ممم مم ممم مم هموم همم ؟حسملا ةدم أدبت ىتم

 158 66.600 ن معمم نم ممم ممول ؟متي اذام ىلعف رفاس مث ميقم وهو هيفخ حسم نم

 158. ملم ن مم وم ممم م ممم هم ممم ممم م ممم ماقأ مث رفاسم وهو حسم نم مكح

 1818 ل ل ممولة ممم ممم م ممم ممم ممم ممل ؟قرخملا فخلا ىلع حسملا مكح ام

 141[ 6 مة ومو هوم ممم همومهم مو مم ممم ممم مو ممم مق ؟نيبروجلا ىلع حسملا مكح ام

 1617 6. منهم مم ممم مة ممم همم ممم ممم ممم ممم ممق ؟نيقومرجللا ىلع حسملا مكح ام

 11617 0 هع هم معمم همم همم مم ؟قومرجلاو بروجلاو فخلا وهام

 1 6 م ل هم مم مم همم ممم ؟بروج ىلع اًبروج وأ فخ ىلع اًمخ سبل اذإ

 184 00 م م م مم ممم ؟هٌءوضو لطبي لهف اهيلع حسملا دعب هيفخ علخ اذإ

 188 ل ممم ؟نيفخملا ىلع حسملا مئاد ثدح هب نمو ةضاحتسملل له

 101 6. مم ممم ممم مم مم ممم م ممم مم همم عمق ؟فنخلا ىلع حسملا مميتملل له

 0 ا هريغو يذملا 2ك باب

 0 نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتئاسملا

 185 666 م منجم ممم ؟راجحألاب ءاجنتسالا هيف زوجي مأ يذملا لسغي له

 1608 2.6660. ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم هم مممف ؟يدولاو يذملا مكحاام

 0 نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 1655 6 م ممم ممم ممم ممم ممم مف هقفلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذه

 آ١ةثثث ثلث ل ثثةء لة ء لم مزة ة قة مم ءمةم مة نة ممء يم وع ممر مممو نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 آ١ةمممث ثلث للنوم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةمنف نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 ل :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 108 ...0 000م تمم ممم اممم ممم مم معصوم ممم ممم ممم همم ممم عيضرلا لوب مكح

 150 1م نمو من مم ممم ممم ممم معمم اممم مصمم ممم ممم وممق عيضرلا لوب ريهطت ةيفيك



 لما مهب كربتلاو مهكينحتل لضفلاو حالصلا لهأ ىلإ لافطألاب باهذلا مكح

 0 نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 1517 ممم ممم متم تيت ثنتين تيت. :ةكئاوقو ثيدحلا اذه ماكحأ

 18 0 مة مم ممم ممم ممم ممم م م ممم همم ممم هل نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 158 60 مم ممم م ممم مم مم مم همم مجم مل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 158 م ممم مم ممم ممم ممم همم ممم ممم ممم ممم ممف ؟ءاسنلاو لاجرلل ناتخلا مكح ام

 106 ل م ممم ممم ممم مم مم همم م ممم م ممم همم همم همم ممم مم مق ركذلا نتخ ةيفيك

 آ517 لة ل وو مل ممم م ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم همم متم ىثنالا ناتخ ةيفيك

 117 ممم ممم ممم ممم همم ممم مم ممم ممم هم ممف ناتخلا هيف عرشي يذلا تقولا

 154 6 ممم ممم مم منت م مم ممم ممم ممم ممم ممم هم ؟دادحتسالا مكح ام

 لا هريغب زوجيو قلحلاب ةناعلا رعش ةلازإ بحتسي

 آا/8 ل م معمم ممم م مم ممم ممم ممم ممم م ممم همم ممم هريغو ةناعلا قلح يف تيقوتلا

 الآ لملم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم مصممه م ممم براشلا دح

 آلآ ل ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم همم مم م ممم مم هم ؟براشلا صق مكح ام

 1/17 نة من ومو م ممم ممم ممن ممم مم ممم ممم ممم ممم هم ممف ؟براشلا قلح زوجي له

 117 مم ممم ممم همم ممم مم همم م ممم ممم مم مم ممم ممم مق رافظألا ميلقت فيرعت

 ا ل م م م هم م مم مم مم ممم ممم همم م مم هم م ممم همم هم رافظألا ميلقت يحتسي

 1/0 ع م مم زاج هريغ وأ قلح نم هريغب هلازأ نإو ةئنس طبإلا فتن

 اا/4# 0.6.6660 م م ممم معمم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةيانجلا نم لسغلا باب

 00 نوثالثلا ثيدحلا

 11/8 2. ممم قمم همم ممم ممم ممم همم همم ثيدحلا نم ةذوخأملا دئاوفلا

 ااه م مة هم ممم همم م همم همم م م مل نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا

 00 نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 ١/4 6 ف م مة مم عمة مم عمة ممم هم ممم مو ممم :ثيداحألا ةثالثلاب ةقلعتملا لئاسملا

 آل ل ل لعل ومهم همهم همم مم همم ممم مم همهم مم مق ؟لسغلل ةيّنلا مكح ام

 اال معمم هم مم هم ممم همم همهم مم مم ممم مقل ؟لسغلل ةيمستلا مكح ام



 نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 0 ؟لسغلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا مكح ام

 000 ؟لسغلا يف هيفك لسغي ىتم

 ا ةبانحلا لسغ ةّينب هجرف لسغيو هجرف لسغب أدبي لستغملا

 0 ؟اهجرف لخاد ىلإ ءاملا لاصيإ ةأرملا لع بجي له

 . ؟هيلجر لسغ يقبي وأ ههوضو لمكي لهف لسغلا لبق أضوت اذإ

 ؟لسغلا دعب هيمدق لسغ ديعي لهف لسغلا لبق هءوضو لمكأ اذإ
 0 لسغلا دعب ءوضولا ديعي الف لسغلا لبق ًاضوت اذإ

 00 ؟هلسغ ءانثأ يف لستغملا ثدحأ اذإ

 0 ؟لسغلا يف ءوضولا لخدي لهف ًاضوتي لو لستغا اذإ

 0 ؟ةضيحلاو ةبانجلا لسغ يف رئافضلا ضقنت له

 0 ؟هنطابو هرهاظ لسغ بجي له رعشلا نم لسرتسملا

 0 ءاملاب دسجلا ميمعت لستغملا ىلع بجي

 ا ؟اًنالث ندبلا عيمج ىلع ءاملا ةضافإ لسغلا يف بحتسي له

 ا ؟ءوضولاو لسغلا يف هدسج ىلع هدي رارمإ هيلع بجي له

 ؟امهاون اذإ دحاو ٌلسغ امل يفكي لهف نابجاو نالسغ عمتجا اذإ

 0 امهدحأ ىونف نابجاو نالسغ عمتجا اذإ

 0 دحاو ِءانإ نم هتأآرماو لجرلا لاستغا زوجي

 0 نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا
 ةممملف لاستغالا لبق عماجيو برشيو لكأيو ماني نأ بنجلل زوجي

 ةمملم ًاضوتي ىتح عماجي الو لكأي الو ماني ال نأ بنجلل بحتسي

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هم مرام م اماه و مة يثني وة يعور وة نيم و م م هو و مم .عقهوأاو

 لم ١

 لملم 4/١

 ١/4 ل

 اآ#4 لة ممم

 اليراع

 للا

14:5 

 15 لملم

 لي

 للا

 اال لل لعلم

 1١84 ءءء لل

 1١48 0. معمل

 ل 1١945



 ل ثيدحلا اذه نم ةذوخألملا دتاوفلا

 لل لسغلا بجو ةذلب اقفد ينملا جرخ اذإ

 1 81/ ..ل ملم وة ممم ممم ممم همم ممم م ممم مم همم مق ةأرملاو لجرلا مالتحا تالاح

 ١7 0 م م مة مم ملم هريغ وأ ينم وهأ يردي ال اللب دجوف مونلا نم هبتنا اذإ

 ١4/8 000 م همم م هم ممم همم مم م مم همم هم هم هشارف وأ هبوث يف ينملا ىأر اذإ

 144 000 66 لمة همهم مف مم ممم مم همم ممم ممل هريغو وه هيف ماني بوث يف اّينم ىأر اذإ

 لع ةوهش نعال ٍدرب وأ ضرمل ينملا هيبش جرخ اذإ

 308 ل ملل جرخي ملف هركذ كسمأف ةوهشلا دنع ينملا لاقتناب سحأ اذإ

 ا جرخ مث هتوهش تنكس ىتح هركذ كسمأف ةوهشلا نع ينملا لصفنا اذإ

 ؟6 15 ا ا ال اممم لم ممم ممم ممم مم ممم ميم ممم ممم ةمممم نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 3817 ل م م مم مم ممم مم م ممم ممم همم هم مم همم م مق ؟يمدآلا ينم مكح ام

 "6 6 ا ا ا م م مة م م م مم م مة مة م مللت نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا

 888 مم مم ممم ممم ممم ممم همه هموم ممم م ممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 588 مة م ممم ممم ممم مومن م ممم ممم هم مب ؟لسغلا بجي لهف لزني لو عماج اذإ

 388 م مل مل ؟ةفشحلا لماك جاليإ لسغلا بوجول طرتشي له

 304 مم ممم ممم معمم مق هيلع لسغ الف جاليإ نودب ناتخلا ناتخلا سم اذإ

 قفل ل ل م م م م مم ممم ممم ممم م م ممم م م مم همم همم همم ممم مل ركذلا ضعب عطق اذإ

 ا ؟لسغلا هيلع لهف هج وأو سيك يف هلخدأ وأ ًةقرخ هركذ ىلع فل اذإ

 8ر4 ل ل همم م مم م م مم مم مم م م مم مم ممم ممم ممم ةتيم وأ ةميهب يف وأ ربدلا يف جلوأ اذإ

 804 ل مم ممل ؟لسغ هيلع بجي لهف اًريغص ناك اذإ ءوطوملا وأ عطاولا

 81 ملم همم ؟لسغلا بجي لهف جرفلا يف اهوحنو عبصألا لخدأ اذإ

 ا ؟هلسغ دعب ينم هنم جرخ مث لستغا مث د عماج اذإ

 0 نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 3118 ل ل م م ممم مم همم مم مم ممم همم هم ممم مم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ثيدحلا دئاوف

 31 عم ؟رَّدقم وه له لسغلاو ءوضولا يف ئزِي يذلا ءاملا



 100 ا :عورشم مميتلا

 غ0 نوثالثلاو نماثلا ثيدحملا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا
 0 ا ا ل ؟ديعصلا وه ام

 0 ؟معأ وه مأ بارتلاب مميتلا صتخي له

 0 نوثالثلاو عساتلا ثيدحملا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟رغصألاو ربكألا ثدحلا نع مميتلا مكح ام

 0 ؟بارتلاب حسملاب نيفكلاو هجولا ةرشب باعيتسا بجي له

 00 ضرألا يف !هبرض دعب هيفك خفن وأ ضفن مكح

 00 نيفكلاو هجولا نيب بيترتلا مكح

 00 ؟هدح نيأو فكلا حسم فيك

 00 .. ؟ءاملا بلط بجي له

 00 ؟ءاملا بلطل طباضلا وهام

 0 ٌلئاح هيلإ لوصولا نيبو هنيب لاح نكل ءاملا دجو اذإ

 00 هلثم نمثب عابي ءاملا دجو اذإ

 0 هنمث نم رثكأب عابي ءاملا دجو اذإ

 0 شطعلا هسفن ىلع فاخي هنكل ءام هدنع ناك اذإ

 0 ةراهطلل يفكي ال ءام ثدحملا دجو اذإ

 00 ؟ةالصلا تقو لوخد مميتلا يف طرتشي

 0 ؟ءاملا لابعتسا نم ررضلا هسفن ىلع فاخخ نمل مميتلا مكح ام
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 00 ؟ةالصلا نم غارفلا دعب ءاملا مميتملا دجو اذإ

 0 ؟همزلي اذام بارتلاو ءاملا نيروهطلا مداع

 0 ؟ثدحلا مايق عم رومأملا لعف حيببي وأ ثدحلا عفري مميتلا له

 00 ؟بارتلا لمح رفاسملل بحتسي له

 0 ؟ءوضو وأ لسغ هيلع ناك اذإ ةريبحلا بحاص

 0 ءوضولا وأ لسغلا دارأ اذإ ضيرملا وأ حيرجلا

 00 ؟لسغلا وأ مميتلا مدقي له

 0 ؟حرملا ىلإ ءاملا راشتنا فاخ اذإ

 0 ا ا ا ا ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا يي نوعبرألا ثيدحلا

 00 :ضيحلا فيرعت

 0 نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 00 ؟هرثكأو ضيحلا لقأ مك

 0 نيتضيحلا نيب رهطلا لقأ

 لامة مم مم ممم مم مم مم همم مم ممم ممم همم معمم تضيحتسا اذإ ةزيمملا ضئاخلا مكح

 0 ؟ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب قرفلاو زييمتلا وهام

 0 ؟مدقي اهيأ ءاسنلا تاداع بلاغو زييمتلاو ةداعلا يف ةدعاق

 وع

 ضصضيإ
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 381 66م ممم مامن م معمم معو م موفق زييمتلا عيطتست الو تضيحتسا اذإ ةأدتبملا

 501 2 ملة مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممف نيمدلا نيب للختملا ءاقنلا مكح

 98 اهناصقن وأ اهتدايز وأ اهرخأت وأ ضيجلا مايأ مدقت وهو ةداعلا لاقتنا

 0 ؟ضيحت لماحلا له

 3704 م مل م مم همم ممم مم مم ؟لسغلا لبق أطوت لهف اهمد عطقنا اذإ ضتئاحلا

 36 ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم ممم همم نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 5817 م مة ممم متم و رورة را تمور ممم ممم وولف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8017 6 ل لوم مم ممم م موقق ؟ةالص لكل أضوتت وأ ةضاحتسملا لستغت له

 90/8 ل ل م فوم مم مم م ممم م همم همم م مم مم ممل موصتو ٍللصت رهاطلاك ةضاحتسملا

 70/48 06مم ممن ممم مم ممم مم ممم مت ممم متم م ممم مهمة ممف ؟ةضاحتسملا ءطو زوجي له

 38 ممم م ممم ممم همم ممم مم مم مم همم نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 88 ل موه هع مق ؟رخآلا لضفب امهدحأ وأ هتأرما عم لجرلا رهطت مكح

 951 هم معمم م ممم ممم ممم ممم هه مم ممم م هم نوعبرآلاو عبارلا ثيدحلا

 991 6مم مفعم م م همم همم همم م م هم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 لا ؟عتانصلا نم كلذ ريغو اهنجعو اهخبطو ضفئاحلا ةعجاضم مكح

 3317 فمه م مة ممم معمم ممم جم معتم ممم م ممم مف مرح عاج لاب ضئاحلا ةرشابم

 33737 ان نممم ممم ممم ممم ممم هعمل ةبكرلا تحت و ةرسلا قوف ضئاحلا ةرشابم زوجي

 8ع ممم هم ممم معمم ممل ؟ةبكرلاو ةرَّشلا نيب ضئاحلا ةرشابم مكح

 711 هم هل ممم ومهم ممم مم ممم ممم ملف نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا

 8116 01 مه فو مت ههه وم مو مم ممم ممم ممم همم وم همم همم همم فقل ثيدحلا دئاوف

 586 ع م م م م م ممم مم مم مم ممم ممل نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 5586 مم ممم م ماقام ممم ممم ممم تمم ممم ممم ممم ممم ف مة ممم مصمم ثيدحلا دئاوف

 9 ع مم همم ممم ممم ممم م ممم م همم همم نوعبرألاو عياسلا ثيدحلا

 ؟ 17 ل ممم مم نة مم ممم ممم ممم ممم منة مملة م مرقم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 817 ل معه ممم همم مم همم ممم ممم موق ةالصلا ىضقت ال ءاسفنلاو ضئاحلا

 0 ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا نأ ين ةمكحلا ا



 ؟و/5 م ل ل ءءء ترة مية مة ةر ممم مي ةم وو ممم ميم يييممم نوسمخلاو يداحلا ثيدحلا

 817187 م م مم مم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممول :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 17197# م م م ملم مه مم م همم هم م مم مم م م ممم ممم ممم سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوأ

 81/17 ل م مم م هم مم هم هموم م مو مجم همم ممم ؟لاوزلا ةفرعم ىلإ لصوتلا فيك

 كال للم فم هو ممم ف فهمه مم ممم مم ممم مم همم ممم ممم ممم مم ممل لاوزلا ةفرعمل ىرخأ ةيفيك

 8174 ممول ممم م ممم مم مم همم ممم ممم مم مم ملف ؟رهظلا تقو رخخآ ىتم

 714 ... ؟رصعلا تقو لوخدو رهظلا تقو جورخل لثملا لظ ىلإ لاوزلا لظ فاضي له

 34 عل ؟رصعلا تقو لوأو رهظلا تقو رخآ نيب كرتشم ٌردق كانه له

 ل ول ممم موو م م ممم ممم ممم مم مهموم مهموم ووو همم ؟رصعلا تقو لوأ ىتم

 ا ؟رصعلا تقو رخآ ىتم

 0 سمشلا بورغ برغملا تقو لوأ

 ا ا ؟برغملا تقو رخآ ىتم

 ؟اس م ل م م ممم ممم قفشلا بيغمب لخدي ءاشعلا ةالص تقو لوأ

 7/86 066 ل ممم مم ومهم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم همم هموم مم موق ؟قفشلا وهام
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 587 ؟ليللا فصن دعب اهيلصي نأ هل لهف ليللا فصن جرخ ىتح ةالصلا نع لغش اذإ

 9851 2 و مم و مة مة ممم مو وممن مهموم ممم يناثلا رجفلا عولط حبصلا ةالص تقو لوأ

 00 ؟رافسإلا مأ سيلغتلا :رجفلا يف لضفأ اهيأ

 7/44 للم همته ممم ممل ؟اهريخأت مأ اهليجعت رهظلا ةالص يف لضفألا له

 ب ل ل ل م ع همم هم ممم م ممم م مم ممم مم ممم مم ممم مق ؟رصعلا ةالص ليجعت مكح ام

 948 ا ممم ممم ممم مهموم اهتقو لوأ يف برغملا ةالص ليجعت بحتسي

 آ؟8 6 م هلل ؟اهليجعت مأ لضفأ راتخملا اهتقو رخآ ىلإ ءاشعلا ريخأت له

 841 6 لم م مل مم همم ع ممم مم ممم مم همم همم ممم مم مم ؟ءاشعلا لبق مونلا مكح ام

 5417 ا مو منة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ءاشعلا ةالص دعب ثدحتلا مكح

 0 نيسمخلاو يناثلا ثيدحلا

 84 5 00 لعلمه ممم ممم همم ممم م ممم مم همم ممم مم نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 846# ا. مو م متم ممم معمم مم معمم وم مهم ممم ممول :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8844 2مل مم م همم عم معمم همم مم مم ممم م مم ممم ةفممم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 844 2م همم م همم همم مم ؟مدقي |مهمأف ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ

 944 معة ممم مم ؟ناثبخألا هعف ادي وهو وأ ماعطلا روضحب ةالصلا مكح ام

 ؟1 لل ؟قيض ةالصلا تقوو ءاشعلا رضح وأ نيثبخألا عفادي ناك اذإ

 #0 مف هل ع مع ممم م همم م ممم ممل هب متهي ال ناعبش وهو ماعطلا رضح اذإ

 م ؟هيلإ قوتت هسفنو هروضح عقوتي نكلو رضحي مل ماعطلا ناك اذإ

 ل م هم ممم لم هم م هب ًاضوتي ءام هدنع سيلو نيثبخألا عفادي ناك اذإ

 6 6 ل م ل م همم مم مم م ممم همم مهم همم معق ؟امهانعم يف وه ام نيثبخألاب قحلي له

 0 ا اة رة ترمة لمرة ن ليام ثقة ممم ويم ء يفي مفيتت نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا



 ل نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا

 ق1 ل هم م هلق مق فق ممم ممم ممم ممم همم م ممم همم معمم مم :ثيداحألا ججيرخت

 سم م امم همم همم ممم ممم ممم همم هوم موه مم ممق :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 عا و هم ممم همم ممم ممم مم ممل اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا ددع

 فر ممم م همم ممم همهم م ممم ممل ةهاركلا تاقوأ يف ةضيرفلا ةالص مكح

 نا ؟تقولا لوخدب مأ ةالصلا لعفب قلعتم رصعلاو رجفلا دعب يهنلا له

 نمل ؟ةهاركلا تاقوأ يف امل ببس ال يتلا عوطتلا ةالص مكح ام

 نا ةهاركلا تاقوأ يف ببس اهل يتلا ةالصلا مكح

 و 5 ل م مة و مم همم مم م مم ممل ةهاركلا تاقوأ يف ةزانجلا ةالص مكح

 1# ع قمم م مهم مقلم ممم مم مم مج م م ممم م ممم مق نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا

 119# ا ل ها نمرة ممم ممم ممم ممم ممم بام ممم بف ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب

 *1و/ ا م مر مم ممم متم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مصممو نوتسلا ثيدحلا

 1#. 66 فم مو مم ممم مهم مم م موه موه م ممم مم ممم م هم ممم مهموم نوتسلاو يداحلا ثيدحلا

 71 مة ممم م نمت ة ممم ممم ممم مم مم ممم م مممل نوتسلاو يناثلا ثيدحلا

 اا ل م همم همم هم م همم همم ممم همهم هم ممم م :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا م همم همم همم م ممم ممم ممم همم مم م ممم م ممم همم ةعورشم ةعاهجلا ةالص

 م عم م ممم ع همم هم مم ممم لاجرلل سمخلا تاولصلا يف ةعامجلا مكح

 الإ ل م م مم م ممم همم ممم همم م مم ممم ممم م مم ممم اًدعاصف نينثاب ةعاجلا دقعنت

 ال70 م ممم همة ملف اولتوق اهلك دجاسملا ليطعت ىلع دلب لهأ عمتجا اذإ

 اللا مل همم همه همم ع ممم همم ؟روذعملا ريغل ةعامجلا ةالصل دجسملا نيعتي له

 17 مل ؟ةعامجلا هيف داعت لهف بتار مامإ هل دجسم يف ةعامج اولص اذإ

 ا هيف ةعامجلا ةداعإ هركت ال بتار مامإ هل سيل دجسم وأ قوسلا دجسم

 ا ؟ةنسلاب مآ ضرفلاب نوءدبي لهف ةيناثلا ةعامجلا يف ةالصلا اودارأ اذإ

 اال 4 ع مع ممل ؟ةعامج يف اًرهظ اهممولصي لهف ةعمجلا مهتت اف اذإ ةعامجلا

 س8 ل م م م مة عمة مة همم م معمم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم معمق نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 0 ؟اهعنم هل لهو جورخلا يف اهجوز ةأرملا ناذئتسا مكح

 00 ؟معأ وه مأ دجسملاب ناذئتسالا صتخي له

 0 دجسملا يف ةعامجلا ةالصل ءاسنلا جورخ مكح

 0 نهنيب ةعامج يف ءاسنلا ةالص مكح

 0 ؟موقت نيأف ءاسنلاب ةأرملا تلص اذإ

 0 نوتسلاو عبارلا ثيدحلا

 00 ا نوتسلاو سماخلا ثيدحلا

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟جرخي ىتمو اهتقو لخدي ىتم تاولصلا ننس

 00 ضئارفلا عم بتاورلا نئسلا ددع

 00 رفسلا يف بتاورلا ةالص مكح

 0 ؟نيتعكر لك نيب ملسي له راهنلاو ليللاب عوطتلا ةالص

 00 ؟اهدعب ةبتار ةالص ةعمجلل مك

 0 ؟ةبتار اهلبق ةنس ةعمجلل له

 0 :ةماقإلاو ناذآلا فيرعت

 00 :سمخلا تاولصلل عورشم ناذآلا

 0 ا اح نوتسلاو سداسلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 راصمألاو ىرقلا لهأ ىلع ناذألا مكح
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 غ4 ل ل م مف ممم همم همم مم مم م ممم مم مم هم ةماقإ الو ٍناذأ ريغب لص نم مكح

 888 المن م همم ممم ممم ممقل ؟نولتاقي لهف ناذألا كرت ىلع ٍدلِب لهأ عمتجا اذإ

 7608 م ممم ؟ميقيو نذؤي لهف هتيب يف ىلصو اهل نذؤي ةيرق يف لجرلا ناك اذإ

 801 ل همهم ممم ممم ممل هلهأ هيف ىلص دق دجسم يف ةماقإلاو ناذألا مكح

 81 مة ممم ممم ممم ممم ممم هم مم ممم همم ؟ةماقإو ناذأ نيرفاسملا ىلع له

 8 ع ممم همهم مم معمم ممم مم همهم ةيداب يف ناك اذإ درفنملل ناذألا مكح

 80 6 عل م عم مم ممم هم مم م ممم ممل ةتئافلا ةالصلل ةماقإلاو ناذألا مكح

 380 6 ل لل همم ممم همم مم م ممم هم ممم همم همم همم ؟ةماقإو ناذأ ءاسنلا ىلع له

 8001 0 م م م ممم م فم ممم قم ممم همم همم مم معمم همة فم همم مم مف ناذألا تاملك ددع

 #ع01/ ا م م عم مم مم ممم مة مم مم م ممم همم مم ممم جم مم م ناذألا يف عيجرتلا مكح

 8 م فقم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مهمومة مقق ةماقإلا ظافلأ ددع

 اال ل مم همم همهم ومما ممم ممم مم مم مقلق ةماقإلا راتيإو ناذألا ةينثت نم ةمكحلا

 ولا ا ة ء ا مع مم هع هام هع هاما عم ها هع ماع هباوجو ٌلاكشإ

 عمال ل هل مم مم مم ممم ممم ممم مم ممم همم مم ممم مم ممم مم هوم ا(ًماق ناذألا مكح

 علل ل ل ههه همهم هه ممم همم مجم و ممم ممم ممم وو ممم ناذآلاب ةلبقلا لابقتسا بحتسي

 علل ل مم همم م همم هم مم ممم م همم مم مم همم ممم مم رغسلا يف بكار ناذألا

 ا م ع ل لاحرلا يف ةالصلا ةدرابلا ةليللا وأ ريطملا مويلا يف نذؤملا لوقي

 #3 ا ل ا م م منة ممم ممم ممم م وم ممم ممم ممم م م مقل نوتسلاو عباسلا ثيدحلا

 لا ل ل ل مم هم م معمم م ممم هم مم همم م همم مم مم م ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 اإل ل عم مع وع م مم اّلامشو اًنيمي ناذألا يف تافتلالا مكح ام

 ج6 ل عم م ممم فم ممم م همم ممم م مم ممم ؟ههجو مأ نيتلعيحلا دنع هقنع يولي له

 ]سا ل م م همم مع هع مم م نيتلعيحلا دنع اَلامشو اًئيمي تافتلالا تايفيك

 نا نينذألا يف ناذألا دنع نيعبصأللا عضو مكح

 كاجول مم هن ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مهمة مف نوتسلاو نماثلا ثيدحلا

 اال ا وم مة هوة ة ممم ممم م مم هموم ممم م مصمم وة ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 الإ طه م هم هه معمم مم ممم ؟تقولا لوخد لبق تاولصلل ناذألا مكح ام



 4# مم عم همم م ممم مق ممم همم ممم همم هم ممم ؟لوألا ناذألا رجفلل نذؤي ىتم

 ا ؟يناثلا مأ لوألا يف وه له رجفلا ناذأ يف بيوثتلا

 يي ؟ناذألا يف لاقي ىتمو ؟مونلا نم ريخخ ةالصلا وهو بيوثتلا مكح ام

 ال7 و م و و عه ممم هم مم ممم مم ممم ممم هم ممم مم هم ممم ممم ممم ىمعألا ناذأ مكح

 املا ا ل مول مومو همهم ممم ممم مم ممم همم ممم همم مم مم ممل يبصلا ناذأ مكح

 ملال 5 0 ل وم لمع هوو ممم معمم مم ممم همم ركذ لقاع ملسم نم الإ ناذألا حصي ال

 لال 5 0 ع م مم م ع مم م همم ع و مم م ؟رغصأ اًئدح ثدحملا ناذأ مكح ام

 ا © ا ا ع هع ع مم هم مم م عمم عمم مع ؟ربكأ اًثدح ثدحملا ناذأ مكح ام

 ماا ا م مة م مو ة ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم منم نوتسلاو عساتلا ثيدحلا

 ااا ا ل ل مم همم همم مم ممم همم م همم م هموم م ممم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ا نذؤملا ةعباتم مكح

 لالالا لا همة ومهم فم ممم مف ؟نيتلعيحلا يف ىتح لوقي ام لثمب هعباتي له

 الابل مل ال مأ ةراهط ىلع ناك ءاوس هعمس نمل نذؤملا ةعباتم بحتسي

 الا م مم ممم ممم ممم ميم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم نذؤملا ةعباتم ةيفيك

 امال لل مل م ممم ممم مل هتاف ام كرادتي له نذؤملا ةعباتم نع لغش نم

 ال4 و مم مم هم مم مم ممم هم ممم همهم ممم ممم مم مم ؟عباتي نمف نانذؤم نذأ اذإ

 740 م م م ممم مام ممم ممم ممم ممم ممم ممم معمم ةلبقلا لايقتسا باب

 940 ا م مم ممم مة مم مما م وم متانة مة ممم م ممم ممم مقف نوعبسلا ثيدحلا

 ل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لا ةلحارلا ىلع ةضيرفلا ةالص زوجيال

 نكرلا فلم لم ممم هامل هتلحار ىلع عوطتي نأ رفاسملل زوجي

 املا ل ل م مع هل ؟هيف ةلحارلا ىلع عوطتلا زوجي يذلا رفسلا وهام

 ال م ل ل ؟ةلبقلا ىلإ هتالص حاتتفا همزلي له ةلحارلا ىلع لفنتملا

 ال ل هم همم مم ممم م مم ممم ممم هم ممق ؟اًيشام رفسلا يف ةلفانلا ةالص زوجت له

 00 هتهجو تناك ثيح هتلحار ىلع يلصملا ةلبق

 8ر6 عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجي ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص



 0 رفسلا يف ةلحارلا ىلع رتولا ةالص مكح

 *8 ا ام م م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممف نوعبسلاو يداحلا ثيدحلا

 00 ا :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عكملالا ل ل ممم مم ممم همم مم ممم ممم ممم مم همم ممم هعمل ةلبقلا لابقتسا مكح ام

 مرا ل م عم م مل اهنياعي ناك اذإ ةبعكلا نيع يلصملا لبقتسي نأ طرتشي

 ربا ل اهتهج لابقتسا هيلع بجو ةبعكلا نيع دهاشي ال اًديعب يلصملا ناك اذإ

 نيا هتالص تلطب أطخأو دهتجي مل نمف بجاو ةلبقلا ةفرعم يف داهتجالا

 رج ا عع مع هع هلم مم مم ممم ؟هيلع اذام هؤطخ نيبتف ةلبقلا يف دهتجا اذإ يلصملا

 4# ا نلف معمم مهم ممم معمم فمه موب هيلع ةداعإ الف ةهجلا نع اًريسي فرحنا اذإ

 #81 م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم نوعبسلاو يناثلا ثيدحلا

 88 اة ا مة منة م ية نمرة نة قمة ة ية م ممم ممم مة ممم ممم مم و هموم فوفصلا باب

 علو ل ءءء ة عجم همم م ممم همم هه عع عمة ممم مهمومة مقق نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 عنق 4 ل م مف ممم ممم ممم همم همم ممم ممم ممم نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا

 4# 8 0 م مم ممم مم همم ممم هم ممم معمم مومو م مم معمق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 م48 م م م ممم مع مم ممم ممم م مم مم معمم همم ممم مم مم مم هم همم فوفصلا ةيوست مكح

 8 ومهم هم همم ممم ممم ؟مامإلاب مومأملا ءادتقا ةحص يف طرتشي يذلا وهام

 نكلا ؟فوفصلا تدعابتو دجسملا يف اناك اذإ مامإلاب مومأملا ءادتقا حصي له

 عمو م ؟لئاح امهنيبو دجسملا يف وهو مامإلا ةالصب تيب يف ىلص اذإ

 44# نيمتؤملا نيبو هنيب ةفاسملا تدعابتو ءارحص يف مامإلا ىلص اذإ

 44# ل م ممم م عع معمم همم قيرط وأ رهن لئاح مومأملاو مامإلا نيب ناك اذإ

 عل ل ممم م ممم ممم همهم ممم ممم ممل ؟همامإ مادق متؤملا ةالص مكح ام

 0715 ل م م م م م ممم معة ممم ممم ممم ممم م مة مف نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا

 9 © 66 ل ممن ملة م م منقي ممم قيمة همم موف ممم ممم نوعبسلاو سداسلا ثيدخلا

 ع8 ل مام م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم م معمم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 888 اهدحو تماق اهعم فصت ةأرما دجوت لو لاجرلا ءارو تفص اذإ ةأرملا

 عت ممم ؟مهمادق وأ نيلجر بناجب فصلا يف ةأرملا تفقو اذإ



 لا م اء ل ما لج اممم مة نم مم ممم ممم ةمرمف ؟مامإلا نم دحاولا مومأملا مايق نيأ

 0 ؟مامإلا نم نينثالا فقوم نيأ

 0 ؟مامإلا راسي نع فقو اذإ مومأملا ةالص مكح ام

 0 ؟ةعامج يف عوطتلا ةالص مكح ام

 0 ا ا نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا

 0 نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 0 : ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟مامإلا لبق هسأر عفر نمل ليوحتلا وهام

 0 مامإلا لبق عفرلا مكح

 0 همامإ عم مومأملا تالاح

 0 مارحإلا ةريبكتب هيلع همدقت وأ همامإل مومأملا ةنراقم امأ

 0 هيي. .تت....ت.. مالسلاب ةمامإل مومأملا ةققاوم امأ

 0 ؟همامإ لبق ملس اذإ هتالص لطبت له

 .... ؟هدوجس وأ هعوكر يف همامإ لبق هسأر عفر دمعت نإ هتالص لطبت لهو

 0 ؟همامإ دعب عفريل هدوجسو هعوكر ىلإ دوعلاب رمؤي لهو

 00 اًرهس همامإ مومأملا قبس اذإ

 0 تاللاح هلف رذع ريغل فلختلا ناك نإو

 00 ؟اهكرت يف متؤملا هعباتي لهف نئسلا ضعب مامإلا كرت اذإ

 0 ؟هتالص نم ءيشب لخأ مامإ فلخ نيمومأملا ةالص مكح ام

 0 عوكرلا نم عفرلا دنع يلصملا اهوقي يتلا راكذألا

 ؟ادوعق وأ اًمايق نومومأملا يلصي لهف اًدعاق ىلصف مايقلا نع مامإلا زجع اذإ

 0 نونامثلاو يداحلا ثيدحلا

 ام مم مم ممم ممم مم ممم مم مم مم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عال لا

 عال ل

0 

 ا

5 

0 

 اال ل

 عقال مل

 ةال

5531 

653 

0 



 200 ااا ا ؟مامإلا ىلع بجي لهو

 00 ؟مامإلا نمؤي مل اذإ مومأملا نمؤي له

 00 ؟مومأملا نيمأت نوكي ىتم

 00 نيمآ تاغل يف ءاجام

 0 نوناثلاو يناثلا ثيدحلا

 00 نونايثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 ةالصلل مامإلا فيفخت طباض

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يح حاتفتسالا ءاعد مكح

 00 حاتفتسالا ءاعد لوقي نأ ةلفانو ضرف يف لصم لكل بحتسي

 0 عكري ىتح هل يقب ام ملعي الو مايقلا يف مامإلا كردأ اذإ

 0 ذوعتلا لبقو مارحإلا ةريبكت دعب حاتفتسالا ءاعد

 0 نوناثلاو سماخلا ثيدحلا

 00 نوناثلاو سداسلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 م مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر مكح

 0000 هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع نيديلا عفر مكح

 0 لوألا دهشتلا نم ماق اذإ نيديلا عفر مكح

 0 هنم عفرلاو دوجسلا دنع نيديلا عفر مكح

 00 عفرو ضفخ لك يف نيديلا عفر مكح

 00 ريبكتلا عم نيديلا عفر تالاح

0 

 عا

 ال

0 



 غ1 ؟ةالصلا يف ناديلا عفرت نيأ ىلإ

 ع لل ل لل ل ممم فلم ممم همم ممم م ممم م همم همم م ؟ةالصلا يف هيدي عفري فيك

 1 نوناثلاو عباسلا ثيدحلا

 ع4 06و وفول ممم ممم ممم ممم ممم ممم هفوة فونق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ع 40 666مل همم ممم مم مق ل ةعبسلا ءاضعألا ىلع دوجسلا مكح

 ص1 ؟اهيلع دجسي ىل اذإ ةالصلا حصت له يقب

 ك1 فنألاو ةهبجلا ىلع دوجسلا مكح

 0 ؟وضعلا ضعب ىلع دوجسلا هئزجي له

 44 مل ؟هدوجس ءانثأ يف اهضعب عفر مث ةعبسلا هئاضعأ ىلع دجسم اذإ

 ع4 م ملم همم ممل ضرألا ةعبّسلا هئاضعأب دجاّسلا ةرشابم مكح

 561 0000م مة ممم مم ممم ممم ممم قل نوناثلاو نماثلا ثيدحلا

 5475.206 0066616006 قة مة رة مة ماي مفة قمن مة ممم مةمم ميثم نوناهثلاو عساتلا ثيدحلا

 6815 2.66 مم ممم ممم اممم مت ممم ممم ممم ممم م همم ممم مة ممق مارحإلا ةريبكت مكح

 81 لل ا ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم مق ؟ريبكتلا ظفل ريغب ةالصلا حاتتفا زوجي له

 ع8 60مل فعل م مو م ة ممم هوة فم همم مهمة همم ممم هموم لاقتنالا تاريبكت مكح

 808 2.6.0666 م00 مم ممن ممم ممم من ممم ممم ممم ممم مهتم موف لاقتنالا تاريبكت عضوم

 5035 2 6 6 م م ممم ممم مم ممم وممن ممم تمم ممم وو ممع ةالصلا يف لاقتنالا تاريبكت ددع

 07 ؟نيتريبكت مأ ةريبكت ربكي لهف اًدجاس وأ اًعكار مامإلا مومأملا كردأ اذإ

 عه لل ل ل م مم ممم همم هم ممم ءومقق ؟ ةالصلا تاريبكتب مامإلا رهج مكح ام

 50/46 0 ل منعهم فوم همم ممم ممم ممم فوقف تاريبكتلاب رهجلا هل بحتسي ال مومأملا

 84 0م عمم هوم مم ممم ممولة ؟مامإلا فلخ ريبكتلا غيلبت مكح ام

 4604 22006666 م وة م همهم ممم ممم ممم مم ممم مم هموم م ممق دوجسلاو عوكرلا راكذأ مكح

 118 ع عل ؟هتالص لطبت لهف اًدمع دوجسلا وأ عوكرلا راكذأ كرت اذإ يقب

 4381 6 نوم امم مهو مممل ؟دوجسلاو عوكرلا يف ركذلا نم ئزجملا ددعلا مك

 3113 00مم همم مم هموم ممم ؟نيتدجسلا نيب لاقي يذلا ركذلا وه ام



 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ةحارتسالا ةسلج مكح

 00 ؟اهدعب مأ ةسلجلا لبق لاقتنالل ربكي لهف ةحارتسالل سلج اذإ

 0 نوعستلاو عبارلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 يناجي الف هريغب رضت ةافاجملا تناك اذإ

 00 ةأرملل ةافاجملا مكح

 2000 ا نوعستلاو سماخلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 لاعنلا يف ةالصلا مكح

 0 ؟|ههعلخ اذإ هيلعن يلصملا عضي نيأ

 0 نوعستلاو سداسلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ةالصلا يف يبصلا لمح مكح

 00 اهلطبي ةضورفملا ةالصلا يف ريثكلا يشملاو لمعلا

 0 ؟ريثكلاو ليلقلا طباض وهام

 0 نوعستلاو عباسلا ثيدحلا

6 

 الا

0 

 2و

 الك
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 عقل لم ممل ممم ممم ممم دوجسلاو عوكرلا 4 ةنينأمطلا بوجو باب

 عقلة ا  ة ءءء مما ة ممم ممن ميم تمم مم ممم م يصمم نوعستلاو نماثلا ثيدحلا

 عل نمل ملل مملة م ممم مهمه منوم مم ممم ممم ةممقق ... :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عطا ل ملل مم مل ممم ممم مم مل تابجاولا نم ثيدحلا اذه هيلع لمتشا ام

 #64 ل لم م ممم هلم مم مم معمم م هم مم مم معمم ةالصلا ناكرأ نم نكر عوكرلا

 غ1 عوكرلا نم عفرلا مكح

 0 ةالصلا ناكرأ نم نكر دوجسلا

 0 لادتعالاو دوجسلا نم عفرلا مكح

 46 م ل ل نيتدجسلا نيبو دوجسلاو هنم مايقلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا مكح

 48 00 م مم همم معمم مم معمم موه ممم م مم ممم مقلق ةالصلا 4 ةءارقلا باب

 4486:0006 06مم م ممم ممم ممم مة مم موو معمم وم م وصمم ملف نوعستلاو عساتلا ثيدحلا

 548 0060م مو ممم ممن ممم ممم ممم متو م ممم مجم موق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 446 2.00 6مم م مم م ممم ممم معتمة تمم ممم ممم مم معمم ممم ممم ةحتافلا ةءارق مكح

 401 ا لة ممم م معو مم م هلق مامإلا فلخ مومأملل ةحتافلا ةءارق مكح

 ال نو منوة نم فوم ة مف مة ة عمق اهفورحو اهتالكو اهتايآب ةبترم ةلماك ةحتافلا أرقت

 م4 م م نم ممم ممم مو مة ممم ما مف و ممر مق ونة وم م وولف ةئاملا ثيدحلا

 عقل ل للم مو هم مع همم م ممم م ممم مم ممم همم هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ةحتافلا دعب نآرقلا نم ءيث ةءارق مكح

 ع4 ل ؟ةالصلا عيمج يف اهدعب ام ىلع ىلوألا ةعكرلا ليوطت بحتسي له

 473000000 0 ل قرة نوتة قمم مة ممم ممم م ممم مصمم ممف ةئاملا دعب دحاولا ثيدحلا

 9137 ممل و ممم همم جه ممم ممم م ممم ممم م م مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ع4 لل عموم مم مو معمم م ممم همم همم مم همم همم م مم ةيرهج ةالص برغملا ةالص

 ع8 لم م همم م ملم معمم ممم هم مم ممم مم مم م ممم مم م مهمل ةممف ؟رهجلا ىندأ وهام

 ع1 ا لمه لمهمة همومه همهم ممل ؟ةيرهجلا ةالصلا يف ةءارقلاب رهجلا مكح ام

 عال ل لع لل همم ممم عم م ؟درفنملل ةيرهجلا ةالصلا يف ةءارقلاب رهجلا مكح ام

 ع4 4 مع هع هم همم همم مج م مم م مم همم همم هم ةئاملا دعب يناثلا ثيدحلا



 00 ءاشعلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف ةءارقلاب رهجي

 00 ةئاملا دعب ثلاثلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب عبارلا ثيدحلا

 0 (ميحرلا نمحرلا هللا مسب)ب رهجلا كرت باب

 00 ةئاملا دعب سماخلا ثيدحلا

 موف ممم ممم م همم م م ممم معمم ممم همم مم م ممم جم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ةالصلا يف ةذاعتسالا مكح

 00 ؟ةعكر لك يف مأ طقف ىلوألا ةعكرلا يف ةذاعتسالا له

 00 ؟رسي مأ ذوعتلاب رهجي له

 00 ؟ةروس لك نمو ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا له

 00 اهافن نم الو ةيآ اهتبثأ نم رفكي ال

 00 ةالصلا لطبي ال رارسإلاو ةلمسيلاب رهجلا

 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل :وهسلا فيرعت

 0 ؟ةالصلا لطبت لهف وهسلا دوجس كرت اذإ

 0 كشلاو صقنلاو ةدايزلل وهسلا دوجس عرشي

 0 ؟مارحإلا ةريبكت وهسلا دوجسل ربكي له

 0 ؟دهشت وهسلا دوجسل له

 0 مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك نإ امأو

 0 ؟ملسي لهف وهسلل دجس اذإ
 0 مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك نإ امأو

 ال

5 
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 63115 00000 6و مة وم مم مق مم م م م مقل ؟هدعب وأ مالسلا لبق وهسلل دجسي ىتم

 617 0 ل ل ممم م ممم هع ممم مق سكعلا وأ هدعي هل دجسي امل مالسلا لبق دجس اذإ

 6316 606م مهموم همم عموم ممم ؟ليصفتلا اذهب ديقتي مل اذإ هتالص لطبت له :يقب

 0315 6.0000 66مم مم ممم مم مم ممم ممم ممم همم همم ةدحاو ةالص يف وهسلا ددعت اذإ

 نك وهسلا يتدجس يف اهس اذإ

 6155 000 مل ممم مم ؟وهسلل دجسي لهف اًوهس ةالصلا يف اًيحتسم كرت اذإ

 011 666066660606 ممم ممم ممم ممم ممم مبف ؟وهسلل دجسي لهف عوطتلا ةالص يف اهس اذإ

 نك ةوالتلا دوجسل الو ةزانجلا ةدلصل وهسلا دوجس عرشي ال

 هلال ن0. م نة مووت ة ملم م ممم مم لمت م ممم مم ممف نومتؤملا هعبات دجسو مامإلا اهس اذإ

 ك0 ؟نومومأملا دجسي لهف دجسي ملف مامإلا اهس اذإ

 هلال 000600666600 م ممم وهس دوجس مامإلا ىلعو مامإلا ةةلص ضعب كردي لجرلا

 6 ]148 000 ل م هم ممم مم م مم ممم ؟وهسلل دجسي لهف مامإلا فلخ مومأملا اهس اذإ

 618 60060600 ممم ممم ممم مم مم ممم ممم هتالص يف اهسو اًقوبسم مومأملا ناك اذإ

 0198 ل ل مم مم م ل ممم مم م ع هم ممم ممم همم م ممم هم ؟هركذ مث وهسلا دوجس يسن اذإ

 0531 0660006 ممن ونمو م اممم ممم ومو م قمم ممم فم ممف ؟اًوهس ةالصلا نم انكر كرت اذإ

 615572200 م مملة م مة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممبف يلصملا يدي نيب رورملا باب

 كا ةئاملا دعب نماثلا ثيدحلا

 0137 8 2. م ممم ة ممم مم مم مم ممم مم هم معمم ممم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 كا يلصملا يدي نيب رورملا مكح

 8178 2.06.6666 006 مم ممم ممم ممم ممم مملف ةرتس هعم نكي مل اذإ يلصملا يدي نيب رورملا مكح

 8158 00.0 هل ةرتس ال يذلا يلصملا مامأ رورملا نم عنمي يذلا برقلا رادقم

 655 006 م ملم م ممم ممم م هموم مق هيدي نيب رورملا نمأي ال ناكم يف ىلص اذإ

 كن ةئاملا دعب عساتلا ثيدحلا

 65/4 ل مم هم مم مم مم ع ممم مم مم ممم ممم م معمم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 67/6 206660 ممم مما م مو مم ممم ممن ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ملم م ممم مو ممم ةعفادملا مكح

 674 ل



 0 ؟رده وه وأ ةيد هيف لهو

 0 ةعفادملا لجأ نم ريثكلا لمعلا الو ىثملا زوجي ال

 ؟يلصي موقيو كرادتي لهف ةيحتلا ّلصي ملو سلجو ءدجسملا لخد اذإ
 . ؟يلصيو أضوتي نأ همزلي لهف ةراهط ريغ ىلع وهو دجسملا لخد اذإ

 0 ؟دجسملا ىلإ هلوخد رركتي ناك اذإ

 0 ناتعكر اهلقأو ةلفان وأ ضرف ةالصب ىدأتت دجسملا ةيحت

 همم مق مة ياو ف هم مو مة ثو وة هن مو م وثوم ون و وون ووقف واو اه فاقاو

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟ةرتسلا مكح ام

 0 ؟هفلخخ نمل ةرتس مامإلا ةرتس له

 0 ؟هترتس نيبو ٍلصملا نيب دعبلا رادقم مك

 0 ةرتسلا عافترا ردق مك

 0 لحرلا ةرخؤم ردق يف ملعلا لهأ فلتخاو

 0 ةرتسلا ظلغ يف ئزجي ام لقأ

 000 ةئاملا دعب رشع يداحلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 مئانلا فلخ ةالصلا مكح

 0 ةبادلاب راتتسالا مكح

 0 هريغ هجو ٍلصملا لابقتسا مكح

 0 ؟نيثدحتملا ىلإ ةالصلا مكح ام

 0 ؟رانلا ىلإ ةالصلا مكح ام

07548 

 051 ل

 0951 ل

 0” لل

07735 

 هموم م.م م.وم

 09768 ل

 هاا ل

0# 

 هوا

 ها
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 081 00م ومهم همته همم مم معمم هموم ؟لصأ امل دجسملا ةيحتب ةيمستلا له

 كن ةئاملا دعب رشع ثلاثلا ثيدحلا

 0877 لل ملون هم هموم همم مو معمم ممم ممم ممم مهمل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 6617 000مل هم مهمه منه مم ممم م همم مم همم مم مم هتالص تلطب اًدمع ملكت نم

 8 1 0ع همم همم مم و مه موجه ممم اًيهاس هتالص يف ملكت نم مكح

 686 600 للم ممم ومهم ؟مالكلا ميرحتب اًلهاج ةالصلا يف ملكت اذإ

 0 ؟ةالصلا ةحلصمل ةالصلا يف اًدمع ملكت اذإ

 888 6226 عمم ملم مل م همم هم معمم مق ؟كحضلا هبلغ وأ دصق ريغب ملكت اذإ

 6 856 000606 مم وم م ممم مم ممم هم معمم همم همم ممم م ممل بجاو مالكي يلصملا ملكت اذإ

 غ0 اهلطبي ةالصلا يف كحضلا

 8817 0 6م م هموم ع م هم وعم همم مو م معن مف اهدسفي ال ةالصلا يف مسبتلا

 8817 60 ملة ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم مو ممم همم ؟ةالصلا يف ءاكبلا مكح ام

 100 ؟ةالصلا يف نينألاو هوأتلا مكحام

 044 6006 نلممن مع ممم ممم قم وملف ؟هدمح وأ هللا حيسف يلصي وهو ربخب ربخأ اذإ

 نا ةئاملا دعب رشع عبارلا ثيدحلا

 كا :نيثيدحلا جيرخت

 001 60.6660 م ممم نم مم ممم ممم ممم ممم ممم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 001 6006010600 ن نة معمم ممم مهم ممم ممم ممم همم موف داربإلاب رمألا نم ةمكحلا

 801 600000 0مم همم مجهم ممم همم ممم ممم همهم ممم ممم رهظلا ةالصب داربإلا مكح

 88135 22. مل م مل مه ممل مم ع عم م م ممم ممم مم ممم مق ؟ةعمجلا ةالصب داربإلا مكح ام

 0 ؟رضحلاب داربإلا صتخي له

 8081 06مم هدم ممم قم ممم ماهم معمم وهم ممول ؟معأ وه مأ ةعامج يلصي نمل داربإلا له

 08 206666006606600 م ممم ممم ممن ممم ممن ممم ممم ممم تمم ممم متم مصمم مصمم داربإلا دح

 688 20.066 م مم ممم م ممم هه مم عم جم هم م ةئاملا دعب رشع سماخلا ثيدحلا

 0086.006 060660060060 م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم فومف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 نا تتئاوفلا ءاضق يف بيترتلا مكح

 66ا/ علل ؟مدقي (هيأ ىرخأ ةالص ترضح نيح اهركذف ةالص يسن نم

 ك0 ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع تئاوفلا ةالص ءاضق له

 50/4 ..... ؟عوطتلا يف لحد دقو ركذ مث تاف ام ءاضق يسنف مامإلا ةالص ضعب هتاف نم

 0 ؟ةعامج يف اهنولصي لهف ةالصلا مهتتاف اذإ ةعامجلا

 684 00 مم عم مم م عمم ممم ؟بتاورلا نهننس ٍِلصُت له تئاوفلا ضئارفلا

 نا ةئاملا دعب رشع سداسلا ثيدحلا

 058 0 م م ممم ممم م ممم ممم ممن ة ممم ممم ممم معمم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نا ؟صضرتفملاب لفنتملا ءادتقا زوجي له

 نا ؟لفنتمللا فلخ ضرتفملا ةالص حصت له

 0517 6006 0 ممم همم مهم م مم مم مم هم ؟رخآ اضرف يلصي نم فلخ اًضرف ىلص اذإ

 6517 6666 اممهم ممم ملف لاعفألا يف ىرخألا فلاخت نيتالصلا ىدحإ تناك اذإ

 نا ةئاملا دعب رشع عباسلا ثيدحلا

 8318 ل م ع م همم ممم همم همم ممم ؟دربلاو ٌرحلا يف بوثلا ىلع دوجّسلا مكح ام

 نا ةئاملا دعب رشع نماثلا ثيدحلا

 6054 20000000006 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةيمف :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 6036 6.0000 مم همن ة ممم ممم متم ممم ممم مصمم ؟هقتاع ىلع ءيش عضو نم ةمكحلا ام

 658 2.2006 ممم ممم ممم ممم ممم ممل ؟نيقتاعلا ىلع ةالصلا يف ءيش عضو مكح ام

 0515 6 6 م مم موفقة ممم مرفق ممم ممم ممم مففف ؟بوثلاب نيبكنملا عيمج رتس بجي له

 نك ؟هيبكنم دحأ رتس اذإ

 656 600مل هممت همم ؟هتزجي لهف اًطيخ وأ الح هيقتاع ىلع عضو اذإ

 651/0 ممل ؟نيقتاعلا ىلع ءيش عضو يف لفنلاو ضرفلا نيب قرف كانه له

 نا ةثاملا دعب رشع عساتلا ثيدحلا

 هك م مم و لملم مة مومو ممم مم ممم ممم م همم ممف ةئاملا دعب نو رشعلا ثيدحلا

 ك0 نيئيدحلا ظافلأ

 0594 2.0666 0 منة مم ممم منة مم ممم مم ممم ممم مصممة م ممف :نيثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا



 نا امهوحنو لصبلا وأ موثلا لكأ مكح

 © 8 2 ل ع م مم م مم مم مم ممم دجسم لك لمشي ماع ثيدحلا يف دراولا يهنلا

 10 لصبلاو موثلا لكآ هلوخد نم عنمي لهف اًيلاخ ناك اذإ دجسملا

 غ1 ؟عماجملا نم هريغ دجسملاب قحلي له

 01/131 06 ا م ملم م م مم مل ؟ةهيرك حئاور اه امن اهريغ لوقبلا هذبب قحلي له

 61/15 2.6 ممم قمم ج م همم همهم ممم ممم ممم م ممق ؟دجسملا مكح دجسملا ةبحرل له

 81/15 0 لوم وة نومة مو موو ممم ممول ممل اخبط اهتامأ اذإ لصبلاو موثلا

 61/7 6م لملم امهتحئار بهذي ام امهدعب لكأو لصبلاو موثلا لكآ ول

 81/75... 606006600 م مو ممم مة وم ممم مم ممم مرقق ةعامجلا ةالص نع فلختلا دصقل اهلكأ اذإ

 هال 5.0660 6 0 مم مم ممم مم ممم ةمم م ممم مررة معمم مومن ثومبف دهشتلا باب

 000 ةئاملا دعب نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 89/3 6216 66 مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فم مه ممم ممم همم هوو م ومهم لوألا دهشتلا مكح

 00 ريخألا دهشتلا مكح

 25 يبنلا نع ّحص دهشت يأب دهشتي نأ يلصملل زوجي
 00 اهب رهجي الو نيدهشتلاب رسي

 6/4 000666 مم م مومو همم ممم ممم همم ممم مقلم يناثلاو لوألا دهشتلل سولجلا ةيفيك

 888 لل ل ملل ممم مم ممم هجم همم مهم م همم دهشتلا يف كروتلاو شارتفالا مكح

 ه8 و لمعة فم مه قمم ومهم ممم مفهوم ممم ممم معمول ؟دهشتلل ةأرملا سلجت فيك

 ةئاملا دعب نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 135 يبنلا ىلع ةالصلا مكح

 و يي يبنلا ىلع ةالصلا مكح

 8ر60 20... لل ممم مل ممم مم ؟لوألا دهشتلا يف ْتَب يبنلا ىلع ةالصلا عرشت له

 0100 ةئاملا دعب نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 نا ةئاملا دعب نورشعلاو عبارلا ثيدحلا



 نِحلا
 ف

117 
 تايوتحملا 00ج ادن تايوتحملا

 08417 600666 6666و ة ومو همم ممم م ممم هع ممم ؟هريغو روثأملاب ةالصلا يف ءاعدلا مكح ام

 0815 20066060 م ملم جم ممم ممم مم هوم مم مم ممم همم همم م ممم همم هم مق ةالصلل ميلستلا مكح

 نا ةئاملا دعب نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 نا تايوتحملا

2 9 0 9 0 9 
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 مث

 يرق م رع
 1 ا

 الايازالالال . لا 0010



 نأ

 1 جوم» سصك(شو
 دىوياويامب . ردد نا دتححب تتقن مها ل جحدحح

22 

 دانا
 يرن) ير طم رب نسكن لي

 ةالَلا يلا ةاسضْف مدع

 وج [تمحير ١

 أ 27
 9-3 له 2 . أ - 72 - سَ أ

 مايصلا باز ؛ دكر الر, رولا اب ني َةَلَّصلا مَ
٠ 

 دار قرزَو ريشلل) رو



 ةغل يأ ىلإ باتكلا اذه ةمجرت زوجياال

 ىرشانلا نم قبسم نذإب الإ ءماظن يأ ىلع هخسن وأ

 ؟0001 بص ايروس  قشمد
 بوكأ :51860١ ١١ فتاه

 ج38 1١ ؟( اب :7: سكاف

 هيج. عاطمتطتسل. عمل
 امكم يعط قم طنط .ءمدص



 مق
 رج يو ىح

 ىسموزت» نيح» سكش»
 دييدميامب 1110 جدر تاع األ ت01

 ةالصلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج ا

 رولا :باب

 :رثولا فيرعت

 .رسكب الإ مسقني ال ددع لكو درفلا :ًةْغل - اهرسكو ءواولا حتفب - رتولا

 ةالص اهب متخت .رجفلا عولطو ءاشعلا ةالص نيب ام لعفت ةالص يه :اًحالطصاو

 .ليللا
 .(5494 /11) ؟ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا” و :(7171/1) "ماهفألا هيبنتو” و ,؟ريثألا نبال ةياهنلا” :رظنا

 ؟هريغ مأ رتولا وه لهو دجهتلا وه ام

 هلوقو «مونلا دعب ليللا يف ةالصلا هلصأ دجهتلا :ءاملعلا لاق :هثثله يوونلا لاق

 ةغللا لهأو «نورسفللا لاق :[17 :تايراذلا] َنوُمَجَبَي ام ِلَلأ َنَم اليك أنك 9 :ىلاعت

 .ليللا يف مونلا :عوجملا

 :ينعي - صوصنملا حيحصلا : ؟بذهملا حرش” يفو :هللل بجر نبا لاقو
 ال هنأ :هجو هيفو .اًدجهت ىمسي رتولا نأ :- "رصتخملا”و "مألا» يف يعفاشلا نع

 يغبنيو ءانباحصأ ضعب هركذ يذلا وه اذهو .دجهتلا ريغ رتولا لب ءادجهت ىمسي

 .اهدحو ةدرفنملا ةعكرلا وه رتولا نأب :لوقلا ىلع اًئبم نوكي نأ
 .(114/4) "بجر نبا” و «(5*07(0190 /) "عومجملا” :رظنا

 َلَع َّوُهَو - لي يلا ُلجَر َلَأَس :َلاَق دضتيم رَمع نْب هَللاِدْبَع ْنَع -

 ُمُكدَحَ َىْيَح اَدِإَق . ىّنْتَم ىَنْشَم١» :َلاَق ؟لّيللا 5 ٍةالَص يف ىَرَت اَم - ربل

 .(لَصاَم ُهَل ْثَرَتْوَأَف ؛ًةَدِحاَو َّلَص َحّبّصلا

 ارو ليلا ْمُكِاَلَص رخآ اوُلَعْجا) :ُلوُقَي َناَك ُهَّنِإَو



 حلا تعبي

 ةالصلا باتك (170) ثيدحلا (؟)ج نسل

 :ثيدحلا جيرخت

 .0781) ,(759) ملسمو .هل ظفلاو (4940) (57/7) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .همسا ىلع فقن مل :ظفاحلاو «نقلملا نبا لاق (لجر لأس) :هلوق

 .عافترالا وهو «ربنلا نم ذوخأم (ربنملا) :هلوق

 .ملعلا ىنعمب ةيؤرلا نمو «يأرلا نم كيأر ام :يأ (؟ىرت ام) :كلوق

 .اًديكأت ترركو «نيتنثا نيتنثا :يأ نيونت ريغ نم (ىنثم ىتثم» :هلوق

 .حبصلا عولطب ليللا تاوف :يأ «حبصلا مكدحأ يشخ اذإف» :هلوق

 - رتولاو ءاّرتو هتالص رّيصت ةعكرلا كلت :يأ (ىلص ام هل ترتوأف» :هلوق

 .عفشلا دض وهو «درفلا :- واولا رسكب
 2/0 "حيضوتلا”و لمحت 1١/ "متفلا”و مك /0) "مالعإلا” :رظنا

 5 و - 0 هو وه صار 022
 5 ءهيبالم ؟ ريم سي6م 0 0 2.0 - 7 را ا ا

 .رَحّسلا ّلِإ هُرْنِو ىَهَتناَف ءهرخآَو ههِطَسْوَأَو يللا

 لو أ

 .هظفل اذهو .( 0) ملسمو :(455) يراخبلا هجرخأأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ نيب امل مسا :ليللا :(ليللا لك نم) :اهلوق
 .يناثلا

 .ءاشعلا ةالص دعب :هلوأب دارملا :(ليللا لوأ نم) :اهلوق



 خلا كسي

 ةالصلا باتك (116)ثيدحلا (؟)ج

 نم ريخألا ءزحلا وهو ءراحسأ هعمج :-نيتحتفب - رحسلا :(رحسلا) :اهئوف

 .(ة9١/؟) "حيضوتلا”و (107/5) "حتفلا” و «(075 /) ؟مالعإلا” و 07/45) "ملسم حرش :رظنا

 7 هوا 2 تاسسا ل وع 00 هاه هب ا هيك هك

 0 ا انعاف» ةشئاع نع 5١74-

 0 002 هس حك 2 تارك ام يدع كعمل ع رود

 هر 1 يف الإ ٍءََْ يف سِلجت ال .سْمخب َكِلْذ ْنِم ٌرِيوُي «ةَعكَر َةَرْشَع

 :ثيدحلا جيرخت

 .يراخبلا هجرخي ملو ((77709) ملسم هجرخأ

 :ثيداحأالاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟رتولا مكح ام

 ؛ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةدكؤم ةنس :لوألا لوقلا

 55(2) يراخبلا يف هللا هيبع نب ةحلط ثيدح :مهتجح .مهدعب نمف «نيعباتلاو

 لاق :هيفو ؛ثيدحلا دجن لهأ نم دوي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق (١؟) ملسمو

 لل :لاق ؟اهريغ يلع له :لاقف ءاََليَلاَو ميلا يف ٍتاَوَلَص ٌسْمَح» ب هللا لوسر

 .(عّوَطت نأ اَّلِإ

 هللا َّنأ ُْهَنِلْعَأت» :هيفو «نميلا ىلإ يي يبنلا هثعب ال كنضخ ذاعم ثيدحو

 ملسمو ؛(547١) يراخبلا هجرخأ .ّلْيَللاَو مَْيلا يف ٍتاَوَلَص َسْمَت ْمِهْيَلَع ضف
(19). ّ 

 هتافو لبق ناك ذاعم ثعب نأل ؛هب لدتسي ام نسحأ نم اذهو :يناكوشلا لاق

 نس نكلو «ةبوتكملا مكتالصك متحب سيل رتولا :لاق هنن يلع ثيدحو دي



 ِِع ا 000 -

 هج رخأ .«!نارقلا لها اَي اورتوأف ؛َرثولا بحت ٌرْثو هللا نإ :لاقو 5 هللا لوسر

 . "يذمرتلا ننس” يف هكلاَ ينابلألا هححصو «نسح هدئسو .(4 ه9) يذمرتلا

 د

 بويأ يبأ نع يورو :بجر نيا لاق .ةفينح يبأ لوق وهو .بجي :يناثلا لوقلا

 :مهتجح .عطقنم هجو نم ذاعم نعو .ءبجاو هنأ :يراصنألا

0 

 .«اوُحِبْصُت ْنأ َلْبَق اوُرتْو١َ

 اي اوُرِيوََف رئولا بحت ٌرْيو هللا َّنِإ ١ :هيفو ؛مدقت يذلا كن يلع ثيدح (؟)

 .«نآزَقلا َلْهَأ

 ْمُكَتاَلَص َرْخآ اوُلَعْجا» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دشن رمع نبا ثيدح (")

 - تبثت ال اهضعبو ؛ىرخأ ةلدأ مهل كارو ٍلْيَللاِب

 ريغ ملعلا لهأ ماوع لوق وهو :هل رذنما نبا لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةتباثلا رابخألل هتفلاخم عم لوقلا اذهو .ضرف رتولا نأ معزو «مهفلاخ هنإف ,نامعنلا

 اًدحأ ملعن الو ,مهلهاجو مهملاع ملعلا لهأ ماوع هيلع ام فالخ ٌدْييَب يبنلا نع

 .سانلا رئاس لوقك :اولاقف .هباحصأ هفلاخو «لاق ام ىلإ هقبس

 كرت نم :لاق نكل «ةدكؤم ةئس رتولا نأب نيلئاقلا نم وه دمحأ مامإلا :هيبنت

 .ةداهش هل لبقت نأ يغبني الو .ءوس لجر وهف اًدمع رتولا

 يف ثيداحألا نم هيف درو دق امل ؛هديكأت يف ةغلابملا دارأ :هنلل ةمادق نبا لاق

 .هيلع ثحلاو ىبرمألا

 "لينلا»و ك0 /4( "بجر نبا”و يما /#) "عومجملا”و ء(1ه9/9) "ينغملا»و (اطكال /0) "طسوألا” :رظنا

 .( ال م



 نحلا

 78١1)ثيدحلا 0 ١

 ؟هرثكأو رتولا لقأ مك

 هيلع دازي ال دح كلذ يف سيل هنأ فالخ ال :هللؤ ضايع يضاقلا لاق :الوأ

 يف ديز اهيف ديز !لك يتلا بئاغرلاو لئاضفلا نم ليللا ةالص نأو ؛هنم صقني الو

 .هسفنل هراتخا امو ديب يبنلا لعف يف فالخلا (نإو ءلضفلاو رجألا

 :هرثكأو هلقأ يف فالخلا امأ :تلق

 «ةرشع ثالث هجو يفو ؛ةرشع ىدحإ هرثكأو «ةعكر رتولا لقأ :لوألا لوقلاف

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءلضفأ ناك هرثكأ نم برق املكو .زئاج كلذ نيب امو

 نورتوي اوناك مهنأ مهنع يورملا ةباحصلا ددع .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم

 ةالصلا باتك (

 .ةعبرألا ءافلخلا :مهنم .نورشع ةدحاو ةعكرب

 مكدحأ يشخ اذإف هيفو فلؤملا هركذ يذلا همكم رمع نبا ثيدح :مهتجح

 يأت َحْبّصلا َتيِشَح اد :ملسمل ظفل يفو ءىلص ام هل ترتوأف ةدحاو لص حبصلا

 رخآ ْنِم ٌةَعْكَر رولا 07/0 "ملسم# يف دعني رمع نبا ثيدح اذكو (ةَعْكَرب

 .مهددع ركذ مدقت اك «ةباحصلا ةماع لوق هنألو :اولاق.؛ِلْيَّلل

 لاقو «ةفينح يبأ لوق وهو ءتاعكر ثالنب الإ رتولا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 يظرقلا بعك نب دمحم ثيدح :ةفينح يبأ ةجح .ثالث يلإ بجعأ :يروثلا نايفس

 مل :مزح نبا لاقو ءفيعض لسرم اذهو :يقارعلا لاق .ءاريتبلا نع ىمن ديب يبنلا نأ

 .ءاريتبلا نع يمن يي يبنلا نع حصي

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 "لينلا”و (2018/7) "عومجملا” و «,«2 /7) "ينغملا” و ء(87 /7) "ملعملا لامكإ” و «(10١ل/ /5) «طسوألا” :رظنا

 .(1 ١/70



2 

 ةالصلا باتك (178)ثيدحلا (؟)ج اكل

 ؟لوألا هرتو ضقني نأ هل لهف ليبلا رخآ دجهتي نأ هل ادب مث ليللا لوأرتوأ نم

 نأ هيلعف ؛ليللا رخآ يف دجهتي نأ دارأ مث ليللا لوأ رتوأ نم :لوألا لوقلا

 .هتالص رخآ يف رتوي مث «هل ادب ام يلصي مث لوألا رتولا اهب عفشي ةدحاو ةعكر يلصي

 نباو ءنوميم نب ورمع لوق وهو تن ةباحصلا نم ةتس نع لوقلا اذه يور

 :مهتجح .ةيعفاشلل هجوو ءدمحأ نع ةياورو ءقاحسإو ءلوحكمو «ةورعو «نيريس

 ٍلْيَللاب ْمُكيَدلَص ٌرخآ اوُلَعجا» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا هتن# رمع نبا ثيدح

 .(اًرَنو

 لهأ روهمج لوق وهو «ىنثم ىنثم ٍلصي لب ءهرتو ضقني ال :يناثلا لوقلا
 .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو .ءكلامو ..غت#» ةباحصلا نم ةرشع مهنم «ملعلا

 ِناَرْثو ال١ :لوقي دي هللا لوسر تعمس لاق كن يلع نب قلط ثيدح :مهتجح

 .نسح هدنسو «مهريغو )57١(« يذمرتلاو « ) دوادوبأ هجرخأ .(ةَليَل يف

 ماق مث «كلذ دعب مان وه اذإف هرتو ىضق دقف ؛ليللا لوأ رتوأ اذإ لجرلا نأل :اولاقو

 نأ رظنلا يف زئاج ريغو «ةالصلا كلت ريغ ةالص هذهف ؛ىرخأ ةعكر ىلصو أضوتو

 ةالص ناريصي الف «ليللا لوأ يف اهالص يتلا ىلوألا ةعكرلاب ةعكرلا هذه لصتت

 ناتالص امه امنإو «بلاغلا يف مالكو ءءوضوو «ثدحو ؛«مون امهنيبو «ةدحاو

 رتوأ وه اذإ مث «نيترم رتوأ دقف كلذ لعف نمو «ىلوألا ريغ ةدحاو لك .ناتتيابتم

 :لاق هنأ ديبي يبنلا نع ءاج دقو «تارم ثالث اًرتوم راص هتالص رخآ يف اًضيأ

 ةالص نم عضاوم يف رتولا لعج دق اذهو كاّرْتو ٍلْبَللا ْمُكَيَالَص َرْخآ اوُلَعجا»

 .تارم ثالث رتوأ دق اذهو "ليَ يف ِناَرْثو ال» :ديَب لاق اًضيأو «ليللا

 اًقالتخا ملعأ الو :هكلؤ لاق .رذنملا نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 اهنم غرف نأ دعب دارأ مث ؛هيلع تضرف امك ضرف ةالص ىدأ نأ دعب الجر نأ يف



 جرخلا كسب - جل

 1؟8)ثيدحلا 0

 اوفلتخا مهملعن ال ام مكح رتولا نم هيف فلتخملا مكحف «هيلإ هل ليبس ال نأ اهضقن

 .هانركذ أمث هيف

 ؟لينلا”و )17١/94(« 5بجر نبا”و ((077/) ؟عومجملا”و )١777/7(: ؟ينغملا”و «(197/6) "طسوألا” :رظنا

 .(هءال/6)

 ةالصلا باتك (

 يناثلا رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص دعب نم رتولا تقو

 نيب ام نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ /5) "طسوألا” يف ءكلك رذنملا نبا لاق

 .رتولل تقو رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص

 نبا ركذو :اذه .دشر نباو ءمزح نباو «ربلادبع نبا :عامجإلا لقن اذكهو

 هلعف زوجيو «ءاشعلا تقو لوخدب لخدي رتولا تقو لوأ نأ :ةيعفاشلل اًهجو بجر

 .دمعتي مل وأ كلذ دمعت ءاشعلا ةالص لبق

 .(1537/9) ؟بجر نبا” و «(41/7 /1) «ةيادبلا” و «(08) ؟بتارملا” و «(787/0) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟حبصلا ةالص لبق يناثلا رجفلا عولط دعب رتوي نأ هل له

 كلذ دعب هتالص نوكتو «رتولا ءادأ تقو بهذ رجفلا علط اذإ :لوألا لوقلا

 يف دمحأو .ءيعفاشلاو ءيعخنلاو ءريبج نب ديعسو «ةفينح بأ لوق وهو ءءاضق

 . ءادردلا يبأو .ىسوم يبأو ءرمع نباو ءرمع نع يورم وهو ءامهنع روهشملا

 َحْبّصلا ُمُكُدَحَأ َيِثَح اَدِإَف» :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا رمع نبا ثيدح :مهتجح

 ٍلْيَلاب ْمُكَيَهاَص َرْخآ اوُلَعْجا ١ :هلوق اذكو ؛(ٌَّنَص ْدَق ام ُهَل ُدَيوُت ٌةَّدِحاَو َةَعْهَر ّلَص
 .٠ 5 ع مج 0 و ا ع 3 .٠ م

 اذكو ءمدقت دقو («اوُحبْضت نأ لبق اورتوأ» : كنيخ ديعس يبأ ثيدح اذكو ءاارتو

 1 0 #57 م كس 6

 فاح ْنَم١ : "ملسم” يف تن رباج ثيدح ملا زيويلف ءٍلْيللا رخآ ْنِم َموقَي ال

 .ىرخأ ةلدأ مهلو هلو



 رخلا كدي

 7١؟8)ثيدحلا (؟)ج حا

 رجفلا عولط دعب رتوأ هنأ هنع يور نممو دهغل» رمع نباو «سايع نياو د وعسم

 (دوعسم نباو .ةفيلحو .ءادردلا وبأو («كيبع نب ةلاضفو «تماصلا نب ةدابع

 ةالصلا باتك (

 .ةعيبر نب رماع نب هللادبعو هه ةشئاعو

 لوق وهو .مهلوق يف فلاخم ةباحصلا ءالؤهل فرعي ال هنإ :ربلادبع نيا لاق

 لاقو «ةياور يف دمحأو «ميدقلا يف يعفاشلاو ءقاحسإو «كلامو «دمحم نب مساقلا

 .رجفلا عولط دعب انرتو رثكأ نإ :بويأو ليوطلا ديمح

 «سواطو ؛ءاطع لوق وهو ءسمشلا تعلط نإو «رتولا يلصي :ثلاثلا لوقلا

 .روث يبأو ,يعازوألاو «ناهيلس يبأ نب دامحو ءيبعشلاو ءنسحلاو ,دهاجمو

 عمج لعف وهو «يناثلا لوقلا امأ .ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «هيسن نميف هولاق اونوكي نأ لمحي :ربلادبع نبا لاق |مكف «مدقت (ى ةباحصلا نم ريبك

 .ها .هدمعت نم نود هنع مان وأ

 ةالص لبق رجفلا عولط دعب رتوي نأ سأب الف «هلاح اذه ناك نمف :اذه ىلعو

 .حبصلا

 .(011/) ؟لينلا”و :(1517/4) ؟"بجر نبا” و «(018/9) "عومجملا”و 190 /0) "طسوألا” :رظنا

 ؟ءاشعلا ركذ مث رتواف ءاشعلا ةالص يسن نم

 اهالص وأ «عاشعلا ةالصل اًيسان ءاشعلا ةالص لبق رتوأ نم :لوألا لوقلا

 لوق وهو ءاهدعب رتولا ديعي هنإف ؛ءاشعلا لصف كلذ دعب ركذ مث هثدحل اًيسان اًثدحم

 ال رتولا تقو نأل ؛دمحمو .فسوي يبأو .دمحأو ,يعفاشلاو .كلامو «يعازوألا

 .ءاشعلا ةالص دعب الإ لخدي



 يبأ دنع رتولا تقوو «ةفينح يبأو ءيروثلا لوق وهو ءرتولا ديعي ال :يناثلا لوقلا

 .وهسلاب طقسيو .ركذلا طرشب امهنيب هدنع بيترتلا بجي نكل ءءاشعلا تقو ةفينح

 مث رتولا ىلصف ءاشعلا يسن اذإ :لاق .رذنملا نبا هلاق ام :وه ملعأ هللاو برقألا

 ةالص دعب رتولا نأ نس ديب يبنلا نأل ؛اًبابحتسا رتولا داعأو ءاشعلا ىلص ِهَرَكَذ

 .ةرخآلا ءاشعلا

 ١40(. /94) ؟بجر نبا” و ١1(« /5) ؟ينغملا”و ١46(« /5) "طسوألا” :رظنا

 ؟رتولا اهدعب يلصي نأ هل لهف برغملا عم اهالصف ءاشعلا مدق اذإ

 أدبي رتولا نإف .ميدقت عمج ءاشعلاو برغملا نيب يلصملا عمج اذإ :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف روهشملا حيحصلاو «ةلبانحلا لوق وهو ءءاشعلا ةالص مامت نم

 َيِهَو ٌهالَص ْمُكَداَز هللا نه :لاق 2 يبنلا نأ كعشيخ ةرصب يبأ ثيدح :مهتجح

 .(7/5) دمحأ هجرخأ .ارْحَفلا ٍةالَص لإ ِءاَشعلا ٍةاَلَص َنْيَب ايف اَهوُلَصَ رتولا

 )1٠١8(. "ةحيحصلا” يف وهو ,حيحص هدنسو

 بيغمو «ةحيحصلا ءاشعلا ةالص دعب نم رتولا ةالص تقو لوأ :يناثلا لوقلا

 «قفشلا بيغم دعب الإ رتولا يلصي ال هنإف «ميدقتلا عمج يف ءاشعلا مدق نمف «قفشلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «ةيفنحلاو «ةيكلاملا لوق وهو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ((4/*5) ؟عتمملا حرشلا”و )١54/9(.: "بجر نبا”و «(0508/7) "عومجملا”و )171/١(« ؟ينغملا” :رظنا

 .(595؟ /؟ا/) "ةيهقفلا ةعوسوملا”و

 ؟تاف اذإ رتولا يضقي له

 .دمحأ نع ةياورو .«كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو ءيضقي ال :لوألا لوقلا

 «يعخنلا نع ىوريو «ءاملعلا رثكأ نع دمحأ هاكحو «يعفاشلا يلوق دحأو .ءقاحسإو



 ريو يبنلا نأ :اظ# ةشئاع ثيدح :مهليلد .رجفلا ةالص دعب ىغقي ال :يبعشلاو

 هج رخأ .ةعكر ةرشع يتنث راهنلا نم ىلص ؛ليللا مايق نع عجو وأ «مون هبلغ اذإ ناك

 .رتولا نود دجهتلا يغقي ناك هنأ ىلع لدف :اولاق .ليوط ثيدح يف (787) ملسم

 ءءاطع لوق وهو ءرمع نباو ءيلع نع يورم وهو .يضقي :يناثلا لوقلا

 نع روهشملاو ؛ثيللاو «يروثلاو ءدامحو «يبعشلاو ءنسحلاو .دهاجمو ءسواطو

 .ةياور يف دمحأو ؛يعفاشلا

 ثيدح يف اى ءاعفش هيضقي نكل «هيضقي هنأو «يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 .ملعأ هللاو اكن ةشئاع

 .(161/94) "بجر نبا”و ١190(« /06) ؟طسوألا” :رظنا

 ؟رتولا ةالص دعب ركذلا نم لاقي اذام

 دميو ءانالث سودقلا كلملا ناحبس :هرتو دعب لوقي نأ ملعلا لهأ بحتسا

 رتولا يف أرقي ناك هنأ يي يبنلا نع .كتن# ىزبأ نب نمحرلادبع ثيدحل ؛اهب هتوص

 اذإف 4 دع ُهّنآَوْه لق و 4 توريكحلا امأكيْلف# و «4 ّلْتْل َكْيَوَْسأ حّيس# :ب
 ِكِلَلا َناَحْبُس !ِسوّدُقلا ِكِلَلا َناَحْبُس !ِسوُدقلا ِكَِلل َناَحْبْس' :لاق مّلس

 «حيحص هدنسو (807/1) ؟هدنسم” يف دمحأ هجرخأ .هتوص اهب عفرو «!ٍسوُدُقلا

 نب يبأ نع «ىزبأ نب نمحر لادبع نع ؟لدنسملا دئاوز” يف دمحأ نب هللادبع هجرخأو

 .(890) مقرو «(9) مقر هلك انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف امهالكو ءبعك

 )01١/7(. ؟عومجملا7 و ١178(. /7) "ينغملا” :رظنا

 رتولا ةالص تايفيك

 رمع نبا ثيدحل ؛هتالص رخآ يف ةدحاوب رتويو «ىنثم ىنثم اهيلصي :ىلوألا

 ٌلَص َحْبُّصلا ْمُكُدَحَأ َيِئَح اَدِإَف «ىَنْثَم دم ٍليّللا ةاَكَص' :فلؤملا هركذ يذلا دضنن»



 ةالصلا باتك (8١17١)ثيدحلا (١)ج

 ءاهيلع موادي نأ يغبني يتلاو «ىلوألا ىه ةيفيكلا هذهو .( لَص اَم ُهَل ْتَرَثوَأَ ٌةَدِحاَو

 اهبوجوو ةعامجلا ةالص لضف باب يف فالخلا مدقت دقو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 .(55) مقرب طضي» رمع نبا ثيدح دنع

 يلصي نأ وهو ءاًضيأ فلؤملا هركذ يذلا ا ةشئاع ثيدح يف ام :ةيناثلا

 .اهرخآ يف الإ اهنم ءيش يف سلجي ال ءسمخب اهنم رتوي ؛ةعكر ةرشع ثالث
 ةعساتلل موقي مث «ملسي الو «ةنماثلا يف سلجيو تاعكر عست يلصي :ةثلاثلا

 اهدعب يتلاو ةيفيكلا هذهو ءاّسلاج ملسي ام دعب نيتعكر يلصي مث ءملسيو ءاهيلصيف

 . اهتم ةشئاع نع «((17/51) "ملسم” يف

 .اًسلاج نيتعكر اهدعب يلصي مث «ةدحاو ةميلستب تاعكر عبس ٍلصي :ةعبارلا

 ثالثب رتوي نأ :قاحسإو «هباحصأو .دمحأ زاجأو :ههللط بجر نبا لاق

 «ةنماثلا يف الإ سلجي ال عستبو ,نهرخآ يف الإ سلجي ال سمخب رتوي نأو «ةلوصوم

 .مدقتملا ان ةشئاع ثيدح يف ءاج امل ؛ملسي مث .ةعكر يلصيف موقي مث ءملسي الو

 .(ىَتْفَم ىّتثَم ٍلَّلا هاَكَص١ :ثيدح مومع صخت :ةصاخ صوصنلا هذه اولعجو

 دحاو مالسب نوكت نأ لضفألا :- سمخلاو «عبسلاو «عستلا يف - اولاقو

 انباحصأ نمو «نهرخآ يف الإ سلجي ال هنأ ىلع دمحأ صنف «عبسب رتولا امأف .كلذك

 ةشئاع ثيدح ظافلأ فلتخا دقو ؛ملسي الو ,دهشتي ةسداسلا بيقع سلجي :ّلاق نم

 .كلذ يف

 «ةدحاو ةميلستب هالص نإو «تاييلست تسب نوكيف :ةرشع ىدحإب رتولا امأف

 .ها .زاج ملسي ملو «ةرشاعلا بقع دهشتو

 43١1 0١(. /9) "بجر نبا”و؛(4/) «دازلا”و (168/) ؟ينغملا” و «(175 /5) «طسوألا” :رظنا



 نحلا كيل
 ةالصلا باتك (178)ثيدحلا (١)ج اذن 1 1 1 :1 ١

 ؟117< هرتو ددع يف ةفلتخملا تاياورلا نيب عمجي فيك

 ءاهنم وه :ليقف ,اخ» ةشئ ةشئاع ثيدح يف فالتخالا امأو :هلللك يوونلا لاق

 يقابو ءبلغألا وه ةرشع ىدحإب اهرابخإ نأ لمتحيف ءاهنع ةاورلا نم :ليقو

 يتعكرب ةرشع سمح هرثكأف .تاقوألا ضعب يف اًردان عقي ناك |ب اهنم رابخإ اهتاياور
 لوطب هقيض وأ تقولا عاستا نم لصحي ناك ام بسحب كلذو «عبس هلقأو ءرجفلا

 وأ ؛هريغ وأ ء«ضرم رذع وأ ؛مونل وأ ,دوعسم نباو «ةفيذح ثيدح يف ءاج امك ؛ةءارق

 دعت ةرات وأ ءتاعكر عبس ىلص ّنسأ املف :تلاق اى نّسلا ربك دنع تاقوألا ضعب يف

 ةشئاع اهتورو «دلاخ نب ديز ةياور يف امك «ليللا مايق لوأ يف نيتفيفخلا نيتعكرلا

 ءامهادحإ دعت وأ «ةرات امهفذحتو «ةرات رجفلا يتعكر دعتو . ؟ملسم” يف اذه اهدعب

 .ةرات اهتفذحو ةرات كلذ عم ءاشعلا ةبتار تدع نوكت دقو

 ريثك ىلع ةشئاع تاياور تلكشأ :يبطرقلا لاق :هللله رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ناك ول متي (نإ اذهو ءبارطضالا ىلإ اهثيدح مهضعب بسن ىتح ءملعلا لهأ نم

 نم هتركذ ءيش لك نأ :باوصلاو .دحاو تقو نع تربخأ وأ ءاّدحاو اهنع يوارلا

 ءزاوجلا نايبو ءطاشنلا بسحب ةفلتخم لاوحأو .ةددعتم تاقوأ ىلع لومحم كلذ

 .ملعأ هللاو

 )5١/7(. "حتفلا” و .(/8) ؟ملسم حرش” :رظنا

 ؟م السب ةثلاثلا نع نيتعكرلا لصفي لهف تاعكر ثالث ىلص اذإ

 .رمع نبا نع اذه يورو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءلضفأ لصفلا :لوألا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو ءتالوصوم الإ زوجت ال :يناثلا لوقلا

 .يعازوألا لوق وهو ءنسح امهالك :ثلاثلا لوقلا



2-2 
 عضل حتي

 ثيدحلا (؟)ج ١س

 نبا ثيدحل ؛لصولا زوجيو «لضفأ لصفلا نأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ؛هكرتو لصفلا دمحأ زاجأو :هلللو بجر نيا لاق .فلؤملا هركذ يذلا دضت#» رمع

 .ها .ْظيَي ىبنلا نع تبثأو رثكأو ىوقأ هيف ثيداحألا :لاقو ءنسحأ هدنع اصفلاو

 ةالصلا باتك (1؟4)

 ؟نيدهشتب مأ دهشتب نهيلصي لهف تالوصوم نهالص اذإ

 ءاجو ءدحاو دهشتب نوكي ةلوصوم ثالثب رتولا نأ ىلإ :ةلبانحلا ضعب بهذ

 وأ .سمخب اورتوأ «ثالثب اورتوت ال :لاق هنأ كت ةريره بأ نع ءاجو «نهرخآ يف

 حيحص وهو 2١/5١ ىنطقرادلا هجرخأ «برغملا ةالصب اوهبشت الو ( عبس

 سنأو ء«دوعسم نبا نع ءاجو «ةراكن هعفر يف :بجر نبا لاق اًعوفرم ءاجو ءاًفوقوم

 .برغملاك ثالثب اورتوأ مهنأ :ةيلاعلا يبأو , دشتي

 هركذ امل ؛دحاو دهشتب نكي تالوصوم نهالص نإ وهو «لوألا وه :برقألا

 255 يبنلا نأ - تركذ - "نيحيحصلا” يف اه ةشئاع ثيدح اذكو ءاهرخآ يف

 .ملعأ هللاو ءدحاو دهشتب هنأ :اذه رهاظو .اًنالث يلصي مث :تلاق اًعبرأو ءاّعبرأ ىلص

 .ملعأ هللاو ءكلذ نم عنمي حيحص ليلد دوجو مدعل ؛كلذ زاج ني دهشتب ىلص نإف

 يمك ءرظز "عومجملا”و .(167/) "ينخملا” و0 "يزورملل ليللا مايق رصتخم” و .(1 م6 /ه) «طسوألا” :رظنا

 .(ةمدحار/ك) "حتفلا”و.((5/١01) "بجر نبا”و

« 
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 هةالصلا بقع ركدذدلا :باب

 ُفِرصْنَيَنيح رْكَذلاِب ٍتّْصلا َعَرَّ ل زا
 .ةلك هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع لع َناَك ِةَبوُتكملا نم سانا

 دع ساّبع نْب ِهْللاَدْبَع ْنَع -8 ةاماهق <

 .ُهْمْعِمَس اَذإ َكِلَّذِب اوُفَرَصْنا اَذِإ ُمَلْعَأ ُتْنُك :ساّبَع ُنْبا لاَ
 هال ه8

 .ريبكتلاب الإ ِدَِكَي هللا ٍلوُسَر ٍةالَص ًءاَضِقنا فرع انك اَم :ظفل فو 0 0 ناعم 2 00 2 م: ع 2 2 0ث -

 ملسمو ((857) يراخبلا يف :يناثلا ظفللاو «(087) ملسمو )84١(« يراخبلا هجرخأ

 .مدقتملا مقرلاب

 اذإ توصلا عفرب :يأ كلذب مهفارصنا ملعأ :يأ (اوفرصنا اذإ) :هلوق

 .مهفارصنا ركذلا عامسب ملعأ تنك :ىنعملاو .ركذلا :يأ هتعمس

 :07777/1؟) "حتفلا” يف ظفاحلا لاق (ريبكتلاب) :ةياور يفو «(ركذلاب) :هلوق

 نم معأ ركذلا نأل ؛اهلبق يتلا جيرج نبا ةياور نم صخأ وه :ريبكتلاب :هلوق

 ءركذلاب توصلا عفر نأ :دارملا ناكف ءكلذل ةرسفم هذه نوكت نأ لمتحيو «ريبكتلا

 .ديمحتلاو «حيبستلا لبق ةالصلا دعب ريبكتلاب نوءدبي اوناك مهنأكو «ريبكتلاب :يأ



 تخلا تحدي
 ثيدحلا (١)ج قع

 ةالصلا بقع ريبكتلاب توصلا عفر مكح

 توصلا عفر ىلع ايتفيع سابع نبا ثيدح لد دقو :هنلل» بجر نبا لاق

 يكحو «رهاظلا لهأ ضعب هرهاظ ىلإ بهذ دقو «ةضورفملا ةالصلا بقع ريبكتلاب
 :ىلاعت هلوق مومعل ؛ركذلاب رارسإلا لضفألا نأو ءكلذ فالخ ءاملعلا رثكأ نع
 درع كلينت ىفكَليَي ٌماو»

 ةالصلا باتك (1؟9) ةالصلا بقع ركذلا :باب

 أوُعَدَأ # :ىلاعت هلوقو 57١5[: :فارعألا]# ٌةَفيِخَو اعّرصت

 نم ركذلاب رهج نمل دك يلا لوقلو «[55 :فارعألا]# َةَيْفُحِو اعُرصَت ْمُكَكَر

 دضقي» سابع نبا ثيدح يعفاشلا لمحو ءاايِياَغ اَكَو َعَصَأ َنوُعْدَتاَل ْمُكْنإ» ١] :هباحصأ

 :لاق .اًماد اورهج مهنأ ال ؛ركذلا ةفص مهملعي ىتح اًريسي اًنقو هب رهج هنأ ىلع :اذه

 نأ الإ ءكلذ نايفخيو «ةالصلا نم غارفلا دعب هللا اوركذي نأ :مومأملاو «مامإلل راتخأف

 كلذكو .رسي مث «هنم ملعت دق هنأ ءملعي ىتح رهجيف «هنم ملعتي نأ ديري اًمامإ نوكي

 .هباحصأ ركذ

 هب رهجلا هركي هنأ :رخآ ةجو مهو «- اًضيأ - كلذ لثم انباحصأ ضعب ركذو

 مامإلل نسي هنأ :دمحأ مالك رهاظ : "ريبكلا عماجلا” يف ىلعي وبأ يضاقلا لاقو .اًقلطم

 .كلذ ىلع ديزي الو «مومأملا عمسي ثيحب «تاولصلا بقع ءاعدلاو ركذلاب رهجلا

 وه اذهو «ءاعدلا رسيو ءركذلا ضعبب رهجي ناك هنأ ىلع لدت اًصوصن دمحأ نع ركذو

 لدي هرهاظ اذه هنت سابع نبا ثيدح نإف ؛مامإلاب كلذ صتخي ال هنأو ,رهظألا

 .اًضيأ نيمومأملا رهج ىلع
 .(؟ة؟غ/0) "؟"بجر نبا”و ل( "ماكحإلا”و .(همع*ر ؟ملسم حرش” :رظنا



 ةالصلا باتك (١17)ثيدحلا (١)ج ةالصلا بقع ركذلا :باب

 ْنم َةَبْعُش ُنْب ٌةَريِغلا َّلَع لْمَأ :َلاَق َةَبْعُش نب ةَريِثْلا َلْوَم ٍداَّرَو ْنَع ١- . 3 ع هم 4 هر 01 له

 ٍةاَلَص لك ٍرْبُد يف ُلوُقَي َناَك لكي بلا َن تك 1

 لع وهو كحل لَو كلتا ل 45 كرك ال هدو فا الإ هلال ولك م

 اذ ُعَقَْي اكَو ٌتْصَنَم اي َيِطْحُم اَلَو «َتْيَطعَأ اي َعِ اَم ال ٌّمُهللا ٌريِدَق ِءْيَش

 َّساّنلا ُرُم أَي ُهتْعِمَسَف َةَيواَعُم َلَع َكِلَذ َدْعَب ُتْدَقَو 2 ىذا 2 هر اع ه<

0 

 َناَكَو «ِلاّوّشلا ٍةَرْثَكَو ءِلاَلا ٍةَعاَضِإَو «َلاَقَو َلبِق ْنَع ىَهْنَي َناَك :ِظْفَل ِفَو

 ِتاَهَو عْنَمَو تالا ِدَأَوَو ِتاَّمألا ٍقوُقُع ْنَع ىَهْنَي

 دعب ثدفو مث :هلوقو «2097") ملسمو «هظفل اذهو «(575720) ((845) يراخبلا هجرخأ

 قازرلا دبع هلصوو :(1710) مقرب اًقيلعت يراخبلا هجرخأ امنإو ,ملسم هجرخي مل :خلإ ... كلذ

 :يناثلا ظفللاو ءحيحص دنسب (5145 /5) ؟هدنسم” يف دمحأ هقيرط نمو «(7575) "هفنصم” 5

 )١9/15(. بقع قباسلا مقرلاب ملسمو .هظفل اذهو ,(77947) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءيش لك ربدو ب روهشملا فورعملا ىلع ءابلاو لادلا مضب - (ربد) :هلوقف

 هتاقوأ رخآ



 ةالصلا بفع ركحدذلا :باي

 .- ريغ ال ميجلا حتفب - :ديبع وبأ لاق (دجلا كنم دجلا اذ عفني الو» :هلوق

 ءاقوزرم ناك اذإ .دج رمألا اذه يف نالفل :ليق هنمو «قزرلا يف ظحلاو ,ىنغلا وهو

 هعفني |منإ .هانغ كنم ىنغلا اذ عفني ال :يأ (دجلا كنم دجلا اذ عفني ال» :هلوق ليوأتف

 .كتعاطب لمعلا

 تناك امك «ةايحلا يف نهنفد نع ةرابع :- زمهلاب وه - «تانبلا دآوو» :هلوق

 «[4-9 :ريوكتلا]4 تليق ٍبْنَد ّيأب ْتَديْس هَدوَمْلآ اًدإَو# :ىلاعت هلوق هنمو .هلعفت ةيلهاجلا

 .محرلا ةعيطق اًضيأ نمضتيو «قح ريغب سفن لتق هنأل ؛؟تاقبوملا رئابكلا نم دأولاو

 مسا :تاهو عم ردصم «نيونتلاو نيعلا رسكب : عنَم (تاهو عنمولا :هلوف

 بلطو ؛ةعفنم وأ لام نم هلذب بلطي ام عنم :هانعمو «ءاتلا رسك ىلع ينبم رمأ لعف

 .ةعفنم وأ لام نم قحتسيال ام
 .( نم ١ ؟ماهفألا هيبنت” و ((717/7) ؟حتفلا” و 075 /5) ؟مالعإلا”و «(515 /7) ؟طسوألا” :رظنا

 ةالصلا بقع ثيدحلا يف دراولا ركذلا بحتسي

 صوصخملا ركذلا اذه بابحتسا ىلع ليلد هيف :هئلله ديعلا قيقد نبا لاق

 هللا ىلإ لاعفألا ةبسنو «ديحوتلا يناعم نم هيلع لمتشا امل كلذو ءةالصلا بيقع

 ةفخ عم اًريثك دري راكذألا ىلع بترملا باوثلاو «ةردقلا ماتو «ءاطعإلاو عنملاو «ىلاعت

 ىلإ ةعجار اهلك نأو ءاهتالولدم رابتعاب كلذ ناك انإو ءاهتلقو ناسللا ىلع راكذألا
 .ءايشألا فرشأ وه يذلا ناهيإلا

 .(18/5) "مالعإلا”و 9١( /؟) "ماكحإلا” :رظنا



 أ
 وم ىَمس نع ١١-

 اوت نك ل د نأ عنخ ةَرْيَرُه 4 يأ ْنَع ءِناََّّسلا ِحِلاَص يأ

 ريتش, م2 رسم هم ىلا ” ور اس 6 7 0 4 3
 ِتاَجّردلاب روثدلا لها بهذ دق هللا َلوُسَر اي :اوُناََف ِهَكَي وللا ٌَلوُسَر

 ُلَصُت اك َنوُلَصُي :اوُناَق .«؟َكاَذ اَمَو» :َلاَق «!ِميِقْلا ميِعْتلاَو ّلْعلا

 َلاَقَف «ّقِيْحُن اَلَو َنوُقِتُْيَو ءٌقَّدَصتَت اَلَو َنوَقَّدَصَتَيَو م ٌموُصَن [ك َنوُموُصَيَو

 مة بم زم يرث ل :ةلكع هللا ُلوُسَر

 .1؟مَتْعَنَص اَم َلْثِم ّعَنَص ْنَم لإ ْمُكْنِم َلَضْفَأ ٌدَحَأ ٌنوُكَي اَلَو مُكَدْعَ

 ّلُك َرْبُد َنوُدَمْحكَو َنودُبَكُتَو َنوُحبَسُت١ :َلاَق ىللا ٌلوُسَر اَي «قب :اوُناَق

 .(ةَّرَم ّنيث كتينيدي

00 5 
 لولا له نئاَوخإ عت م :اوُلاَقَف «َنيِرِجاَمملا ءاَرَمف َمَجَرَ :يلاَص بأ اق

 3 ْنَم هيتُْب هللا ُّلْضَق َكِلَد» :ةلكت هللا ُلوُسَر َلاََك اهل اوُلَعَنف هائل

 .(ٌءاَشَي

 9-5 اد

 :َلاَق اَّنِإ !تْنهَو :َلاَقَف «َتيِدَحلا اَذَه ٍللْهَأ َضْعَب ُتْنَّدَحَ :ّيَمْس َلاَق
 ع ا

 و

3+ 

 .َنيْياَلَتَو اناث هللا ْنُيَكُتَو «َنيِئاَلَكَو اًنالَك هللا ل اَمَحَنَو َِيالَتَو امك هللا 1

 هه 000 وو ةءرهل ا 0

 َناَحْبْسَو ريكأ هللا :َلاَقَق يدي َدَحَأَف َكِلَد هَل ُتْلَقَ حِلاَص يب
 !! تنعم

 ع
2 

 .َنيئاَكَتَو نالت نهج ْنِم َعّلْبَت ىَّنَح «هلل ُدْمَححاَو هللا
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 ةالصلا بقع ركذلا :باب ةالصلا باتك (11١)ثيدحلا (١)ج هم

 ملسمو (ةذعب امو .حلاص وبأ لاق :هلوق جرخي مو 562 85 يراخبلا هجرخأ

 .ملسم اهلصي مل :خلإ ...يمس لاق هلوقو ؛هظفل اذهو «2245)

 .ةدايزلا هذه ملسم لصوي مل نكل «ةدمعلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 نب ديزو ادردلا وبأو «ءرذ وبأ :ءارقفلا ءالؤه نم يمس (ءارقف نإ) :هلوق

 يف ظفاحلا اذه ركذ .ىئاسنلاو «دواد يبأ دنع ا + مهعانوو ةريره وبأو «تباث

 لاق نكل «نيرجاهملا نم وه سيلو .كخخ يراصنأ تباث نب ديزو «"حتفلا”

 .بيلختلا لامتحال :ظفاحلا

 لاملا وهو «- نوكس مث حتفب - رثد عمج :- ةلمهملا مضب - (روثدلا) :هلوف

 | .ريثكلا

 جرد نم اهرهاظ ىلع ةيسح نوكت نأ زوجي (ىلعلا تاجردلاب) :هلوق

 .هللا دنع ردقلا ولع :دارملاو «ةيونعم وأ «تانحلا

 وأ ءرظنم وأ ,حكنم وأ ءمعطمو «سبلم نم هب معنتي ام :يأ (ميعنلاو) :هلوق

 .كلذ ريغو «فراعمو مولع نم

 .اًذبأ عطقني ال يذلا مئادلا : يأ (ميقملا) :هلوق

 قبسلا هب داري نأ لمتحي :ديعلا قيقد نبا لاق (مكقبس نم هب نوكردتا :هلوق

 .ةليضفلا يف قبسلا وهو «يونعملا

 يف مكدعب نم :يأ :ديعلا قيقد نبا لاق «مكدعب نم هب نوقبست» :هلوق
 .لمعلا اذه لمعي ال نم ةليضفلا



 تكسي
 ةهالصلا بقع ركذلا :باب ةالصلا باتك (١17)ثيدحلا (١)ج هع

 ىلع راكذألا هذه حيجرت ىلع لدي «مكنم لضفأ دحأ نوكبي الو» :هلوق

 يذلا لعفلا اذه اولعفي ال نأب ةطورشم ءاينغألل ةليضفلا كلت نأ ىلعو «لاملا ةليضف

 .هب ىتأ نم ىلإ ةبسنلاب اًلوضفم ناك ركذ امن اًئيش صقن نم نأو «ءارقفلا هب رمأ

 .لبقلا ضيقن :ربدلاو ءاهغارف رثإ :يأ (ةالص لك ربد» :4توق

 ضععب هلمح هيلعو «كلذ يف لفتلاو ضرفلا ءاوتسا هرهاظ (ةالص لك» :هنوق

 - َنُهَلئاَق ُبيِخن ال ٌتاَبَقَعُم» :اًعوفرم تفل ةرجع نب بعك ثيدح يف نكل ؛ءايلعلا

 َنوُناَلَتَو ث ْثاَلَتَو ةَحيِبْسَت َنوُناَلَتَو ْثاَكَت :ةّيوت م ٍةاَلَص 9 َربَد - َّنُهْلِعاَف وَ

 ةيلثملا نأل ؛هيلع هيف نحن يذلا ثيدحلا لمحي دقو . (ًةَريبكت نو ٌداَكَتَوٌعَبرَأَو ةَديِمَحت

 . "مالعإلا نم ها .ةمولعم ةالص لك بقع ناك اذإ ققحتت تت اهنإ

 ةلّصحملا لامعألا ىلإ ةقباسملا هيف :خلإ (...نيرجاهملا ءارقف حجرف) :هلوق

 .مئادلا ميعنلاو «ةيلاعلا تاجردلل

 .(7517/5) "حتفلا” و ((10 /5) "مالعإلا”و .(40 /؟) "ماكحإلا” :رظنا

 تابوتكملا تاولصلا ربد حيبستلا عاونأ

 دقو :ثيدحلل هحرش يف هلله بجر نبا لاق .ثيدحلا اذه يف درو ام :لوألا

 .نيثالثو انالث ةالص لك فلخ ريبكتلاو ,ديمحتلاو ؛حيبستلا لضف ىلع لد

 كلا هَل هَل َكيِرَشَل ُهَدْحَوهلل لِ هَل ال» :ةئاملا مامت اذه ىلع ديزي نأ :يناثلا

 "ملسم حيحص" يف كتفلخ ةريره يبأ ثيدحل ؛اٌريِدَق ِءْيَّم َّلُك َلَع َوُهَو ُكْمَحلا ُهَلَو

 .(6ا/9)

 نع «(7714) يراخبلا دنع اًضيأ تنل ةريره يبأ ثيدح ين درو ام :ثلاثلا

 َنوُدبَكُتَو اَرْشَع َنوُدَمْحَتَو اَرْشَع ٍةَآلَص َّلُك ٍرْبُد يف َنوُحْبَسُت» :لاق دي يبنلا
 . هغتتت» ورمع نب هللادبع ثيدح نم هريغو .دمحأ هجرخأو . (ا ٌرشَع



١ 
 دوت

 11)ثيدحلا (١)ج  ةفطا

 يب عر . هللالكم هك ُ

 ٌتاَبَقَعُم١ :لاق ديب يبنلا نع .كعفلخ ةرجع نب بعك ثيدح يف ام :عبارلا

 5 ينور هر هد 7 يتم يديك بم ضد يمي د شافع ه8[ يك هع لو ع
 ثالثو :؛ةحيبست نوثالثو ثالث :ةبوتكم ٍةالَص لك ٌربد - نهلعاف وأ - نهلئاق بيخت

 5 2 هريس رع سر ا تق ل هم يف سس

 .(045) ملسم هجرخأ .«ةَريبكت َنوُنالْثَو ْعَبْرَأَو ةديوحت َنوُنالْتَو

 «نورشعو سمح حيبستلا :هيفو ءاعوفرم ثي> تباث نب ديز ثيدح :سماخلا

 ؛نورشعو سمح ريبكتلاو .نورشعو سمح ليلهتلاو ,نورشعو سمخ ديمحتلاو

 .0701؟) هقلله انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف ثيدحلاو

 ةالصلا باتك ( ةالصلا بقع ركذلا :باي

 نم درو ام عيمجب ذخألا زوجيو :مدقت ام وحن هركذ دعب هلله بجر نبا لاق

 حصأ اهثيداحأ نأل ؛ةئام نع صقني الأ لضفألاو «تاولصلا بقع ركذلا عاونأ

 .بابلا ثيداحأ

 .(14133 از ا"بجر نبا” و «(6 5 /؟7) "ىواتفلا” :رظنا



 ينِحلا
< 

 ةالصلا بقع ركذلا :باب ةالصلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج ادن

 آ| َرَظَنَف ٌماَلْعَأ اه ٍةَصيِح يف ّلَص للي ىلا ّنَأ ان َةَعِياَع ّْنَع 7

 ٍمِهَج بأ ىلإ هْذه يِئَصيِمُخب اوُيَهْذا» :ّلاَق َفََصْنا ا لف .ةَرظَن اًهمالعأ

 .«يتالَص ْن نع اًعِنآ يتْنَهْلَ اهم «مهَج يب يأ ةيِناَجِبنَأب ينوتأَو

 .ظيلغ ءاسك :ةيناجبنألاو .مالعأ هل عبرم ءاسك :ةصيمخلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(605) ملسمو «هظفل اذهو ,(373717) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 هل نوكي دقو ءبرعلا فارشأ هسبلي عيفر ءاسك :ةصيمخلا :(ةصيمخ) :اهلوق

 .رفصأو .دوسأو «رمحأو ءضيبأ نوكي دقو ؛نوكي ال دقو «مالعأ

 يباحص «يودعلا ةفيذح نب رماع :لاقيو هللا ديبع وه «مهج يبأ ىلإ :هلوق

 اهدرف دي يبنلا ىلإ اهادهأ ناك هنأل ؛ةصيمخلا لاسرإب ْدْككَي هصخ انإو .روهشم

 راسكنا هل لصحي ال ىتح هبلقل اًبيبطت ؛اظيلغ هل ءاسك اهنع اًضوع هنم بلطو ههيلإ

 .درلا ببسب هملعأ كلذلو «هيلع هتيده درب

 .ملع ريغب ظيلغ ءاسك :ةيناجبنألا «ةيناجبنأ» :هلوق

 «(147 )١/ "حتفلا”و ء(7/١47) ؟بجر نبا” و ١57(( /؟) "مهفملا” :رظنا

 هتالص نع هيهلي ام ىلإ يلصملا رظن مكح

 يلصملا رظن نأ ىلع ليلد :ثيدحلا يفو :ثيدحلل هحرش يف هكله بجر نبا لاق

 اذهلو ءاليلق كلذ ناك اذإ اهتداعإ همزلي الو «هتالص دسفي ال هتالص نع هيهلي ام ىلإ



 محلا تدب
 ةالصلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج  ةقخا

 «هتالص نع هبلق لغش رثك اذإ امأو «ةرظن اهمالعأ ىلإ رظنف :انع» ةشئاع تلاق

 ةداعإلا هيلع بجوأ نم مهريغو انباحصأ نم ءاهقفلا نمف ءاهريغب هسفن ثدحو

 لمعك ءاهلطبأ ةالصلا يف رثك اذإ سفنلا لمع نأب :كلذ للع نم مهنم مث «كلذب

 ةالصلا يف عوشخلا بوجوب :للع نم مهنمو ءدماح نبا نع كلذ يكحو «ندبلا

 «ةالصلا كلذب لطبت ال هنأ ىلع :ءالعلا روهمجو ءاهلطبأ ةالصلا رثكأ يف دقف اذإف

 لاغتشالا درجم نأ ىلع :ثيدحلا اذهب يعفاشلا لدتساو ....اعامجإ مهضعب هاكحو

 تاعكرلا ددع يف كشلا كلذ هل بجوي مل اذإ .هيف ركف وأ ءيش ىلإ رظنب هتالص نع

 ةيهلملا بابسألا نع دعابتلا بابحتسا ىلع :ليلد :ثيدحلا ينو .وهسلل هل دجسيال

 ءيش هاحلأ نمل يغبنيف «ةيلكلاب هنع ةصيمخلا كلت دير يبنلا جرخأ اذهلو «ةالصلا نع

 .هكلم نع هجرخي نأ هتالص نع ايندلا نم

 )147/١(. "حتفلا”و «(419/7) "بجر نبا” و )١1777/5(« "مهفملا” :رظنا

 ةالصلا بقع ركدلا :باب

0 9 00 0 2 0 



 نحنا
 ف

 ةالصلا باتك (17)ثيدحلا (١)ج تا رفسلا 2 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 يف برضلا ةينب ةماقإلا لحم ةقرافم :وه :اًعرشو «ةفاسملا عطق :ةغللا يف رفسلا

 .رفسلا وه :ضرألا يف برضلاو «نورفاسم موقو ٌرْمَس موق :لاقي «ضرألا
 .(ر ف س) :ةدام "برعلا ناسلا” و ((471) "ةياهنلا” و :(48) ؟تافيرعتلا” :رظنا

 ءارط سو تاز 08 و ريم ها ص 5 هد ها 2 م

 يف عمج دلع هللا لوسَر ناك :لاق ديم سابع نب هللادبع نع -5١؟

 580 سور 00 هان 0 هت قه سا ويس 0-5 كم سس سوس 2

 برغم ا َنْيَب عَمْجَيَو ءِرْيَس رهظ ىلع ناك اذإ ءِرْضَلاَو ِرْهَظلا ٍةاَلَص َنْيَب ِرْفَّسلا

 .ءاَشعلاَو

 :ثيدحلا جيرخت

 «هتاياور ىدحإ يف )7١0( "ملسم” يف هوحنو )١١١1(« مقرب اًقيلعت يراخبلا هجرخأ

 رهظلا نيب عمج كوبت ةوزغ يف اهرفاس ةرفس يف ةالصلا نيب عمج ٌدْيْيَي هللا لوسر نأ :هظفلو

 :ثيدحلا ظافلأ

 هلوقك ؛ديكأتلل :ريس رهظ هلوق يف رهظلا :يبيطلا لاق (ريس رهظ ىلع) :هلوق

 ناك ريسلا نأك «مالكلل اعاستا ؛اذه لثم يف عقي رهظلا ظفلو ءىنغ رهظ نع ةقدصلا

 08٠١(. /؟) "حتفلا” :رظنا .اًلثم يطملا نم يوق رهظ ىلإ اًدنتسم



 رفسلا #2 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 برغملا ىلإ رصعلا الو اهريغ ىلإ حبصلا عمج زوجي ال

 يف الو ءضيرم الو رفاسمل سيل هنأ :نوملسملا عمجأو :هقللج ربلادبع نبا لاق

 ءاشعلا نيب الو .برغملاو رصعلا نيب الو ءرهظلاو حبصلا نيب عمجي رطملا لاح

 ءاشعلاو برغملا يتالص نيبو ءرصعلاو رهظلا يتالص نيب عمجلا انإو .حبصلاو

 «رفاسملل تقولا يف ناتكرتشم امهنم نيتالصلا نأل ؛ليللا يتالصو راهنلا يتالص

 ءامهوحنو قيفي هيلع ىمغملاو ءرهطت ضئاحلل ا|مهكارتشا ىرت الأ .رذعلا بحاصو

 .لاوحألا نم لاح يف اًدبأ اهريغ عم عمجي ال حبصلا نأ :اوعمجأو

 رصعلا ىلإ برغملا الو ءاهريغ ىلإ حبصلا عمج زوجي الو :هثلله يوونلا لاقو

 اًضيأ ةمادق نبا :عامجإلا لقن اذكهو :تلق «عامجإلاب

 .(554/5) "عومجملا”و .(777/7) "ينغملا” و )5١5/١5(. "ديهمتلا” :رظنا

 ًريخاتو اميدقت رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا مكح

 لهأ روهمج لوق وهو ءاريخأتو اًيدقت نيتالصلا نيب عمجلا زوجي :لوألا لوقلا

 ىلع ةلدألا نم اًضيأو .فلؤملا هركذ يذلا دهضنإ» سابع نبا ثيدح :مهتجح .ملعلا

 - ةرجاملاب ذِي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق شخ ةفيحج يبأ ثيدح :ميدقتلا عمج

 هجرخأ .نيتعكر رصعلاو «نيتعكر رهظلا ٌدْيَْي يبنلا لصف - :هيفو ءثيدحلا ركذ
 ةالص يف (1118) "ملسم” يف رباج ثيدحو «(607) ملسمو ؛«(417١) يراخبلا

 .ةنرع يداو يف ميدقت عمج رصعلاو رهظلا دي يبنلا

 ملسمو )22١91«: يراخبلا يف دشن رمع نبا ثيدحف :ريخأتلا عمج امأو

 برغملا ةالص رخؤي رفسلا يف ريسلا هلجعأ اذإ ديدي هللا لوسر تيأر :لاق 070)



 ننِحلا

 ةالصلا باتك (١1١*)ثيدحلا 3 رضسلا 2 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 يبنلا نأ :رباج ثيدح اذكو ءملسم ظفل اذهو «ءاشعلا ةالص نيبو اهنيب عمجي ىتح

 .ليوط ثيدح يف )١1١١14( ملسم هجرخأ .ءاشعلاو برغملا نيب ةفلدزم يف عمج ديت

 .دمحأو .ءكلام نع يورم وهو «ميدقتلا نود ريخأتلا عمج زوجي :يناثلا لوقلا

 نيب عمجي نأ دارأ اذإ ناك ديب يبنلا نأ :سنأ ثيدح :مهتجح .مزح نبا هراتخاو

 .امهنيب عمجي مث ءرصعلا تقو لوأ لخدي نأ ىلإ رهظلا رخأ رفسلا يف نيتالصلا

 .هظفل اذهو )072١5« ملسمو )١١١5(« يراخبلا هجرخأ

 كسنلا ببسب ؛ةفلدزمو ةفرعب الإ اًقلطم عمجلا زوجي ال :ثلاثلا لوقلا

 يبأو ءيعخنلاو ءلوحكمو «نيريس نباو .نسحلا لوق وهو «رفاسملاو رضاحلل

 طيِرْفَت مْونلا يف َسْيل١ :ّيَي هلوقبو «تيقاوملا ثيداحأب اوجتحاو «هباحصأو «ةفينح
 يف وهو .«ىَرْخُألا ٍةاَلَّصلا تْنَو ءيِجي ىّتَح ةاَلَّصلا ّلَصُي 1 ْنَم َلَع ٌطيِرْفَتلا نإ

 . تطلخ ةداتق يبأ ثيدح نم (5181) "ملسم»

 .ملعأ هللاو ةلدألا نم مدقت امل ؛لوآلا لوقلا وه :حجارلا
 .(508/4) "لينلا” و ء(٠08 /؟) ؟حتفلا” و «(7 5٠ /4) ؟عومجملا”و .(70/1/1) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟اًنزان ناك اذإ نيتالصلا نيب عمجي نأ رفاسملل له

 وهو ءالزان ناك نم عمجي الو ءريسلا هب دج نمب صتخي عمجلا :لوألا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا رمع نبا ثيدح :مهتجح .كلام نع روهشملاو «ثيللا لوق

 دروأو ءالزان ناك هنأل ؛عادولا ةجح يف ىنم يف نيتالصلا نيب عمجي ل يبيت يبنلا نأبو

 .لزان وهو «ةرمن يف رصعلاو رهظلا نيب عمج ٌدْيَي يبنلا نأ مهيلع

 لهأ روهمج لوق وهو ءالزان ناك نمل نيتالصلا نيب عمجلا زوجي :يناثلا لوقلا

 «كوبت ةوزغ يف يو هللا لوسر عم انجرخ :لاق ثنلظ ذاعم ثيدح :مهتجح .ملعلا

 )007١5( ملسم هجرخأ .اًعيمج ءاشعلاو برغملاو ءاًعيمج رصعلاو رهظلا يلصي ناكف



 ةالصلا باتك (١١1)ثيدحلا (؟)ج

 ةالصلا رخأف :لاق :- هيفو «ثيدحلا ركذ )/١55(- ؟كلام اطوم” يف ءاجو

 ملو سلدم ؛ريبزلا يبأ قيرط نم هنكل .اًعيمج رصعلاو رهظلا ىلصف جرخ مث ءاّموي

 .ثيدحتلاب حرصي

 .لزان وهو الإ نوكي ال :جرخ مث ىلصو :هلوق :هنللَم يعفاشلا لاق

 نم الإ عمجي ال لاق نم ىلع درلا ىلع :ليلد حضوأ اذه يف :ربلادبع نبا لاقو

 2 يبنلا نأ )7١6( ملسم يف ةغتإم سابع نبا ثيدحب :اولدتساو «ريسلا هب دج

 .رطم الو ٍفوخ ريغ نم ةنيدملا يف ءاشعلاو برغملا نيبو ءهرصعلاو رهظلا نيب عمج

 .ىلوأ باب نم رفسلا يف هزاوجف ؛اذه يف عمجلا زاج اذإف :اولاق

 نأ حيحصلا :هفلله لاق .نيميثع نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ريغ زئاج لزانلا قح ينو ءبحتسم رفاسملا قح يف هنكل زئاج رفاسملل عمجلا

 .لضفأ وهف كرت نإو «سأب الف عمج نإ بحتسم
 .088/5) "عتمملا حرشلا” و «(0169/5:)777) "لينلا” و «(087 /7) ؟حتتفلا” و «(7777/7) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟عمجلا يف نيتالصلا نيب ةالاوملا طرتشت له

 وهو «ريخأتلا يف الو ميدقتلا عمج يف اًطرش تسيل ةالاوملا :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلل هجو وهو .دمحأ نع صوصنملا

 «ريخأتلا عمج يف طرتشت الو «ميدقتلا عمج يف ةالاوملا طرتشت :يناثلا لوقلا

 .ةليانحلا بهذم نم روهشملا وه اذهو

 وهو «بيترتلا طرتشي امك نيعضوملا يف ةالاوملا طرتشت :ثلاثلا لوقلا

 ىنعمو «دمحأ بهذم يف هجو وهو «هباحصأ روهمج هيلعو «يعفاشلا نع صوصنملا

 نكي مل هنأل ؛ةحيحص تعقو تناك نإو «مثأ ةيناثلا رخأو ىلوألا ىلص اذإ هنأ :كلذ

 .اهعم ةيناثلا ىلصي نأ الإ ىلوألا رخأ اذإ هل



 59 رفسلا © نيتالصلا نيب عمجلا : :باب ةالصلا باتك (١1١)ثيدحلا (0)

 .نيميثع نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ىلوألا تقو يف ال لاحب ةالاوملا ط رتشت ال هنأ حيحصلاو :هفللك ةيميت نبا لاق

 دوصقم طقسي كلذ ةاعارم نألو ؛عرشلا يف دح كلذل سيل هنإف ؛ةيناثلا تقو يف الو

 .امهنيب ٍلاوي مل اذإ عمجي ال نأ طوحألاو :هاثله نيميثع نبا لاقو .ةصخرلا

 حرشلا”و ل( /0 "ىواتفلا عومجم”و 0 /4) "عومجملا”و ( /؟١ "ينغملا”و ء(ةىم8/؟) "نايبلا” :رظنا

 .(42197 لة /8) "عتمملا



 هب نا
 0 يي ل 17 - 02 0-0 0 00 00 8

 ال َّناَكَف لي هللا َلوُسَر ٌتْبِحَص :َلاَق فضيع َرَمُع نْ هُللادْيَع ْنَع -4

 .َكَِدَك َناَتْعَو رَمْعَو ءرُكب أَو «ِنَتَعْكَر َلَع رْمّسلا يف ديزي
 ع 314 ه7 -._2 1

 .(685) ملسمو هظفل اذهو ٠ ١ 5) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رفسلا يف رصقلا عرشي
 :عامجإلاو .ةنسلاو «باتكلا :كلذ ىلع لد

 نو أوصت نأ ات كيك لسلك ضل يف ٌموَرعاَدلَو » :لاعت هلوقف :باتكلا امأ
 1١١[. :ءاسنلا]# اًنيماَوُدَعدْكَل انام اء اورقك نذل تيد فج نإ ووكَصل

 .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا اذه اهنم اًدج ةريثكف :ثيداحألا امأو

 اًرفس رفاس نمل نأ ىلع :ملعلا لهأ عمجأ :هئثله رذنملا نبا لاقف :عامجإلا امأو

 رهظلا رصقي نأ :داهج وأ «ةرمع وأ جح يف هرفس ناكو «ةالصلا هلثم يف رصقي

 .نيتعكر نيتعكر اهنم دحاو لك لصيف .ءاشعلاو رصعلاو

 .هريغو هفلله ةمادق نبا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 )5١9/4(. "عومجملا”و ((5086 /7؟) "ينغملا”و ,(37721/0) "طسوألا” :رظنا

 رفسلا يف رصقلا مكح

 ءزيزعلا دبع نب رمعو .دامحو ءنسحلاو «ةداتق لوق وهو .ءبجي :لوألا لوقلا

 :ةباحصلا نم عمج نع يورم وهو ءدمحأو ,كلام نع ةياورو ءيروثلاو «ةفينح يبأو

 ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ليلد . .ت# سابع نباو «رباجو ءرمع نباو «يلعو ءرمع
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 ةالصلا باتك (4١1١)ثيدحلا (١)ج هلا رفسلا 2 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 رفسلا ةالص ترقأف ءرفسلاو رضحلا يف نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضرف :تلاق ام

 نبا نع ءاج امو .(180) ملسمو )70٠0(« يراخبلا هجرخأ .رضحلا يف ديزو

 )2٠١85(( يراخبلا يف وهو .ىنم يف عنخ نامثع متأ امل عجرتسا هنأ : كلل دوعسم

 .ىرخأ ةلدأ مهلو .(22904) ملسمو

 وهو :يوونلا لاق ءلضفأ رصقلاو «نازئاج مامتإلاو رصقلا :يناثلا لوقلا

 ينثا يف نالس نع يقهيبلا هاورو «ةباحصلا نم عمج لوق وهو «ءاملعلا رثكأ بهذم

 نم أوصف نأ حان كبل سْيلَف# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .ها .ةباحصلا نم رشع

 .حابملا يف الإ حانجلا عفر لمعتسي الو :يعفاشلا لاق ٠١١[. :ءاسنلا]# َوْوَكَّصلَأ

 :هفلله مالسإلا خيش لاق .رفسلا يف رصقلا بجي هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 «نيتعكر الإ رفسلا يف ُلصي م ْدْكَي يبنلا نأ :رتاوتلاب اولقن دق نيملسملا نإف :اًضيأو

 .طق اًعبرأ ىلص هنأ دحأ هنع لقني لو
 مك "عومجملا”و اا "ينغملا”و "ه٠ /5) "ةتسلا حرش” و 77/0١ "طسوألا” :رظنا

 58١/2 "لينلا”و :((8/5؟5) "ىواتفلا”و

 ؟ةالصلا لوأ دنع رصقلا ةين طرتشي له

 ملو رهظلا ةالص ىونف ءرفاسم وهو رهظلا ةالص يف لخد لجر :كلذ لاثم

 :ةلأسملا مكح امأ .نيتعكر اهيوني نأ ةعاسلا كلت رضحتسي

 دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأو ءكلام لوق وهو ءطرتشي ال :لوألا لوقلاف

 .روهمجلا ىلإ لوقلا اذه ةيميت نبا بسنو «هباحصأ ضعب اهراتخا

 «ةيعفاشلا لوق وهو «مارحإلا دنع هيوني ىتح رصقلا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .ءاهقفلا رثكأ لوق وه :يردبعلا لاق .هباحصأ ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياورو



 م

 رفسلا © نيتالصلا نيب عمجلا :باب ةالصلا باتك (14)ثيدحلا (؟)ج - ل

 ةيميت نبا لاق .نيميثع نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «هباحصأب رصقي ناك هنإف دبي يبنلا ةنس هيلع لدت يذلا حيحصلا وه :لوألاو :هاثلت

 07 ءرصقلا ةينب مهرمأي الو ءرصقي هنأ ةالصلا يف لوخدلا لبق مهملعي الو

 «ّسن 1 :لاقف ؟تيسن مأ ةالصلا ترصقأ :نيديلا وذ هل لاق ايسان نيتعكر نم ملس

 : لقي لو «اوب ْمُكُنرَبْخأأ يَ َناك ْوَل١ :ةياور يو .!تيسن دق «ىلب :لاق .«!رْضْفتَلَو
 لبق عمج هنأ مهملعي مل مهب عمج ال كلذكو ءرصقلا اوونت نأ مكترمأل ترصق ول

 نأ :اًضيأ ملعف «ىلوألا ةالصلا يضقي ىتح عمجي هنأ نوملعي اونوكي مل لب .لوخدلا

 نع صوصنملاو روهمجلا لوقك ىلوألا يف عورشلا نيح يوني نأ ىلإ رقتفي ال عمجلا

 "عتمملا حرشلا”و )7١(«: :(11/54) ىواتفلا عومجم”و )17١/4(: "عومجملا”و «(516/5) ؟ينغملا” :رظنا

 اب

 رصقت ال يتلاو رصقت يتلا تاولصلا

 هلثم يف رصقي اًرفس رفاس نمل نأ ىلع :ملعلا لهأ عمجأ :هنلله رذنملا نبا لاق

 لك ءاشعلاو رصعلاو رهظلا رصقي نأ :داهج وأ «ةرمع وأ جح يف هرفس ناكو ةالصلا

 .حبصلا ةالصو «برغملا ةالص يف رصقي ال نأ ىلع :اوعمجأو «نيتعكر اهنم ةدحاو
 )3١9/4(. "عومجملا”و (73717/7) "ينغملا” و «(771/5) "طسوألا”و ١197( /7) "فارشإلا” :رظنا

 رصقلا زاوجل ةربتعملا ةفاسملارادقم

 الو :ةيمشاه اليم نوعبرأو ةيناث وهو «نيتلحرم يف رصقلا زوجي :لوألا لوقلا

 ؛يعفاشلاو «ثيللاو ءكلامو «يرهزلاو ءنسحلا لوق وهو ءكلذ نم لقأ يف زوجي

 يف |ى مهن سابع نباو ءرمع نبا نع تباث وهو ءروث يبأو ,قاحسإو ءدمحأو

 ال :دضتح سابع نبا نع عوفرم ثيدح اذه يف ءاجو ءرذنملا نبال "طسوألا»



 نجلا

 رفسلا 2 نيتالصلا نيب عمجلا :باب ج)١( الحديث) )1١4ةالصلا باتك :٠١8

 ,(85/1) ينطقرادلا هجرخأ .«َناَفْسُع لإ كَم ْنِم :ِرب ِةَعَبْرَأ ْنِم لكَ يف اورُضُقَت

 مهضعبو «كورتم ربج نب دهاجم نب باهولا دبع قيرط نم هنأل ؛اًدج فيعض وهو

 (7517/5) "طسوألا”و :.(07 54 /7) ؟هفنصم” يف قازرلادبع هجرخأ نكل «هبذك

 ىلإ ةالصلا رصقأ :سابع نبا تلأس :ءاطع لاق :هظفلو .حيحص هدنسو ءافوقوم

 .فئاطلا ىلإو نافسع ىلإو ةدج ىلإ نكلو ءال :لاق ؟ىنم ىلإ :تلق ءال :لاق ؟ةفرع

 :فورعملا ليملاو «لايمأ ةثالثب :هوردق خسرفلاو «خسارف ةعبرأب هوردق ديربلاو ءاذه

 .رتم ةئاتسو وليك

 نب هللادبع لوق وهو «مايأ ةثالث ةريسم يف الإ رصقلا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 يبأو ءيروثلاو .حلاص نب نسحلاو ءيعخنلاو «يبعشلاو هَهَلَمَع نب ديوسو ءدوعسم

 .دمحمو .فسوي وبأ لاق هبو «ثلاثلا رثكأو نيموي يف زوجي :ةفينح يبأ نعو «ةفينح

 (1778) ملسمو )1١85((« يراخبلا يف دضنتخ رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 :اذه نع بيجأو «امّرخع يذ َعماَلإ مَ هاما ٌرفاَسْماَلا :لاق 4 هللا لوسر نأ

 .اهنود |ميف رصقلل ةيفانم ريغ يهو «ةدملا هذه ىلع رفسلا قالطإ هيف ام ةياغ نأو

 :يرهزلا لوق وهو ءاليم نوثالث ماتلا مويلا ةريسم يف رصقي :ثلاثلا لوقلا

 اذه نأ :رذنملا نبا ركذو «يراخبلا بيوبت رهاظ وهو رذنملا نباو «يعازوألاو

 يف كثف ةريره يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .سابع نباو ءرمع نبا نع تباث
 مت ٍوََرئاَل لحي ال١» :لاق يكب هللا لوسر نأ (189) ملسمو )23١88(: يراخبلا

 نع بيجأو هاَهْيَلَع َرْخَع يِذ َعَم الإ َِلْيَلَو مْوَي ةريِسم ٌرِفاَسُت ءرخآلا مْويلاَو لاب
 اذه لبق يذلا لوقلا دنع روكذملا ثيدحلا لع بيجأ اهب :اذه

 دواد لوق وهو «فرعلا ىلإ كلذ يف عجري امنإو «ةفاسملل دح ال :عبارلا لوقلا

 قيدصو «ميقلا نباو «ةيميت نباو «ةمادق نبا رايتخا وهو «ةلبانحلا ضعبو ؛يرهاظلا
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 ةالصلا باتك (14)ثيدحلا (١)ج د رفسلا 4 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .لبقم انخيشو «نيميثع نباو «ينابلألاو .ناخ نسح
 هيو دس وو <( 5 ع4 دو عصور دمع م مم ا عوالم سال

 , 1١١ :ءاسنلا © َوْوَلَصلأ َنِم أورصَقْن نأ حاتج يلع سيلف ضرألا يف ٌميَرَص اذِإَو

 .ىرخأ ةلدأ مهو

 فلسلا نم ريثك لوق اذهو :هفلله ةيميت نبا لاق .عبارلا لوقلا وه :حجارلا

 فرعلا يف دعي امم كلذ نوكي نأ دب ال نكلو «ليلدلا يف لاوقألا حصأ وهو «فلخلاو

 .ءارحصلل زربيو هل دوزتي نأ لثم اًرفس

 ىلإ هيف عجرملاف ء.عرشلا يف الو «ةغللا يف دح هل سيل مسا لك :هنلك لاقو

 كلذو «مكحلا عراشلا هب قلع يذلا رفسلا وهف سانلا فرع يف اًرفس ناك اف ءفرعلا

 رصقلا زاوج هيف تبث رفس اذهو «ديرب ةفاسملا: هذه نإف ؛ةفرع ىلإ ةكم لهأ رفس لثم

 ةفاسم عبر وهو «مادقألاو «لبإلا ريسب موي فصن وه :ديربلاو ؛ةنسلاب عمجلاو

 اهيلإ بهاذلا نكمي يذلا وهو ءرصقلا ةفاسم ىمسي دق يذلا وهو «نيتليلو نيموي

 .هموي نم عجري نأ
 (400(:)49) 1١5 /74) ؟ىواتفلا”و «(117 /4) ؟عومجملا”و «(7504/97) "ينغملا”و «(45/4) ؟طسوألا” :رظنا

 .6200 /4) "عتمملا حرشلا”و «(7 44 /5) ؟لينلا”و )44١/1(« ؟دازلا”و

 ؟رفسلا دارأ اذإ رصقلاب أدبي ىتم

 نأ ىلع :ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هكلل رذنملا نبا لاق :اًلوأ

 «جرخي اهنم يتلا ةيرقلا تويب عيمج نع جرخ اذإ ةالصلا رصقي نأ :رفسلا ديري يذلل

 ىتح اّموي ةالصلا رصقت الف اًرفاسم تجرخ اذإ :لاق هنأ دهاجم نع هغلله ركذ مث

 .كلذ ىلع هقفاو اًدحأ ملعن الو :لاق ليللا

 ءاملعلا نم ةعامج بهذم اذهو :ةلأسملا هذه ىلع مالكلا يف ريلادبع نبا لاقو

 .ها .ذش نم الإ



 ةالصلا باتكح (1١؟4)ثيدحلا 3 رفسلا 2 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 ؟تويبلا نع جورخلا لبق ةالصلا رصقي له اوفلتخاو

 «جرخي اهنم يتلا ةيرقلا تويب عيمج نع جرخ اذإ الإ رصقي ال :لوألا لوقلا

 ْينِلَع َسْيِلَه ِضرَْلا يف ُعَرَصاَدإَو 9 :ىلاعت هلوق :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 جرخي ىتح :ضرألا يف اًبراض نوكي الو ٠١١[« :ءاسنلا]# ةْوَكّصلأ نم اورصم نأ حان

 .ةنيدملا نم جرخ اذإ رصقلاب ئدتبي ناك :ديبَب يبنلا نأ ءاج ام :اًضيأو «هتيرق نم

 مهب للصف اًرفس دارأ هنأ :ةعيبر بأ نب ثراحلا نع رذنملا نبا ركذ :يناثلا لوقلا

 :لاقو «هللادبع باحصأ نم دحاو ريغو ديزي نب دوسألا مهيفو «هلزنم يف نيتعكر

 .ىسوم نب ناميلسو «ءاطع نع :لوقلا اذه ىنعم انيورو
 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(554/5) "عومجملا” و .(169/7) "ينغملا”و )7١4/7( "فارشإلا”و «(7861/14) "طسوألا” :رظنا

 ؟رفاس مث اهلعف نم نكمتو ميقم ىلع ةالصلا تقو لخد اذإ

 ءاعامجإ رذنملا نبا هلقنو ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءرصقي :لوألا لوقلا

 0 :لاقف

 أوصت نأ حان ينكح سلف ضل يف ُعَيَرَصاَدِإَو ل :للاعت هلوق :مهتجح .رصقي نأ

 جوجو لبق فاسول ام هيشأ اهتقو جورخ ليقرفاس هنألو 1٠.١ :ءسنا14ةؤكلأ

 نب سابعلا يبأو «ينزملا لوق وهو ءاهرصق هل سيلو ةالصلا متي :يناثلا لوقلا

 همزلف رضحلا يف هيلع تبجو اهنأل :اولاق .ةلبانحلا بهذم نم حيحصلا وهو «جيرس

 نأل ؛تقولا لبق ام قرافو اهب همارحإ دعي وأ اهتقو جورخ دعب رفاس ول اى ءاهمامتإ

 .هيلع بيت مل ةالصلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا
 .(5717/؟) ؟فاصنإلا” و .(؟57/5) ؟عومجملا” و «(7817“ /1) ”ينغملا”و «(©51 /4) "طسوألا” :رظنا



 ع
 ةالصلا باتك (1١؟4)ثيدحلا (١)ج ةفعا رفسلا 4 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 ؟ةالصلا مامتإ دلب يف ماقملا دارأ اذإ رفاسملا ىلع بجي ىتم

 :اهنم :ةريثك ًالاوقأ اهيف ملعلا لهأ ركذ ةلأسملا هذه

 ىون نإو «متأ لوخدلا موي عم اًموي رشع ةسمح ةماقإلا ىون اذإ :لوألا لوقلا

 رمع نبا نع هلثم يورو «ينزملاو ,يروثلاو «ةفينح يبأ لوق وهو ءرصق كلذ نم لقأ

 وهو ءرصق اهنود ىون نإو «متأ اًموي رشع ةعست ةماقإ ىون نإ :يناثلا لوقلا

 .قاحسإو ء«سابع نبا لوق

 كغ سنأ لوق وهو «متأ اًموي رشع ةسمخ نم رثكأ ىون نإ :ثلاثلا لوقلا

 .ثيللاو ءريبج نب ديعس لوق وهو .هتخت#» رمع نبا نع ةياورو

 ماقأ ولو «ةالصلا رصقي اًرفاسم رفاسملا ماد اف ديدحتلل لصأ ال :عبارلا لوقلا

 ..ضي» رمع نباو «سنأ نع اذه يورو ءقاحسإ نع يكحم وهو ءاًروهش ناكم يف

 صخر توبث ىلع ةلادلا ةلدألا مومع :مهتجح .نيميثع نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو

 اذكو ديجي هلوسر ةنس يف الو «هللا باتك يف ددحي مل هنأو .ديدحت نودب رفاسملل رفسلا

 اوماقأ مهنأو ض» ةباحصلا نم عمج مهنمو .فلسلا ضعب نع يور ام :اًضيأ

 .ةالصلا نورصقي نادلبلا ضعب يف اًروهش

 عطقنا جورخلاو لوخدلا يموي ريغ مايأ ةعبرأ ةماقإ ىون نإ :سماخلا لوقلا

 «كلامو «بيسملا نب ديعس لوق وهو «عطقني مل كلذ نود ىون نإو ءصخرتلا

 يذلا لوقلا يف يتأتس :لوقلا اذه ةجحو .نامثع نع يورو ءروث يبأو ءيعفاشلاو

 .هنم بيرق هنإف ؛اذه دعب

 ءرصق ةعبرأ ىون نإو «متأ مايأ ةعبرأ ىلع ديزت ةماقإ ىون نإ :سداسلا لوقلا

 نيرشعو نيتنثا ةماقإ ىون نإ هنأ :ةياور دمحأ نعو ءيرهاظلا دوادو .دمحأ لوق وهو



 ةالصلا باتك (174١)ثيدحلا 3  ةفتا رفسلا 4 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 «جورخلاو لوخدلا اموي هدنع بسحيو ءرصق نيرشعو ىدحإ ىون نإو «متأ ةالص

 :هلبق يذلاو ؛لوقلا اذه ةجح .لوألا نم ةبيرق ةياورلا هذهو
 ةجحلا يذ نم عبارلا دحألا موي عادولا ةجح يف ةكم مدق ديب يبنلا نأ )١(

 «ىنم ىلإ سيمخلا موي جرخو «ءاعبرألاو «ءاثالثلاو «نينثإلاو .دحألا اهيف ماقأو

 )٠١86(( يراخبلا هجرخأ .ثيدحلا ...ةالصلا رصقي مايأ ةعبرأ ةكم يف ماقأف

 .(1١؟50) ملسمو

 :لوقي ديب هللا لوسر تعمس :لاق كف يمرضحلا نب ءالعلا ثيدح (؟)

 هجرخأ .اهيلع ديزي ال :لوقي هنأك هك 3 ِرْدَصلا َدْعَب ثالث ةَماَقِإ رِجاَهْمْلِلا

 .هظفل اذهو ؛(1707) ملسمو ,(7937) يراخبلا

 رثكأ ماقأ نإ هنأ :هموهفم ءاّيقم ريصي ال اًنالث ماقأ نإ هنأ :ثيدحلا نم دهاشلا

 .هيف ءاقبلا هيلع مرح اذهلو ؛اًيقم راص كلذ نم

 هيف لخدي يذلا مويلا امأ :ةيعفاشلا مهنمو «سماخلا لوقلا باحصأ لاق

 هنأل ؛اًرفاسم هنوك نم عنمت ال هضعب يف هتماقإو «هيف رفاس هنأل ؛؟بستحي الف «جرخيو

 .موي ةماقإب الإ لوزت ال رفسلا ةقشم نآلو ؛مويلا ضعب ميقيو الإ رفاسم نم ام
 مهنم مدق نمل نذأ مث زاجحلا نم دوهيلا ىلجأ كعخ رمع نآلو :اولاق (*)

 .ةماقإلا مكح يف داز امو هرفسلا مكح يف ثالثلا نأ ىلع لدف ؛انالث ميقي نأ اًرجات

 .كلذ يف حيرص حيحص ليلد دوجو مدع دنع اميسال «طوحأ هنأ (5)

 ةيميت نبا لوق وهو «هنم بيرق هلبق يذلاو ,سداسلا لوقلا وه :حجارلا
 «ةلدألا هل نيبتت لو ءكش نم دنع اميسال .هدنع طوحألا وه لوقلا اذه نأل ؛اًضيأ

 .عبارلا لوقلا دنع هلوق مدقتف ءاهب عنتقاو تنيبت نإ امأف

 :(5144) 0574 /4) "عومجملا”و «(1//741) "ينغملا”و :(7508/1) ؟فارشإلا”و «(66/4) "طسوألا” :رظنا
 .(0077/5) "عتمملا حرشلا” و «(159/) «(15//17) ؟ىواتفلا عومجم”و
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 ةالصلا باتك (١1؛)ثيدحلا ()ج اننر/ رفسلا 4 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 ددرتملا لزانلل رصقلا ةدم

 اًدغ .جرخأ مويلا :لوقي اهءاضق رظتني ةجاحل لجرلا ماقأ اذإ :لوألا لوقلا

 :لاقف ءاعامجإ رذنملا نبا هلقن لب ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاَدبأ رصقي هنإف .جرخأ

 يف هلاق .نونس هيلع ىتأ نإو «ةماقإ عمجي ملام رصقي نأ رفاسملل نأ :ملعلا لهأ عمجأ

 "طسوألا” يف هفللَج رذنملا نبا ركذو «ميقلا نباو «ةمادق نبا هنع هلقن "فارشإلا»

 نب دعسو «رمع نباو «دوعسم نباو «ةرمس نب نمحر لادبعو «سنأو «سابع نبا نع

 «كلذ نم رثكأ مهضعبو «ةنس مهضعبو اًرهش ماقأ مهضعب نأ :هش» صاقو يبأ

 يف هركذ اًرهش ماقأ ولو ءرصقي هنأ :تثنخ لع نع ءاجو «ةالصلا نورصقي مهو

 . "ىنغملا”

 ةيناث ىلإ رصقي هنإف «مايأ ةعبرأ لبق اهعقوتي ةجاحل دلب يف ماقأ اذإ :يناثلا لوقلا

 اًموي نيرشع :مزح نبا اهددحو «ةيعفاشلا بهذم نم حيحصلا وه اذهو ءاّموي رشع

 ؛يناكوشلا هراتخا يذلا وه لوقلا اذهو .دبالو «متأ كلذ ىلع داز نإف ءاهيلايلب

 «ةالصلا رصقي اًموي نيرشع كوبتب 35 يبنلا ماقأ : عن رباج ثيدحب ًالالدتسا

 .(15 /؟) ؟"صيخلتلا” يف امك ءلاسرإلاب ىنطقرادلا هلعأ :ثيدحلاو

 .دمحمو .فسوي يبأ لوق وهو «ميقم وه :ثلاثلا لوقلا

 :مدقت دقو ءاّددرتم ماد ام رصقي هنأو هروهمجلا لوق وه :ةلأسملا هذه يف حجارلا

 . مهتم ةباحصلا نم عمج نع ءاج هنأ

 *ىواتفلا”و ((555/4) "عومجملا”و ((597/5) ؟ينغملا”و «(515/) ؟ىلحملا”و ((69/4) "طسوألا» :رظنا

 .(هكم /ل) ؟دازلا”رء(18/55١)



 يرخلا كمي
 ةالصلا باتك (174١)ثيدحلا (؟ اج لن رفسلا ب نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 ؟رفسلا صخرب هبف صخرتي له ةيصعملا رفس

 رمخلا يف ةراجتلاو «قيرطلا عطقو «قايإلاك ةيصعملا رفس :لوألا لوقلا

 .دمحأو «يعفاشلاو .كلام لوق وهو ءرفسلا صخرب هيف صخرتي ال تامرحملاو

 .مهدعب نمو «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامج لوق وه :يوونلا لاق

 :اولاق .[117 :ةرقبلا]4 ِهْيَلَع َمِْإآَلف ٍداَعاَلَو ْعاَبريَعَرطْصَأ ٍنَمْه# :ىلاعت هلوق :مهتجح
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 .# ٌرطْضا# نم لاح © ٍْعاَبَريَغ# :هلوقف :لاق :كلذ نم ليوط مالكب ةيميت

 لك هن داس لو اب بش هين لأب يذلا لكأو هرارطما لاح وكي نأ بجيب

 سفن نعال «لعفلا وه يذلا لكألا نع ىفني اهنإ مثإلا نأ مولعمو 4 ِهَيَلَع َمْنِإ الف

 نأ نيبي اذهو ؛داع الو غاب ريغ لكأف ءرطضا نمف :ةيآلا ىنعمف ؛هيلإ ةجاحلا

 .ىدعتي الو هلكأ يف يغبي ال هنأ :دوصقملا

 «يروثلا لوق وهو ءرفسلا صخرب صخرتي نأ هل زوجي :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نباو «ةيميت نبا هراتخاو ءمزح نباو «ينزملاو «ةفينح يبأو ؛يعازوألاو

 ِرْفَس َنلَعَوَأ اًضيِرَم مَنِ ساكن مش 9 :ىلاعت هلوقك ؛كلذ يف ةلدألا قالطإ :مهتجح

 .[188 :ةرقبلا]4 َرَمَأ ِراََّأ َنِمَهَّدِعَق

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 عومج”و ((7114/4) "عومجملا”و «(151/5) "ينغملا”و ١86(.: /95) "ىلحملا”و ؛.(194١/؟) "فارشإلا” :رظنا

 .049/4) "عتمملا حرشلا”و «( ١1١١ /؟4) ؟ىواتفلا

 ؟ متي لهف ميقمب ىدتقا اذإ رفاسملا

 لوق اذهو ءاهضعب مأ اهلك ةالصلا كردأ ءاوس «ةالصلا متي :لوألا لوقلا

 «سابع نبا نع :اذه يور «مهدعب نمف «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج



 ف
 ةالصلا باتك (1؟4)ثيدحلا (١)ج هك رفسلا 4 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 نب ىسوم نع ((7388) "ملسم حيحص"” يف ام :لوقلا اذه ليلد .هغت#> رمع نباو

 عم لصأ مل اذإ «ةكمب تنك اذإ يلصأ فيك :سابع نبا تلأس :لاق يلذحلا ةملس

 قيرط نم )1١7/١( دمحأ هجرخأو يب مساقلا يبأ ةنس ؛نيتعكر :لاقف ؟مامإلا

 ءاعبرأ انيلص مكعم انك اذإ انإ :تلقف «ةكمب سابع نبا عم انك :لاق ةملس نب ىسوم

 .نسح هدنسو .ِهلَك مساقلا يبأ ةنس كلت :لاق .نيتعكر انيلص انلاحر ىلإ انعجر اذإو

 اوُقِلَتَْت الق ؛هب َمَتْؤيِل ُمامإلا َلِعُج اَّنإ) : ؟نيحيحصلا” يف ثثيخ ةريره يبأ ثيدحو
 .(هْيَلَع

 لوق وهو ءرصقلا هلف الإو ءمامتإلا همزل رثكأف ةعكر كردأ نإ :يناثلا لوقلا

 َكَرْدَأ ْنَما :ثيدح :لوقلا اذه ةجح .كلامو «ةداتقو ءيرهزلاو «يعخنلاو «نسحلا

 . ؟نيحيحصلا” يف وهو .(ٌةألَّصلا َكَرْدَآ ْدَقَف ةَالَّصلا َنِم َةَعْكَر

 .يبعشلاو ء.سواط لوق وهو «هاتأزجأ هعم نيتعكر كردأ نإ :ثلاثلا لوقلا

 نم مدقت امل كلذو ؛لاح لكب متي هنأو «ملعلا لهأ روهمج لوق وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو «ةلدألا

 .(917/4) "عرمجملا”و ؛(584 )1١/ "ينغملا”و «(078/4) "طسوأالا” :رظنا

 رهتأ رفاسم فلخ ىلص اذإ ميقملا

 رفاسملاب متئا اذإ ميقملا نأ ىلع عامجإلا ةمادق نباو «ريلادبع نباو ءرذنملا نبا لقن

 للص هنأ : ثلظ رمع نع ءاجو «ةالصلا مامتإ ميقملا ىلع نأ :نيتعكر نم رفاسملا ملسو

 موق انإف ؛ةكم لهأ اي مكتالص اومتأ :لاق مث «نيتعكر يف ملسف ءرهظلا ةكم لهأب

 .حيحص دنسب (0 4٠ /؟) قازرلا دبع هجرخأ .رفس

 .(581/7) "ينغملا”و )١١8/1(« "راكذتسالا”و )5١8/5(. "فارشإلا” :رظنا



 نِحلا

 ةالصلا باتك (١1؛)ثيدحلا (؟)ج ان رفسلا 4 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 ؟ميقم مأ رفاسم وهأ ىردي ال نم فلخ رفاسم ىلص اذإ

 راثآو «هيلع نيرفاسملا ةيلح ةيؤرل ؛رفاسم مامإلا نأ :هنظ ىلع بلغ نإ امأ

 وهو .هتعباتم همزل متأ نإو .هعم رصق همامإ رصق نإف ءرصقلا يوني نأ هلف رفسلا

 . اهب مني ويل ُماَمِإلا َلِعُج اّنإ» :1226 يبنلا لوقل ؛ملعلا لهأ ةماع لوق

 نيرمألا دحأ هل حجرتي ملو !؟ميقم وأ رفاسم همامإ له :كش نإ امأو

 وأ انتم مامإلا ناب ءاوس «مامتإلا همزلي هنأ ىلإ ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذف

 يف كشلا عم اهرصق ةين هل سيلف «ةمات ةالصلا بوجو لصألا نأل :اولاق .اًرصاق

 .ةينلاب اًرابتعا اهمامتإ همزليو ءاهمامتإ بوجو

 .نيميثع نبا خيشلا لوق وهو ءمهدنع فيعض هجو يف ةيعفاشلا تبهذو

 .مامتإلا همزلي ال هنأ ىلإ هاضتراو «ىيحي انخيش هنع هلقن اميف لبقم انخيشو
 يف مامتإلا همزلي ال هنأ :يدنع حجارلا لوقلاو :هنلل» نيميثع نبا خيشلا لاق

 الإ مامإلا فلخ مامتإلا همزلي الو ءرصقلا رفاسملا ةالص يف لصألا نأل ؛ةروصلا هذه

 .مامإلا متي مل انهو ؛مامإلا متأ اذإ

 «نيرمألا دحأ هنظ ىلع بلغي مل نإو :- هللا هظفح - ىبحي خيشلا لاقو

 ميقم هنأ مالسلا دعب نابتسا نإف هيلع ضرف وه امك رصقلا ةينب همامإ عم لخديلف

 هللاو هعسو يف يذلا وه اذه نيتعكرب ىفتكاو لصألا ىلع يقب هل رهظي مل نإو ؛منأ

 اًلبقم خيشلا لأس هنأ هللا هظفح ركذ مث «[17 :نباغتلا14 ْمَعطَتَس امه َهأاوفْناَم ا :لوقي

 .اذهب ىتفأف .هكلح

 ((778/5) "عتمملا حرشلا”و ,(751717/9) "فاصنإلا” و (7120) «(7777/5) "عومجملا” و «(588 /؟) ؟ينغملا” :رظنا

 )1١5(. "نيكلاسلا ءايض”و



 ا - سلا
 ةالصلا باتك (1*1)ثيدحلا (١)ج اذكر رفسلا 2 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 ؛همامإ ةينب هتين قلعي نأ متؤملل له

 هتين قلعي نأ هلف «رفاسم هنأ هلاح نم رهاظلا نمب متئا نإ رفاسملا :لوألا لوقلا

 «ةيعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو ءرصق رصق نإو «متأ مامإلا متأ نإف «همامإ ةينب

 .نيميثع نبا هراتخاو

 .ةيعفاشلل يناثلا هجولا وهو «قيلعتلا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :برقألا

 ناكم يف سانلاب يلصي اًمامإ ىأر !نيح لاق ولو :هنلله نيميشع نبا خيشلا لاق

 نإو مص .ترصق رصق نإو .تمقهتأ يمامإ ٌمتثأ نإ :نيميقمو نيرفاسم نيب عمجي

 ءرصقلا وه هضرفف رصق نإ همامإ نإف «عقاولا قباطي قيلعتلا اذه نأل ؛اًقلعم ناك

 لعفلا قيلعت باب نم وه امنإو ءكشلا باب نم اذه سيلو «مامتإلا هضرفف متأ نإو
 .لصألا وه رصقلاو «مامإلا مامتإ انه مامتإلا ببسو «هبابسأب
 "06/2 "عتمملا حرشلا” و ,(576 /5) "عومجملا” و .(478/5) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟ متي لهف لامو لهأ اهيف هل دلب ىلع رفاسملا رم اذإ

 .يرهزلاو هنع تباث وهو طعم سابع نبا لوق وهو «متي :لوألا لوقلا

 دارأ اذإ متي :كلام لاقو .اًرام نوكي نأ الإ «متي :ىرخأ يف لاقو هنع ةياور يف دمحأو

 .هتليلو هموي اهب ميقي نأ

 هراتخاو «عبرأ ماقم عمجي ملام :لاقو ,يعفاشلا لوق وهو ءرصقي :يناثلا لوقلا

 .اورصق ةكم اومدق امل هباحصأو ْدْوَيَب ىبنلا نأ :اولدتساو ءرذنملا نبا

 دق مهنألف ؛ةكم يف هباحصأو ٌدْيَيَي يبنلا رصق امأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو «مهل اراد دعت ملف ؛اهنم اورجاه

 )1١7(. ؟نيكلاسلا ءايض”و 74٠0(. /7) "ينغملا”و «(7754/5) "طسوألا” :رظنا



 رفسلا 2 نيتالصلا نيب عمجلا :باب

 رفسلا يف اهركذف رضح يف ةالص يسن اذإ

 اهركذف رضح يف ةالص يسن نم نأ ىلع عامجإلا :رذنملا نباو .دمحأ مامإلا لقن

 .رضحلا ةالص هيلع نأ :رفس يف

 .(18405 /5) "ينغملا”وى(١١5 /؟) ؟فارشإلا :رظنا

 رضح يف اهركذف رفس يف ةالص يسن اذإ

 «نسحلا لوق وهو «هيلع تضرف تناك امك رفس ةالص اهيلصي :لوألا لوقلا

 :اولاق .ميدقلا يف يعفاشلاو «ةفينح يبأو ءيروثلاو .كلامو «ناميلس يبأ نب دامحو

 .ناتعكر الإ هتفي لو .هتاف ام يضقي امنإ هنأل

 «قاحسإو ءدمحأو «يعازوألا لوق وهو «ةمات اهيضقي نأ همزلي :يناثلا لوقلا

 لاز دقو ءرذعب قلعت فيفخت رصقلا نآل :اولاق .ديدجلا يف يعفاشلاو روث يبأو

 .ضيرملا ةالص يف دوعقلاك فيفختلا لازف رذعلا

 ْنَم١ :ْداَي هلوقل :هلللذ لاق .نيميثع نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا
 .يه اى اهلصيلف :يأ ااَهَرَكّذ اَذِإ اَهْلَصُيلَك ءاَهَبَِن وأ ةاَلَص ْنَع ما

 .5//51"0) ؟عتمملا حرشلا”و ,(؟587 /؟) ؟ينغملا”و «(441 /؟) ؟نايبلا” و 7١١(. /؟) ؟فارشإلا” :رظنا

 كو 59 2 تك



 نخلا كلمه
 ةالصلا باتك (1؟4)ثيدحلا (١)ج ف 1 1 ٠١

 ةبجاو ةعمجلا ةالص

 :عامجإلاو ةنسلاو ءباتكلا :كلذ ىلع لد

 ٍةَعْمُجْل ِوْرَب نم ووصل ىو اذإ اونما َنيِذَلأ ايي :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .[9 :ةعمجلا1 َنوُملَعتمُحش نإ يكل يَ خلد ميلا أورَدَو هَ وو لِ أوَعْسأَ

 نع «(875) "ملسم حيحص” يف ام :اهنم «ةريثك ثيداحأف :ةنسلا امأو

 :هربنم داوعأ ىلع لوقي ديب هللا لوسر اعمس |ههنأ -ت#> ةريره يبأو ءرمع نب هللادبع

 ّنِم َنْوُكيل َمُ ْمِوُلُك لَ هللا َنَمِيْخَيَل ْوَأ «ِتاَعُمُجلا ُمِهِعْدَو ْنَع ٌماَوْقأ ٌنيِهَتل
 نأ كعذتخ دوعسم نب هللادبع نع ((565؟) اًضيأ "ملسم حيحص" يف امو .(َنيلفاغلا

 2 5 او توا روس ه5 ف مرش هب 8 م 8 هالتك

 .سانلاب ِلَصُي الُجَر َرْمآ ْنأ َتْمَمَم ْدَقَل١ :ةعمجلا نع نوفلختي موقل لاق دب يبنلا
 و سا 6# سر ى هر ةول# و

 .مجتوُبي ةعُمجلا ِنَع َنوُفَلَكَتي ٍلاَجر َلَع ٌقّرَحأ
 رارحألا ىلع ةبجاو ةعمجلا نأ ىلع اوعمجأو :هكللك رذنملا نبا لاقف :عامجإلا امأو

 :ةعمجلا ضرف يف لصألاو :هكللو ةمادق نبا لاقو .مهل رذع ال نيذلا نيميقملا نيغلابلا

 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ عامجإلا لقن اذكهو :تلق .عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا

 .0757 /4) "عومجملا” و «(148 /7) "ينغملا” و )7107/1١(, "ديهمتلا”و «((44) "عامجإلا” :رظنا

 ةأرملاو يبصلاو ضيرملا ىلع ةعمجلا بجتال

 :اوعمجأو :اًضيأ لاقو .ةعمج ىبصلا ىلع سيل هنأ اوعمجأو :هقللخ رذنملا نبا لاق

 كلذ نأ ؛هعم نيلصف مامإلا نرضح نإ نهنأ ىلع :اوعمجأو ؛ءاسنلا ىلع ةعمج ال هنأ

 لاقو .قافتاب ضيرم ىلع الو «ةأرما ىلع بجت الف :هلل دشر نبا لاقو .نهنع ئزجي



 ةالصلا باتك (1١؟4)ثيدحلا (؟)ج

 الف ةأرملا امأ :هللل ةمادق نبا لاقو .عامجإلاب ةأرما ىلع بجت الو :هلله يوونلا

 .اهيلع ةعمج ال اهنأ يف فالخ

 .ةلأسملا هذه دعب هركذ يتآلا باهش نب قراط ثيدح :عامجإلا دنتسم

 "عومجملا”و (0788/1) "ينغملا”و )8٠0/١©(« "ةيادبلا”و )١17/4(: "طسوألا”و «(44) "عامجإلا” :رظنا

 ه١

 ؟دبعلا ىلع ةعمجلا بجت له

 «هريغو ُتَيَدمْلا ءاوسو «بتاكملا الو «دبعلا ىلع ةعمجلا بجت ال :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 لوق وهو «جارخلا وهو «ةبيرضلا يدؤي دبع لك ىلع بجت :يناثلا لوقلا
 .يعازوألاو «ةداتقو ءنسحلا

 هلوق مومعل ؛دمحأ نع ةياورو «دواد لوق وهو ءاّقلطم هيلع بجت :ثلاثلا لوقلا

 [9 :ةعمجلا]4 هلأ وذ لإ اَوَمَسْافَدَعْمْجْلأ وي نِم َةوَلّصلِل ىِدْون اًدإإ :ىلاعت

 ل يبنلا نع .هعئيخ باهش نب قراط ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةاَرما وأ ٌكوُلَك ٌّدْبَع :ًةَعَبرَأ الإ ! قَعاَمِ يف مِلْسُم ّلُك َلَع ٌبجاَو َقَح وح ٌةَعُمجلا» :لاق

 حيحصلا” يف وهو :حيحص هدنسو )٠١71( دوادوبأ هجرخأ .«ٌضيرَم وأ «ٌرِبص وَ

 .(6 ١ا/) قللح انخيشل ؟دنسملا

 .(01/4) ؟عومجملا”و 72٠(« /1) ؟ةيادبلا” و 0868 /7) ؟ينغملا”و «(1/4) "طسوألا” :رظنا



 مكنم َءاَج ْنَم١ :لاق هي هللا َلوُسَر نأ : عشت ٌرَمع ِنْب ِهَللاَدْبَع ْنَع -0 عر 2 2 اع تاكا 2 رءَء 90 2 مه ل ةمصاو

 .(لستغيلف .ةعمجلا ”« سه رك 3

 .(855) ملسمو :«(845) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسم ا

 ةعمجلا موي لسغلا مكح

 كني ةريره يبأ لوق وهو «لستغي نأ ةعمجلا ىتأ نم ىلع بجي :لوألا لوقلا

 لوق وهو .دمحأ نع ةياورو «كلام نع ةياورو ءيرصبلا نسحلاو ءملسم نب ورمعو

 ثيدحو «فلؤملا هركذ يذلا هع رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلد .رهاظلا لهأ

 َّلُك َلَع ٌبِجاَو ٍةَعْمجْلا َمْوَي < ٌلسْعلا» :ِئكَي هللا لوسر لاق :لاق تعي كلذ ليعس يبأ

 .ىرخأ ةلدأ مهو «(857) ملسمو «(808) يراخبلا هجرخأ .اِمِلَتْحُ

 ةياحصلا ع نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءبحتسم ةعمجلا لسغ :يناثلا لوقلا

 يبأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد .اًعامجإ :ربلادبع نبا هلقن لب ءمهدعب نمف «نيعباتلاو

 ةعجحلا ىَنأ م ئكوُضؤلا َنَسْخ َسْخَأَق ًاَّضَوَت ْنَم» :(86ا/) "ملسم”7 يف كن ةريره

 ةرمس ثيدحو ؛ايَأ ماك ةداَيِزَو قَعُمجْلا َنَْ ني ام هل رفع هَتَصْنأَوَعَتْسا - و و

 هجرخأ .ا(ٌلَضْفَ رك َلَسَتْغا َنَمَو ءْتَمْعِتَو اَهبق ِةَعملا َمْوَي أَّضَوَت ْنَم» : تن

 نع هيوري نسحلا قيرط نم هنأل ؛عطقنم وهو ((4917) يذمرتلاو «(75 ) دوادوبأ
 يذلا نكل «دهاوش هلو «ةقيقعلا ثيدح الإ حيحصلا لع هئم عمسي مو «ةرمس

 .ملعأ هللاو .هححص هفللو هنللك ينابلألا خيشلا نأ ىلع ءاهب يقتري ال هنأ رهظي



 نخلا كي
 1 ١ م
 ثيدحلا جنش

 .ملعأ هللاو .بوجولا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 "عرومجملا”و ةيضت لة "ينغملا”و )566/١(, "ىلحملا”و )8١/١١( "ديهمتلا”و «(75/15) "طسوألا” :رظنا

 ةالصلا باتك (10)

.)4١07/5( 

 ؟مويلل مأ ةالصلل لسغلا له

 دعب نم لسغلا زاوج تقو لخديو «ةعمجلا ةالصل لسغلا :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ؛رجفلا عولط
 نبا ثيدح هليلدو .ءكلام لوق وهو «باهذلا دنع الإ هتزجي ال :يناثلا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا ديضتقع رمع

 .يعازوألا لوق وهو ءرجفلا لبق لسغلا ئزجي :ثلاثلا لوقلا

 وهو «هأزجأ رصعلا دعب لستغا ولف .ةالصلل سيلو مويلل لسغلا :عبارلا لوقلا

 كلذ ديعس يبأ ثيدح :لوقلا اذه ليلد .اًضيأ فسوي يبأ ىلإ هبسنو مزح نبا لوق

 ىلإ لسغلا فاضأف ؛هذه لبق ةلأسملا يف هركذ مدقت دقو اعمل مْوَي ٌلْسُع" :هيفو

 .مويلا

 ىلع ركنأ رمع اًضيأو دشن رمع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نم دوصقملاو :اولاق (845) ملسم يف ايك ءلستغي ملو ةعمجلا ءاج هنأ دهتنتح نامثع

 «بيطتلاب رمأ اذهو «سانلا عامتجا نم هيف امل ؛مويلا اذه يف ةفاظنلا :وه لسغلا

 .ملعأ هللاو .ناهدالاو

 "ينغملا”و .(58 51 /7) "حتفلا”و «(5 ١ 8/4) "عومجملا”و )757/١1(. "ىلحملا”و ء(54 /4) "طسوألا” :رظنا

 .(1//51417) ؟تادايعلا يف ريلادبع نبا تاعامجإ” و ,(7137

 ؟ةعمجلاو ةبانجلل دحاو لسغ ئَرجي له

 روهمج لوق وهو ءامهاون اذإ ةعمجلاو «ةبانجلل دحاو لسغ ئرجي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ



 متحد
 اج نشل

 وهو «ةيعفاشلا دنع فيعض هجوو .كلام لوق وهو «هئزجي ال :يناثلا لوقلا

 .ينابلألا خيشلا رايتخا

 ةينب اهنرقو «ةضيرف وأ «ةلفانلا ىلص نم لثم كلذو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :باب «ةراهطلا باتك يف عسوأ مالكب ةلأسملا هذه تمدقت دقو ءاذه .دجسملا ةيحت

 .تئش نإ كلذ عجار .ةبانجلا نم لسغلا

 .(153) ؟"ةنملا ماهت”و ؛(5/4١4) "عومجملا”و (7 47 /1) "ينغملا”و «(47 /5) "طسوألا” :رظنا

 ةالصلا باتك (150)ثيدحلا (

 ةعمجلا لسغ وُنَي ملو ةبانجلل لستغا اذإ
 :ناهجو هيفف «ةعمجلا لسغ وني ملو ةبانجلل لستغا نإو :هكلَم ةمادق نبا لاق

 .هئزجي ال :امهدحأ

 بمهذملا ىلع ةبانجلا نع لصحت مل ةعمجلا لسغ ىون ولو :هثللم يوونلا لاقو

 .لصحت اهنأ نييناسارخلل روهشم هجو هيفو «روهمجلاو ,فنصملا عطق هبو ءحيحصلا

 .ملعأ هللاو «ةينلاب الإ يناثلا لسغلا لصحي ال هنأ :حجارلا
 .(103/14) "عومجملا” و ((1//521) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟لسفلا هيلع بجي لهف اهرضح اذإ ةعمجلا هيلع بجتاال نم
 ةعمجلا روضح دري مل اذإ رفاسملا :5(2 04 /4) "عومجملا” يف هكلج يوونلا لاق

 دغيم رمع نبا رفسلا يف هكرت نمو :رذنملا نبا لاق ...اندنع لسغلا هل بحتسي ال

 موي رفسلا يف لستغي ناك هنأ :هللا ديبع نب ةحلط نع يورو :لاق ءءاطعو «ةمقلعو

 .هلثم دهاجمو ءسواط نعو «ةعمجلا
 .754/9؟) "ينغملا”و ؛(4/5) ؟طسوألا” :رظنا



 و 07 مرور و

 0 اَق َوُهَو ءِنْيَبَطخ

 :ثيدحلا جيرخت

 ءامهنم دحاول ظفللا اذه سيلو )85١(« ملسمو «.(470) يراخبلا هجرخأ

 ءنآلا نولعفت اك موقي مث .دعقي مث ءائاق بطخي ْدَْتَب يبنلا ناك :امهدنع يذلاو

 يف ظفاحلا كلذ ىلع هبن .ينطقرادلاو .يئاسنلا دنع وه :فلؤملا هركذ يذلا ظفللاو

 .(507/5) "حتفلا

 ةعمجلا ةبطخ رمكح

 الإ ةالصلا حصت الف ؛ةعمجلا ةالص ةحصل طرش ةعمجلا ةبطخ :لوألا لوقلا

 مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاهب

 لِ اَوَعَسافَةَعْمَْجْلا وون نِم رك قلل وو كا اثم نيل نا :ىلاعت هلوق )١(

 .[4 :ةعمجلا]4 ِمّسَأ كَ

 ةدش «ةاتشو اًفيص ؛ماودلا ىلع ةرمتسم ةبظاوم اهيلع ربي يبنلا ةبظاوم (1)

 ةلدأ مهو .(لَصَأ ي وُمُنيَأَر اك اوُلَص١ و هلوق عم ءاهبوجو ىلع لدي اذهف ؛ًءاخرو

 :روهمجلا فلتخا مث .ىرخأ

 ؟ةدحاو ةبطخ ئزجت مأ ناتبطخ طرتشي له

 ةبطخ ئزجت اهنأو «يناثلا ىلإ بهذو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا :لوألا ىلإ بهذ

 يورو «رذنملا نباو ءروث وبأو ءقاحسإو «يعازوألاو «ةفينح وبأو .كلام :ةدحاو



 ؟

 ةالصلا باتك (1؟5)ثيدحلا (؟١)ج 0

 ةبطخ نودب ةعمج اولص ولف «ةبجاو تسيل ةعمجلا ةبطخ :يناثلا لوقلا

 باحصأ نم كلملا دبعو «ةيرهاظلاو «نيريس نباو ءنسحلا لوق وهو «تأزجأ

 .كلام نع يورو .كلام

 اهالص ةبطخ نود مامإ اهالص ولف ءاًضرف ةبطخلا تسيلو :مزح نبا لاق

 اممو .لوألا لوقلا ىلع درو «لوقلا اذهل هريرقت يف لاطأ دقو .دب الو ءاّرهج نيتعكر

 ؛ةيآلا لوأ لب «ةبطخلا اهيف روكذملا ركذلاب دارأ ىلاعت هللا نأ مدقملا اذهل نمو :لاق

 روب نِم َةَْلَّصلِل هون اذإ# :لاق امنإ ىلاعت هللا نأل ؛دسافلا هنظ نابذكي اهرخآو

 أور شتا ُةؤَلَصلَا ٍتيِضْفاَدِإَف # :َك5 لاق مث «[9 :ةعمجلا]4 هس كِذ َلِإ اَوَعَسْانَةَعْمُجْل

 نأ حصف ٠١[. :ةعمجلا14َنوُحِلْفن كلم اريدك هَ اود هللا لضم نمأوخنبأَو ٍضرأْلا يف
 هركذو راشتنالاب تيضق اذإ رمأو ءاط يدون اذإ ةالصلا ىلإ يعسلا ضرتفا امنإ هللا

 اهيف ىلاعت هللا ركذو «ةالصلا وه هل يعسلاب رومأملا ركذلا نأ اًئيقي حصف ءاريثك

 .كلذ ريغال دهشتلاو «ةءارقلاو ءديجمتلاو حيبستلاو «ريبكتلاب

 ةلدأل ؛ةدحاو ئرجت الف «ناتبطخ اهنأو ءطرش اهنأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نإ :اذه ىلعف .كلذ ىلع نيملسملا لمع :اًضيأو ءاهضعب ركذ مدقت «تركذ ةريثك

 .ىبحي انخيشو «نيميثع نبا خيشلا رايتخا اذهو ءاًرهظ اهولص الإو «ةبطخ تلصح
 087 /4) "عومجملا”و ,(505) 07015 /5) ؟ينغملا”و .(7507/9) ؟ىلحملا”و ,.(494/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(60 /5) «عتمملا حرشلا”و

 ؟ةبطخلا يف ئزجملاردقلاوه ام

 :اهب الإ حصت ال ناكرأ ةبطخلل :لوألا لوقلا

 دمحن وأ «هلل دمحلا :لاق ءاوس «ةغيص يأب هللا دمحيو «ىلاعت هللا دمح :لوآلا

 ال مالك للُك» :لاق ديك ىبنلا نع . كدت ةريره يبأ ثيدح :مهتجح . هللا دمحأ وأ ىلا



 نحنا

 نع هنأ :حجارلاو «(5840) دوادوبأ هجرخأ .(مّذِجَأ وهف هلل ٌدْمَحلاِ هيف دي

 07٠ /8) للعلا” يف ينطقرادلا لاسرإلا حجر ءالسرم 2ك يبنلا نع ؛يرهزلا

 ناك ٌدْيَجَب يبنلا نأ :اهيف «ةريثك ثيداحأب اًضيأ اولدتساو .دوادوبأ كلذ ىلإ راشأو

 .ءانثلاو دمحلاب هبطخ أدبي

 لك نأ :وه هطارتشا ىلع ليلدلاو «ةبطخلا يف ْدََْب يبنلا ىلع ةالصلا :يناثلا

 .ءاملعلا ضعب للع اذكه دي هلوسر ركذ ىلإ ترقتفا هللا ركذ ىلإ ترقتفا ةرابع
 يتلا تادابعلا رثكأ امو .حيحصب سيلو «ليلع ليلعتلا اذهو :نيميثع نبا لاق

 ةيمستلا كلذ نم هكللم ركذ مث .هللا ركذ ىلإ رقتفت يهو وْيَتَب لوسرلا ركذ ىلإ رقتفت ال
 .ءوضولا يف ةيمستلاو «حبذلا دنع

 ةالصلا باتك (75١)ثيدحلا (

 الإ ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم يه ةثالثلا هذهو هللا ىوقتب ةيصولا :ثلاثلا

 .ةلبانحلا رثكأ لوق وهف ديني يبنلا ىلع ةالصلا

 ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم نم روهشملا وهو «نآرقلا نم ةيآ ةءارق :عبارلا

 .اًضيأ

 .بجي ال :يناثلا هجولاو «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو ءءاعدلا :سماخلا

 نبا لاقو «ةفينح يبأ لوق وهو ءأزجأ ةدحاو ةحيبستب ىتأ ول :يناثلا لوقلا

 :لاقف «رذنملا نبا لوقلا اذه ىلع در دقو ءأزجأ حبس وأ لله نإ :يكلاملا مكحلادبع

 لهأ دنع فورعم ريغو «هيلإ هقبس اًدحأ ملعأ الو .هل ىنعم الف ,ناعنلا لاق ام امأف

 .بطخ دق :هللا ناحبس لاق نمل لاقي نأب :ةغللاب ةفرعملا

 لوق وهو ءاقرع ةبطخلا مسا هيلع عقي ام وه بجاولا :ثلاثلا لوقلا

 نبا رايتخا وهو «ةيرهاظلاو .فسوي يبأو روث يبأو ءقاحسإو «كلامو «يعازوألا
 .يناكوشلاو «ةيميت
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 ةالصلا باتك (17)ثيدحلا (؟)

 :ىلعبلل ؟تارايتخالا” يف اك :هنلَج ةيميت نبا لاق .ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 الو ءاقرع ةبطخلا ىمسم نم دب ال لب «توملا ركذو ءايندلا مذ ةبطخلا يف يفكي الو

 ةهذبع اًدمحم نأ دهشي نأ ةبطخلا ف بجو .دوصقملا هب توفي راصتخاب لصحت

 ةالصلا بوجو يف ددرتو «نيتداهشلا رخآ عضوم يف سابعلا وبأ بجوأو .هلوسرو

 .ةبطخلا يف ب يبنلا ىلع ١# . ْة هةر .
 "بجر نبا”و لاا /: "عومجملا”و .(*04/5) "ينغملا”و .(مالا /؟( ؟نايبلا”و ٠6 ١ /؟( ؟"فارشإللا” :رلظنا

 .( 67 /0( "عتمملا حرشلا” و (207 /5( "ليئلا”و (46) ؟تارايتخالا”وء(؟و /م0

 ؟نيتبطخلا نيب سولجلا مكح ام

 نبا لاق .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .«سولجلا بحتسي :لوألا لوقلا

 سولجلا نأ :يعفاشلا الإ راصمألا ءاهقف رئاسو «نويقارعلاو .كلام بهذ :ريلادبع

 هركذ يذلا هت رمع نبا ثيدح :مهتجح .هكرت نم ىلع ءيش اال نيتبطخلا نيب

 تكس هنأ ناظلا نظي دق ذإ ؛نيتبطخلا نيب زييمتلا نيبتي ل سلجي مل ول هنألو .فلؤملا

 .مالكلا نم هعنم رذعل

 لوق وهو هب الإ حصت ال ءبجاو نيتبطخلا نيب سولجلا :يناثلا لوقلا

 ا ارُّلَص كك هلوق عم مدقت يذلا دضن#» رمع نبا ثيدح : :مهتجح ٠ .ةيعفاشلا

 .' ُلَصُأ نمشي

 :مهنم «ةعامج ةبطخلا درس دقو :ةمادق نبا لاق .لوألا لوقلا وه :برقألا

 .دمحأ هلاق .بعك نب يبأو «ةبعش نب ةريغملا

 .غرف ىتح سلجي ملف «ربنملا ىلع بطخي يلع يلع تيأر :لاق قاحسإ بأ نع يورو

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق يوقي امم يهف تتبث تتبث نإف «راثآلا هذه رظنت :تلق

 .(67/0) "عتمللا حا رشلا”و .(3/5/4) "لينلا”و (*8/) "عومجملا”و وضحة "ينغملا” :رظنا



 ةالصلا باتك (175١)ثيدحلا 3 اثم

 ؟ةراهطلا نيتبطخلل طرتشي له

 مدقتي ركذ هنأل ؛طرتشت ال اهنأ ىلإ :روهمجلا بهذف ىرغصلا ةراهطلا امأ

 وهو «ديدجلا يف يعفاشلا بهذو «ناذألاك اًطرش هيف ةراهطلا نكت ملف «ةالصلا

 «كلذ طارتشا ىلإ هباحصأ ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياورو ؛هباحصأ دنع حيحصلا

 ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياور يهو «ةيعفاشلا تبهذف ةبانجلاك ىربكلا ةراهطلا امأو

 ؛هياحصأ رثكأو ةفينحوبأ بهذو .حصت مل اًبتج بطخ نإف «طرتشت اهنأ ىلإ هباحصأ

 وهو «ثدحلا عم ةبطخلا ةحصب لوقلا اوقلطأ ثيح ؛ةيكلاملا لوق نم رهاظلا وهو

 لكشتسا دقو «طرتشت ال هنأ ىلإ هباحصأ ضعب اهيلع ةياور يف دمحأو ةيعفاشلل لوق
 ةءارق ميرحت :اًضيأو ءدجسملا يف بنجلا ثكم ميرحت نوري مهنأ وهو «ةلبانحلا اذه

 .هشقانو «نيميثع نبا خيشلا اذه دروأ ءبنجلل نآرقلا

 مدعل كلذو ؛ىرغصلا وأ «ىربكلا ءاوس «ةراهطلا طرتشا مدع وه :حجارلا

 لضفألا نأ يف ةبطاق ملعلا لهأ نيب فالخ الف :اذه عمو «طارتشالا ىلع لدي ليلد

 |برو «ةالصلل ةراهطلا ىلإ ةبطخلا نم هتياهن دعب جاتحي ال ىتح ؛ةراهط ىلع نوكي نأ

 .راظتنالا نيرضاحلا ىلع قشيو «لصفلا لوطي

 .(7:0١)ناليجحلل "ةعمجلا ةبطخ” و ((077/0) "عتمملا حرشلا”7 و (25 / "عومجملا”و ةوضتف) "يلغملا” :رظنا

 اًمئاق ةبطخلا مكح

 نع ةياور يكحو «ةيعفاشلا لوق وهو «نيتبطخلا يف مايقلا بجي :لوألا لوقلا

 كوكرَيو اهل أوضقنأ اوُطَوَأ ةَرحَت أوأَر اًإَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح .دمحأو كلام

 موي بطخي هاي هللا لوسر ناك :لاق تضخ رمع نبا ثيدحو ١١[« :ةعمجلا]اميلَ

 )95١(, يراخبلا هجرخأ .مويلا نولعفت امك موقي مث ءسلجي مث ءاّئاق ةعمجلا



 حلا
2 

06 

 ج ف

 ٠ 2 2س ِ 4 وم

 ىبنلا ةموادم :اًضيأو .«ىلَصأ ينوُمَتْيَأَر اك اولَص» :ثيدح اذكو «(81) ملسمو

  2.هذعب ءافلخلا اذكو «كلذ ىلع

 ةالصلا باتك (175١)ثيدحلا (

 «قاحسإو «كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو ءبجي الو ءبحتسي :يناثلا لوقلا

 ثيدح اذكو ءاهركذ مدقت يتلا ةيآلا :مهتجح .هباحصأ هيلعو «دمحأ نع روهشملاو

 ديفي ال :درجملا لعفلاو دي يبنلا نم لعف درج اذهو :اولاق .دغت» رمع نبا
 نع :اًضيأ كلذ اوركذو ءاّسلاج بطخ هنأ ةيواعم نع :اًضيأ اوركذو ءبوجولا

 . متل نامثع

 مايقلا كرت نإف «هيلع ردق نمل مايقلا بوجو وهو لوألا لوقلا وه :برقآلاو

 امو .ملعأ هللاو ,مثأي الو زوجيف زجعلا عم امأو «ةبطخلا تحصو مئثأ ةردقلا عم

 حص نإ مايقلا نع اوزجع مهنأ وهو «كلذ ىلع لومحم ةباحصلا ضعب نع يور

 .مهنع كلذ

 .(5؟/0) "عتمملا حرشلا”و ةيريهاود "لينلا”و ةة "بجر نبا”و 8/5 "عومجملا” :رظنا

 ةالصلا لبق ةعمجلا اتبطخ

 الإ حصت ال ءطرش ةالصلا ىلع ةبطخلا مدقت نأ ةعبرألا بهاذملا نيب فالخ ال

 .عامجإلا لقن دقو .كلذب

 ركذو .هأا .ةالصلا لبق ةعمجلا يتبطخ نأ :اوعمجأو :هنلل ناطقلا نبا لاق

 .ذش نم الإ ؛عامجإلاب ةالصلا لبق نيتبطخ مدقت ةعمجلا طورش نم نأ :هلله ينيبرشلا
 .(01/)ناليجحلل "ةعمجلا ةبطخ” و ((487 )١/ "جاتحملا ينغم” و ((858/7) ؟عانقإلا”و «(0110/ /5) ؟نايبلا” :رظنا

 دجسملا لهأ لبقتسي بطخ اذإ بيطخلا
 هرابدتساو ءدجسملا لهأ مامإلا لابقتسا امأ 50٠(: /8) هكلل بجر نبا لاق

 هنع اومهفيل مهبطاخي هنإف اًضيأ هيلع لدت صوصنلاو ءاًضيأ هيلع عمجمف ةلبقلا



 .هتعمج تحصو «ةنسلا فلاخ دقف مامإلا اهفلاخ ولف ءةنس هلك كلذو ءاًضيأ

 .ملعأ هللاو .حصت ال اهنأ :فيعض هجو يعفاشلا باحصألو

 مههوجوب سانلا هلبقتسي بطخ اذإ مامإلا
 اناك امهنأ :كلام نب سنأو .ديضتيع رمع نبا نع انيور :هنلله رذنملا نبا لاق

 «لوقلا اذهب لاق نمم اًريبك اًعمج :هنللذ ركذ مث ,ةعمجلا موي بطخ اذإ مامإلا نالبقتسي

 ال «ءاملعلا دنع ةنونسم ةنس وه :هللك ربلادبع نبا لاقو .ها .عامجإلاك اذهو :لاق مث

 .كلذ يف نوفلتخي مهملعأ
 .(559/8) "بجر نبا” و(6١٠١//1) "راكذتسالا” و )٠١77/7(.: فارشإلا” :رظنا

 ؟ةبطخلا هيف زوجت يذلا تقولا لخدي ىتم

 ال :مهلك ءاهقفلا بهذم )7017/١(: "راكذتسالا” يف هل ربلادبع نبا لاق

 اهتقو ةعس يف اوفلتخا مهنأ الإ «لاوزلا دعب الإ امل ةبطخلا الو «مهدنع ةعمجلا زوجت

 .هرخآو

 لبق ةبطخلا نأ مولعمو «ةعمجلا ةالص تقو يف ملعلا لهأ فلتخا دق :تلق

 )١51(. ثيدح دنع كلذ رظنا .ةالصلا

 ةبطخلا ىلوت نم ةعمجلا ةالص ىلوتي

 نأل ؛ةالصلا ىلوتي نأ ةبطخلا ىلوت نمل بحتسي هنأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذ

 ىلصو لجر بطخ نإو .هدعب نم هؤافلخ كلذكو .هسفنب امهالوتي ناك ْدْيتَب يبنلا

 .زاج ءرخآ



 و4

 ةالصلا باتك (175)ثيدحلا (١)ج ل ةعمجلا باب

 ؟ةبطخلا رضح نمم يلصملا نوكي نأ طرتشي لهو

 نع ةياورو «روث يبأو ءيروثلاو «ةيفنحلا لوق وهو .ءكلذ طرتشي :لوألا لوقلا

 .دمحأ

 .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو ؛يعازوألا لوق وهو «طرتشي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءمهب هتالص اذكف «ةعمجلا هنم حصت هنأل ؛باوصلا وه اذهو

 .5//0017) "ينغملا”و ء(77/7١1) "فارشإلا :رظنا

 ؟ةعمجلا ةبطخ يف ءاعدلا مكحام

 ءاعدلا بابحتسا ىلإ :ةلياتحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا تيهذ

 نع ةياور اهنأ اوركذو «ةيعفاشلا ضعب بهذ لب «ةبطخلا يف تانمؤملاو «نينمؤملل

 نبا لوق رهاظ وه :ةيعورشملاب لوقلاو .هب الإ ةبطخلا حصت ال نكر هنأ ىلإ :يعفاشلا

 «ةبطخلا يف ءاعدلا لاح هيدي عفر مامإلل هركيو :لاق هنأ هنع يلعبلا لقن ثيح «ةيميت

 .اعد اذإ هعبصأب ريشي ناك |منإ ديجي يبنلا نأل ؛انباحصأل نيهجولا حصأ وهو

 ءءاعدلا لاح نيديلا عفر ركنأ انإ هنأل ؛ةيعورشملا همالك رهاظف :تلق

 نم (404) "دواد يبأ حيحص7 يف هنللك ينابلألا خيشلا هنسحي هركذ يذلا ثيدحلاو

 ةبطخ يف ناك اذه نأ احرص سيل ثيدحلا نكلو .كعيغ ريبزلا نب هللادبع ثيدح

 كلذ لصح ولو دوي يبنلا بطخ ةرثك عم كلذ يف اًمِيرص اًثيدح ملعأ الو «ةعمجلا

 .ملعأ هللاو :ةعمجلا ةبطخ يف ىقستسا نأ دنع اعد هنأ :وه تباثلا اهنإو ءانيلإ لقنل

 ركني ٌلبقم انخيش ناك دقو ءرظن هيف هيلع ةبظاوملاو ءاعدلا ليوطتف :اذه ىلعو

 ءاعدلا ةمزالم ىيحي انخيش دع دقو «كلذ ىلع ةموادملاو «ةبطخلا يف ءاعدلا ليوطت

 .ةعمجلا تاركنمو عدب نم ةبطخلا رخآ يف

 ماكحأ”و ((778/5) "فاصنإلا”و ((45) ؟تارايتخالا”و ((0340/5) "عومجملا”و )71١/1(« "ينغملا” :رظنا

 )5١1(. ناليجحلل ؟ةعمجلا ةبطخ” و ,("77) "ةعمجلا



 ١1 )ثيدحلا (؟)ج اكل

 ؟اعد اذإ بيطخلا ءاعد ىلع نُمّؤُي له

 ةالصلا باتك (

 :ةلأسم دنع مهركذ يتأيس [ىك بطخي بيطخلاو مالكلا ميرحت مدع ىري نم امأ

 حيحصلا يف ةيعفاشلا مهنمو .بطخي وهو ةعمجلا موي بيطخلل تاصنإلا مكح

 .نيمأتلا زاوج يف لاكشإ الف «مهدنع

 (ى ةلأسملا هذهل اوضرعتي ملف - روهمجلا مهو - مالكلا ميرحت ىري نم امأو

 مهنموءاَّرس نيمأتلا نسي :اولاق مهدنع حيحصلا يف ةلبانحلا الإ ناليجحلا كلذ ركذ

 .ءاعدلاك اس هيلع يلصي نأ ِةِْكَك يبنلا ىلع ةالصلا يف ةنسلاو :لاق ثيح ةيميت نبا

 .ملعأ هللاو .برقأ اذهو :تلق

 .(5690) ناليجحلل "ةعمجلا ةبطخ”و ((7847 /75) ؟فاصنإلا”و ((45) ؟تارايتخالا” :رظنا

 ؟ةيبرعلاب ةبطخلا نوك طرتشي له

 يف يهقفلا سلجملا ررق )58١/١1(: "برآملا لين يف هكللخ ماسبلا خيشلا لاق

 «ةعمجلا ةبطخ ءادأ يف ةيبرعلا ةغللا نأ :وه لدعألا يأرلاو :يلي ام ةمركملا ةكم

 ءادآأ نسحألا نكلو ءاهتحصل اًطرش تسيل ؛اهب ةقطانلا دالبلا ريغ يف نيديعلاو

 ىلع برعلا ريغ ديوعتل ؛ةيبرعلا ةغللاب ةينآرق تايآ نم هتنمضت امو «ةبطخلا تامدقم

 ءاهب لزن يتلا ةغللاب نآرقلا ةءارقو ءاهملعت مهيلع لهسي امم نآرقلاو «ةيبرعلا عامس

 توصلا تاربكم مادختسا امأ ءاهنومهفي يتلا مهتغلب هب مهظعي ام بيطخلا عباتي مث

 يغبنيف «لاقتنالا تاريبكتو «ةالصلا يف ةءارقلا اذكو «نيديعلاو ةعمجلا ةبطخ ءادأ يف

 .قفوملا هللاو «ةيعرشلا حلاصملا نم هيلع بترتي امل ؛ةريبكلا دجاسملا يف هلامعتسا



 ١17- اج :لاَق هش ِهْلاادّبَع نب ِرِباَج ْنَع 0

 اَل :َلاَق .«؟ُناَلف اَي َتْيَلَص» :َلاَقَف َقَعُمُجا َمْوَي َساّنلا
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 .«نيتعكَر لصف :ةَياور فو وسر هس ف م2 هام »م

 :ثيدحلا جيرخت

 ((981) يراخبلا دنع :ةيناثلا ةياورلاو «2805) ملسمو .(0*9) يراخبلا هجرخأ

 .مدقتملا مقرلاب .ملسمو

 :ثيدحلا ظافلأ

 ينافطغلا ءورمع نبا :ليقو «ةبده نب كيلس وه :لجرلا (لجر ءاج) :هئوق

 نم (815) ملسم دنع ةصقلا هذه يف ىمسم عقوو «سيق نب ديعس نب نافطغ نم

 موي ينافطغلا كيلس ءاج :ظفلب رباج نع «ريبزلا يبأ نع .دعس نب ثيللا ةياور

 .(5//507) "متفلا” :رظنا .ةعمجلا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟دجسملا ةيحن هيلع لهف بطخي مامإلاو دجسملا لخد اذإ

 هل هركيو ءاهففخيو دجسملا ةيحت نيتعكر ٍلصي نأ هل بحتسي :لوألا لوقلا

 ؛يديمحلاو روث يبأو «ةنييع نباو «يربقملاو ءلوحكمو «نسحلا لوق وهو ءامهكرت

 ءاذه كن رباج ثيدح :مهليلد -ن نيرخآو «دوادو ءرذنملا نباو ءقاحسإو ءدمحأو

 .دجسملا ةيحت يف ةماعلا ثيداحألاو



 ةالصلا باتك (177/)ثيدحلا (؟

 «يعخنلاو ,نيريس نباو ,حيرشو .ءاطع لوق وهو ءاّئيش ٍلصي ال :يناثلا لوقلا

 دضتقع رمع نبا ثيدحب :اوجتحا .ةفينح يبأو ءيروثلاو ءثيللاو .كلامو «ةداتقو

 .بيرغ :يوونلا لاق ثيدحلا اذهو «؛ّماَّلَك اَلَو ةاَلَص الف ُماَمإلا َبّطَخ اّذِإ) :اعوفرم

 «شحاف مهو هعفر :يقهيبلا لاق .اعوفرم بيرغ : "ةيارلا بصن” يف يعليزلا لاقو

 .ىهتنا .يرهزلا مالك نم وه امنإ

 هركذ يذلا كن# رباج ثيدحل ؛دجسملا ةيحت يلصي نأ هيلع بجي هنأ :حجارلا

 امو «دجسملا ةيحت مكح ىلع مالكلا مدقت دقو .ملعأ هللاو «ةلدألا مومعلو .فلؤملا

 .(1١١؟) مقرب مدقت كلغ ةداتق يبأ ثيدح دنع لئاسم نم اهب قلعتي

 .(579/4) "عومجملا”و «(44/4) "طسوأللا” :رظنا

 كلذ ىلإ جاتحا نإ نيعماسلا نم ءاش نم بطاخي نأ بيطخلل زوجي

 اًضيأ ثيداحألا هذه يفو :هدعب امو «ثيدحلا اذهل هحرش يف هكللم يوونلا لاق

 .هريغو .بيطخلل هزاوج :اهيفو «ةجاحل ةبطخلا يف مالكلا زاوج

 هلأس نم ىلع الو ءبيطخلا ىلع مالكلا مرحي الو :هللله ةمادق نبا لاقو

 .بيطخلا

 .هدعب امو .(81/6) "ملسم حرش”و ضف "ينغملا” :رظنا
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 ةالصلا باتك (178)ثيدحلا (١)ج هللا

 :ٌكِبِحاَصِل َتْلَق اَذإ» :َلاَق كي هللا ٌلوُسَر ْنَأ : ثفضن َةَرْيَرْه يبأ ْنَع 4 - 2 مد 52 م تا 01 م ء ثمل ماس* رس 5 ه
. 
_- 

 .(َتْوَعَل دَقَك - ُْبْطْخَي ُماَمِإلاَو ٍةعُججملا َمْوَي - ْتِصَنَأ

 :ثيدحلا جيرخت

 .(861) ملسمو :(975) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .توكسلا :تاصنإلاو «ءاغصإلا عامتسالا نأل ؛تكسا :يأ «(تصنأ» :هلوق

 :فارعألا]4 نوح لعل أوُتِصنَأو .هل أوعِمَسْسَأَف نافل ترف اًدِإَو # :ىلاعت لاق

 .يرهزألا نهاكح تاغل ثالث ءتصتناو ءتصنأو ء,تصن :لاقي/ 5

 .كلذ فالخب ةعمجلا موي ريغ نأ :هموهفم «ةعمجلا مويا :هلوق

 نم ءهل لصأ ال يذلا مالكلا :وغللا :شفخألا لاق «توغل دقف» :هلوق

 .ههبشو «لطابلا

 نم نسحي ال ام :وغللا نأ ىلع نيرسفملا لاوقأ تقفتا :رينملا نب نيزلا لاقو

 .مالكلا

 .(815/5) "ستفلا”و ١44( /5) "مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 بطخي وهو ةعمجلا موي بيطخلل تاصنإلا مكح
 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «مالكلا مرحيو «تاصنإلا .بجي :لوألا لوقلا

 اًدِإَو ]* :ةيآلاب اولدتساو .ثن# ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهليلد

 ٠١[. 5 :فارعألا]# نوح لعل أوين هل أوه تل ةُناَءرفْلا تعرف



 جرخلا كتكبيي

 ةالصلا باتك (18)ثيدحلا (؟)ج ار ةعمجلا باب

 .ريبج نب ديعسو «ريبزلا نب ةورع لوق وهو «مالكلا مرحي ال :يناثلا لوقلا

 :اوجتحا .ةيعفاشلا دنع حيحصلاو .دوادو 2يروثلاو ءيعخنلاو «يبعشلاو

 ثيدحلاو ءايقسلا بلط يذلا يبارعألا ةصق يف هذيذ سنأ ثيدح اهنم ثيداحأب

 نب ميمت ثيدحو )١57(« مقرب هللا ءاش نإ أيس ءاقستسالا باب يف فلؤملا هركذ

 .(8175) ملسم هجرخأ .هنيد نع لأسي ءاج بيرغ لجر :هيفو ,ك» ديسأ

 بجي مل عمسي مل نإو ءتصنأ ةبطخلا عمس نإ وهو ءليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 .ةعامجو ءءاطعو .دمحأ نع يورم اذهو «تاصنإلا هيلع

 ةلدأ امأو .مالكلا مرحيو ءتاصنإلا بجي هنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ءمدقت (ى زئاج كلذو «ةجاحل مامإلا عم بطاختلا ىلع ةلومحم يهف :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو

 "عومجملا”و )588/1١( "ةيادبلا”و (7؟ 7١/5 "ينغملا”و نفض دل ؟"لحملا”و 04 ؟طسوألا” :رظنا

 .(0ا ام "بجر نبا” و60 /

 هدعبل بيطخلا عمسي مل اذإ

 نب ديعسو ؛ءاطعو «ةمقلع لوق وهو ءأرقيو .هسفن يف هللا ركذي :لوألا لوقلا

 .قاحسإو .دمحأو ءيروثلاو «يعفاشلاو ءيعخنلاو «ريبج

 ؛يعازوألاو «يرهزلا لوق وهو .ءىشب ملكتي الو تصني :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأو كلامو

 لوق وهو ؛مالكلا هل حابي لب ؛هيلع تاصنإ ال عمسي ال نم :ثلاثلا لوقلا

 برشبي :لاق هنإف ؛دمحأ هيلإ أموأو :بجر نبا لاق .ةيعفاشلا ضعبو «ريبزلا نب ةورع

 .انباحصأ نم ىلعي وبأ يضاقلا هراتخخاو «ةبطخلا عمسي مل اذإ ءاملا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا
 .(178/8) "بجر نبا” و 07513 /5) "ينغملا”و 23٠١4 /؟) ؟فارشإلا” :رظنا
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 ؟هل تصني لهف فلسلل بسوأ ةعدبك مرحمب ملكت اذإ بيطخلا

 ةالصلا باتك (178)ثيدحلا (

 «ةدرب يبأو «ريبج نب ديعسو «يبعشلا لوق وهو .هل تصني ال :لوألا لوقلا

 .ثيللاو ؛ةورعو ءيرهزلاو ءيعخنلاو ءءاطعو

 .ةداتقو «ةرم نب ورمع لوف وهو .هل تصني :يناثلا لوقلا

 لوقلا ركذ نأ دعب هئلله لاق بجر نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ضع اَنِاَءآف ّنوُصوُحم ند تر اَذإَو 8 :لوقي ىلاعت هللا نإف ؛حيحصلا وهو :لوألا

 عامتسا مرح اًمّرحع ناك امو :[18 :ماعنألا]4 وع ٍثيِدَح يف ْأوُضْوْكي ّقَح َمُْتَع

 لعلو ,كلذ وحنو ءوهللا تالآو انغلا عاسك هنع لغاشتلا بجوو «هيلإ تاصنإلاو

 .(38/4) بجر نبا” :رظنا .مرحم يف ال حابم مالك يف ةداتقو «ةرم نب ورمع لوق

 ؟يهنلا يهتني ىتمو بيطخلل تاصنإلا بجي ىتم

 ماد ام رمتسي مالكلا نع يهنلا نأ ىلع اوقفتاو : فلل بجر نبا لاق :اّلوأ

 377 هللا لوسر ىلع ةالصلاو ءءانثلاو هللا دمح نم ةبطخلا يف هب ملكتلا عرشي اب ملكتي

 :اوفلتخاف تاصنإلا بجي ىتم امأ ها .كلذ ريغو «ةظعوملاو «نآرقلا ةءارقو

 يورم وهو «ةبطخلا يف مامإلا عورشب تاصنإلا بجي هنأ ىلإ :روهمجلا بهذف

 . مهتنه» سابع نباو ءرمع نبا نع يورم وهو ؛ملكتي مل نإو مالكلا مرح مامإلا

 :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا تننضيخ ةريره يبأ ثيدحل ؛روهمحلا لوق :باوصلا

 04 يف هر 2

 :مالكلا نع يهنلا يهتني ىتم اماو .(بطخحت ُماَمِإلاَو»

 عم مالكلا زوجيو «نيتبطخلا نم مامإلا غارفب يهتني هنأ ىلإ :روهمجلا بهذف

 .ةالصلا يف لوخدلا ىلإ ىهنلا ىهتني :ةفتاط تلاقو «ةبطخلاو .ةالصلا نيبو ء«هلوزن

 .(ثْطْخت ُماَمِلاَو» :ثيدح ؛روهمجلا لوق :باوصلا



 0( /ه)ج "عتمملا حرشلا”و 5621 /م) "بجر نبا”و 36 رك /5( "عومجملا”و م١ "ينغملا” :رظنا

 ؟نيتبطخلا نبب مامإلا سولج دنع مالكلا مكحام

 نبا هراتخاو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو ءزوجي :لوألا لوقلا

 يناثلا هجولاو ,قاحسإو «يعازوألاو ءكلام لوق وهو ءزوجي ال :يناثلا لوقلا

 توكسلا هبشأ نيتبطخلا ءانثأ يف ريسي توكس هنأل :اولاق «ةلبانحلاو ةيعفاشلل

 :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كلغ ةريره يبأ ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :باوصلا

 . : 1 3 هس اوارمي(س
 «بطخي مامإللاو «مالكلا هب رمتسي الل ؟مالكلا يق لسرتسيال نكل «ٌبطخت ْماَمِإلاَو»

 .ملعأ هللاو ,ىلوأ كرتلاف :كلذ عمو

 ١١١(. /0) "عتمملا حرشلا”و .(73806 /8) "بجر نبا” و ,(23376 /7) "ينغملا” :رظنا

 ؟تصني نأ هيلع بجي له بيطخلا عمسي ناك اذإ دجسملا ىلإ يشاملا

 عم ةنوآلا هذه يف اميس الو ةبطخلا عمسي وهو دجسملا ىلإ قيرطلا يف ناك اذإ امأ

 نأ هل زوجي هنأو ءثدحتلا زاوج ىلع ملعلا لهأ ةماعف توصلا تاربكم دوجو

 الو«ةيعفاشلاو ةيكلاملاو يروثلاو ةداتقو يرهزلا لوق وهو .هعم نم ملكيو ملكتي

 .كلذ ين فلاخ اًدحأ ملعأ

 :فالخ هيفف .بطخي بيطخلاو دجسملا ىلإ لصو اذإ امأو

 اذإف ءدجسملا يف رقتسي مل ماد ام هعم نم ملكيو ملكتي نأ هل زوجي :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلاو يروثلاو ةداتقو يرهزلا لوق وهو .مالكلا نم عنتمي رقتساو سلج

 وهو .دجسملا ةبحر ىلإ لصو اذإ تاصنإلا بجيو مالكلا مرحي :يناثلا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كفإغ ةريره يبأ ثيدح مهتجح ؛بجر نبا هراتخاو ةيكلاملا لوق



< 
 ةالصلا باتك (18١)ثيدحلا (*

 يف مالكلا نألو :اولاق .ىثاملاو دعاقلاو مئاقلا لمشي ثيدحلا مومعف :بجر نبا لاق

 .مرحيف سولجلا دعب ام ىلإ مالكلا دتمي دق ثيح «مرحملا ىلإ ةليسو ةلاحلا هذه

 درو دجسملا لخد نميف اولوقي مل ملعلا لهأ نأل ؛لوألا لوقلا وه :برقألا

 مأ هيلع اودري نأ دجسملا لهأل له :اوفلتخا امنإو ,تاصنإلا هيلع بجي هنأ مالسلا

 .َلاَعَت هللا َءاَّش ْنِإ «ةلأسم دعب كلذ نايب يتأيس اك سطاعلا تيمشت يف اذكهو ؟ال

 .دجسملا يف رقتسا نم ىلع لمحيف فلؤملا هركذ يذلا كعلخ ةريره بأ ثيدح امأو

 جراخ ناك نم ىتح كلذ ممعي نأ همزليف ثيدحلا مومعب لاق نم امأو .ملعأ هللاو

 اذه نع باجي دق هنأ ىلع «عمسي ناك نمم مامحلا وأ تيبلا يف وأ قيرطلا يف دجسملا

 .ملعأ هللاو .دجسملا لهأل باطخ ثيدحلا نأو

 لصحي دق مالكلا نإف ؛تمصلا مزلي نأ دجسملا لخد نمل ىلوألاف :ّلك ىلعو

 .ملعأ هللاو ءنيرخآلا ىلع شيوشت اًضيأ هيف

 كلا هللا ًءاَش نإ ٠ «فاكتعالا باب يف هنايب يتأيس دجسملا ةبحر ىلع مالكلا : : هيبنث
 هَ

 .َلاَعَت

 .(166) "عامتسالاو عامسلا ماكحأ”و «(3586 /8) "بجر نبا”و )47١/5(( "عومجملا” :رظنا

 بطخي مامإلاو ةراشإلا مكح

 يكح ام الإ ءاملعلا نيب هيلإ ةراشإلا زاوج يف فالخ الو :هئلله بجر نبا لاق

 ؛ىلوأ ةبطخملا لاح يفف «ٌةزئاج ةالصلا يف ةراشإلا نأل ؛حصي الو ؛هدحو سواط نع

 اي :لاقف ,ةعمجلا موي بطخي 1 يبنلاو دجسملا لخد الجر نأ : ع سنأ ىورو

 لك .تارم ثالث هلأسف ء.!تكسا نأ :هيلإ سانلا راشأف ؟ةعاسلا ىتم «هللا لوسر

 (!؟اَه َتْدَدْعَأ ام !َكَحيَو» :كَي هللا لوسر هل لاقف ء.!تكسا نأ :هيلإ نوريشي كلذ

 .ها .ىقهيبلا هجّرخ .ثيدحلا ركذو



 .(9076 /8) ؟بجر نبا” و ,(7377 /1) ؟يئغملا”و ,(87/5) "طسوألا” :رظنا

 ةبطخلا لاح سطاعلا تيمشتو مالسلا در مكح

 نب ديعس لوق وهو ءسطاعلا تمشي الو «مالسلا دري ال :لوألا لوقلا

 .تاصنإلاب رمألا ثيداحأ :مهليلد .ملعلا لهأ نم ةعامجو «ةداتقو ءءاطعو «بيسملا

 «يبعشلاو .ءنسحلا لوق وهو .ءسطاعلا تمشيو «مالسلا دري :يناثلا لوقلا

 .سطاعلا تيمشتو «مالسلا درب رمألا ثيداحأ :مهليلد .ةعامجو «يعخنلاو

 ال تنك نإو .ءكسفن يف هيلع ددراف ةبطخلا عمست تنك اذإ :ثلاثلا لوقلا

 :ةبطخلا عمسي مل اذإ :دمحأ لاقو ءءاطع لوق وهو «هعمسأو «هيلع ددراف اهعمست

 .درو «تمش

 هللا لوسر نأ تبث :هكلله رذنملا نبا لاق .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 اَتَْوَعَل ْدَقَت ُتْطْخَي ماَمِإلاَو (ْثِصْنأ) :ةعُمجلا َمْوَي َكِبِحاَصِل َتْلُق اذإ» :لاق دي

 دوجوم ريغ سطاعلا تيمشتو «مالسلا در ةحابإو «ةنسلا رهاظ ىلع بجي تاصنإلاف

 نم مامإلا غرف اذإ سطاعلا تمشيو «ةراشإ مالسلا دري نأ ىرأ يذلاو .ةجحب

 )١1448(. "ةعمجلا باتك”و )789/1١(( "ةيادبلا” و 77 /؟) "ينغملا” و 5 /5) "طسوألا” :رظنا

 ؟هيلع يلصي نأ عمتسملل لهف أَم يبنلا ىلع ىلص اذإ بيطخلا
 .فسوي يبأو ,كلام لوق وهو .هسفن يف زكي يبنلا ىلع يلصي :لوألا لوقلا

 نمو هْدِكَبَب يبنلا ىلع ةالصلا لضف يف ةدراولا ثيداحألا :مهتجح .قاحسإو .دمحأو

 يذمرتلا هجرخأ .اَيَع ْلَصُب مَلَق ُهَدْنِع ٌتْرِكَذ ْنَم ٌليِخَبلا» :ثيدح كلذ

 ةالصلا :اًضيأو ءنسح هدئنسو كن يلع ثيدح نم )2901/١( دمحأو ((3015)

 .بابحتسالا ةدكأتم ةعمجلا موي يي يبنلا ىلع



 و3

 ةالصلا باتك (18)ثيدحلا (١)ج ال“

 .دعس نب ثيللاو .دمحمو «ةفينح يبأو ءنايفس لوق وهو ءتصني :يناثلا لوقلا

 ةريره يبأ ثيدحل ؛؟باوصلا وهو رذنملا نبا هراتخاو .ةياور يف كلامو .يعفاشلاو

 .ملعأ هللاو .فلؤملا هركذ يذلا عنخ

 .(؟الا/ /8) "بجر نبا” و )8١/4(. ؟طسوألا” :رظنا

 بجاولا مالكلا

 ريذحتك «بجاولا مالكلا امأف :(7777/7) ؟ينغملا” يف هفللج ةمادق نبا لاق

 نأل ؛هلعف هلف كلذ وحنو ءاقيرح وأ ةّيح وأ ءاّران هيلع فاخي نم وأ ءرئبلا نم ريرَّملا

 .ىلوأ انهاهف ءاهداسفإ عم ةالصلا سفن يف زوجي اذه



 هم

 .ىَّرَقُهَقلا َلَرَنَف َعَفَر مث 24 ءربنملا لع َّوهَو «مَءاَرَو ٌساَّنلا َرَكَو َّرَكَف َماَق ع
 سم هعخ وع

 لع لبقأ مث هْتاَلَص رخآ ْنِم َّعَرَف ىتح َداَع مث ريما لأ يف َدَجَس ىتَح

 .(قتاَلَص اوُمَّلَعَتلَو ءيباومت ومالا تمتص نإ ءُساَّنلا اء :ٌلاَتَف ءِس انا

 وع
 لك

 ل 2 0-20 0 ل مسموم مظل

 .ىَرَقهَقلا َلَرَتف ءاَهْيَلَع َْمُكَر مث هيلع َربَك مث ؟ هاَهْيَلَح َوُهَو لَص 5 ٍفَو

 :ثيدحلا جيرخت

 :فلؤملا هركذ يذلا قايسلا اذهو «055(2) ملسمو «(4117) ,(72ا/ا/) يراخبلا هجرخأ

 .هانعمب امهدنع اهنإو ءامههنم دحاول سيل

 :تيدحلا ظافلأ

 .مهئامسأ ىلع فقأ مل :ظفاحلا لاق (الاجر نإ) :هلوق

 .اوعزانتو اوفلتخا :يأ (اورام)) :هلوق

 .عافترالا وهو ءربنلا نم قتشم :ربنملا (ربنم يف) :هلوق

 - لثألاو (ةباغلا لثأ نم) :هريغو يراخبلا ةياور يفو «(ءافرط نم) :هلوق

 .ءافرطلا :- ةزمهلا حتفب

 .ةنيدملا يلاوع نم فورعم عضوم (ةباغلا) :هلوق

 .ربنملا نم ايلعلا ةجردلا ىلع هتالص تناكو «ربنملا ىلع :يأ (هيلع ماق) :هلوق



 ؛ىرقهقلا عجري |!نإو .فلخلا ىلإ يثملا وه :ىرقهقلا (ىرقهقلا لزنف) :هلوف

 لفسلا ةجردلا بنج ىلإ ضرألا ىلع :يأ (ربنملا لصأ ين دجس ىتح) :هلوق

 ءاوملعتت :يأ - ةددشملا ماللاو نيعلا حتفب - وه «يتالص اوملعتلو» :هلوف

 مهعيمج ىريل ؛ميلعتلل ناك انإ هيلع هتالصو ربنملا هدوعص نأ :ييَو هللا لوسر نيبف

 .هنم برق نم مهضعب الإ هاري ال هنإف ءضرألا ىلع ناك اذإ ام فالخب ديب هلاعفأ

 :(اهيلع وهو عكر مث ءاهيلع وهو ربك مث ءاهيلع وهو ىلصف) :ظفل ينو :هلوف

 امل نكي مل نإو ءربنملا ىلعأ يهو ؛«ةثلاثلا ةجردلا ىلإ دئاع عضاوملا هذه يف ريمضلا

 .اهيلع ىنعملا ةلالدل ؛ركذ
 ١١5(. /4) ؟مالعإلا” و «("9//917) ؟حتفلا” و )٠١8/9(« ؟ماكحإلا” و «(ه44) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلا دئاوف

 ربنملا ناك :ءاملعلا لاق :ثيدحلل هحرش يف "ملسم حرش” يف هكللَم يوونلا لاق

 ىلإ نيتوطخب دي يبنلا لزنف «هتياور يف ملسم هب حرص امك ؛«تاجرد ثالث ميركلا
 بابحتساو «ربنملا ذاختا بابحتسا اهنم :دئاوف هيفف «هبنج يف دجس مث «ربنملا لصأ

 ؛ةالصلا يف ريسيلا لعفلا زاوجو «هريغ وأ «رينمك عفترم ىلع هوحنو بيطخلا نوك

 الف ةجاحل ناك نإف «ةجاحلا الإ هكرت ىلوألا نكلو «ةالصلا اههب لطبت ال نيتوطخلا نإف

 تقرفت اذإ اهريغو تاوطخلاك ريثكلا لعفلا نأ :هيفو دي يبنلا لعف (ى هيف ةهارك

 ةقرفتملا هدارفأ نكلو «ةريثك هتلمجو ءرركت دوعصلاو ءربنملا نع لوزنلا نأل ؛لطبت ال

 «نيمومأملا عضوم نم ىلعأ عضوم ىلع مامإلا ةالص زاوج هيفو «ليلق اهنم دحاو لك

 نإف «ةجاح ريغل مامإلا ىلع مومأملا عافتراو «مومأملا ىلع مامإلا عافترا هركي هنكلو
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 ةالصلا باتك (1؟9)ثيدحلا (١)ج 2

 اذكو «ثيدحلا اذهل ؛بحتسي لب «هركي مل ةالصلا لاعفأ مهميلعت دارأ نأب ةجاحل ناك

 ميلعت :هيفو «عافترالا ىلإ جاتحاو «مامإلا ةالصب نيمومأملا مالعإ مومأملا دارأ نإ

 باب نم كلذ سيلو «هتالص يف كلذ حدقي ال هنأو «ةالصلا لاعفأ نيمومأملا مامإلا

 .مهعمسيل ريبكتلاب هتوص عفرك وه لب «ةدابعلا يف كيرشتلا



 ةالصلا باتك (140١)ثيدحلا (١)ج

 قَعُمجلا مْوَي َلَسَتْغا نَم» :َلاَق لكي هللا َلوُسَر َّنَأ تف َةَرْيَرْه بأ ْنَع -14»
 م 7 هَ هس 2

 وع

 (َناَكَت هيناتا ٍةَعاَّسلا يف َحاَر ْنَمَو ّدّنَدَب برك اًنََكَف لوألا ٍةَعاَّسلا يف َحاَر م

 يف َحاَر ْنَمَو َنَرْهَأ اًشْبَك َبّوَت هناكَ ِةَاَدلا ٍةَعاّسلا يف حار ْنَمَو ةَرقَب َبّرَ

 (َنأَكَف ٍةَسِماَلا ٍةَعاَّسلا يف َحاَر ْنَمَو ةَجاَجَد َبَوَق انك ٍةَعِباَرلا ٍةَعاّسلا 4 .٠ ٠ ا ل ل جو وج رس

 .(َرْكَّذلا َنوُعِمَتْسَي ؛ٌةَكِئاَلْلا ٍتَرَصَح َرَضَح ُماَمِإلا َجَرَخ اَذِإَف .ةَضْيَب بر

 :ثيدحلا جيرخت

 ,«ىلوألا ةعاسلا يف» :هلوق :امهدنع سيلو «((600) ملسمو )88١((: يراخبلا هجرخأ

 نع لطوملا باحصأ داز :(7377/7) "حتفلا” يف ظفاحلا لاق )223١١. كلام "إطوم” يف يهو

 .(ىلوألا ةعاسلا يف» :كلام

 :ثيدحلا ظافلأ

 .لسغلا ىلع مالكلا مدقت («ةعمجلا موي لستغا نم١ :هلوق

 فالخ ةلأسملا يفو .راهنلا لوأ باهذلا :حاورلاب دارملا «حار مث» :هلوق

 .هللا ءاش نإ يتأيس

 نم ةعامجو «ةغللا لهأ روهمج لاقف ةندبلا امأو :يوونلا لاق «ةندب» :هلونق

 ءاهندب مظعل ؛كلذب تيمس .منغلاو «رقبلاو «لبإلا نم ةدحاولا ىلع عقي :ءاهقفلا

 .كلذب ثيداحألا حيرصتل ؛قافتالاب ليإلا :انه دارملاو ءلبإلاب ةعامج اهصخو

 .مهقافتاب «ىثنألاو ركذلا ىلع ناعقي ةرقبلاو «ةندبلا «ةرقب» :هلوق

 هنرق نألو ؛ةروص نسحأو «لمكأ هنأل ؛نرقألاب هفصو «نرقأ اًضبك» :هئوق

 .هب عفتني



4 

 ةالصلا باتك (140١)ثيدحلا (١)ج

 عقيو .- ناتروهشم ناتغل اهحتفو «لادلا رسكب - ةجاجّدلا «ةجاجد١ :هلوق

 7 .ىثنألاو ركذلا ىلع

 .ضوُبُي لع ضيبلا عمجيو ءضيّب اهعمج (ةضيبا :هلوق
 «ةظفحلا ريغ ةكئالملا ءالؤه :اولاق :خلإ ...«ةكئاللا ترضح١ :هلوق

 .ةعمجل ١ يرضاح ةباتك :مهتفيظو

 .(33/1) "حتفلا” و (16 /4) ؟مالعإلا”و (860) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسم ا

 ؟راهنلا أدبي ىتمو ةعمجلا ةالصل ربكبتلا مكح

 دارملا يف اوفلتخاو «ىلوألا ةعاسلا يف ةعمجلا ىلإ ريكبتلا ملعلا لهأ بحتسا

 .تاعاسلا هذبم

 «لاوزلا دعب بحتسي امنإو «لاوزلا لبق ريكبتلا بحتسي ال :لوألا لوقلا

 رثكأو «ءكلام لوق وهو «لاوزلا دعب ةفيطل تاظحل :ثيدحلا يف ةروكذملا تاعاسلاو

 حار نم :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا :مهتجح .ةيعفاشلا نم ةفئاطو .هباحصأ

 اًهُوُدَع# :ىلاعت لاق (ى هلبق ودغلاو «لاوزلا دعب نوكت امنإ حاورلا ةقيقحو :اولاق

 برعلا دنع ودغلاو حاورلا نأ :اذه نع بيجأو 0117 :أبس] ٌرِهَش اهحاورو رهش

 .هرخآو راهنلا لوأ يف حار :لاقي «راهن وأ ءليل نم ناك تقو يأ ريسلا يف نالمعتسي

 .هاثعمب ادغو

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءراهنلا لوأ نم :تاعاسلاب دارملا :يناثلا لوقلا

 فلتخا مث ءاذه يف رهاظ وهو .فلؤملا هركذ يذلا كلخ ةريره بأ ثيدح :مهتجح

 ا :راهنلا لوأ ديدحت يف روهمجلا



 نم تاعاسلا لوأ نأ ىلإ مهريغو «يباطخلاو «ةفينح وبأو «يروثلا بهذف

 عولط نم اهوأ نأ ىلإ يعفاشلا بهذم رهاظ وهو ءدمحأ بهذو «سمشلا عولط

 نأو .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلل ؛رجفلا عولط نم أدبي راهنلا نأ :مهتجح .رجفلا

 «ةسماخلاو «ةعبارلاو «ةثلاثلاو «ةيناثلاو «ىلوألا ةعاسلا يف ءاج نم نوبتكي ةكئالملا

 اتنث ةعمجلا موي :لاق هنأ دشتيع هللادبع نب رباج ثيدح نم تبث دقو «ةسداسلاو

 "دواد بأ ننس” يف ينابلألا :نامامإلا هححص ثيدحلا .ةعاس :ديري .ةرشع

 لدي :ثيدحلا رهاظف ,.(578) ؟دنسملا حيحصلا” ف يعداولا انخيشو )٠١8(«

 .ةعاس ةرشع يتنثا ىلإ ةعمجلا موي ميسقت

 .اهنم ةسداسلا يف ناعقي ةالصلاو «ةبطنخلاو :هفللج بجر نبا لاق

 نم أدبي راهنلا نإو .دمحأو ءيعفاشلا بهذم مث هروهمجلا لوق وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو «ةلدألا نم مدقت امل ؛رجفلا عولط

 .(10 /8) "بجر نبا”و ((411 /4) ؟عومجملا”و «(78448/7) *ينغملا” :رظنا

 ةعمجلا ىلإ ءيجملا اهيف بجي يتلا ةفاسملا

 ءاهب نينطوتسملا اهلهأ نم ناك نإ «ةيرقلا يف يذلا اذهو :هفللو بجر نبا لاق

 صن دقو ؛عمسي ملوأ «ءادنلا عمس ٌءاوسو «هل ةعمجلا ىلإ يعسلا موزل يف فالخ الف

 :امأ .ها .هيلع قافتالا مهضعب لقنو .دمحأو ,يعفاشلا كلذ ىلع

 ةعمجلا همّرلت له :اوفلتخاف ,ةعمجلا هيف ماقت يذلا رصملاوأ ,ةيرقلا جراخ ناك نم

 ؟ال مأرصملا وأ ةيرقلا لهأ عم

 مث «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو «دعبلا نود برقلا عم مهمزلت :لوألا لوقلا

 عضوم نم ناك نمف «ءادنلا عابس ناكم ربتعملا :ةفئاط تلاقف «كلذ ٌدح يف اوفلتخا

 «قاحسإو ءدمحأو «يعفاشلا لوق وهو ءالف الإو «همزل «ءادنلا عاس هنكمي ةعمجلا



 وذ لإ أوَعْسَْن ةَمْمُجْلا ِوْوَب نم َةْوَلَّصلِل ىدوت اًدإإ# :ىلاعت هللا لوق رهاظب :اولدتساو
 .[4 :ةعمجلا]# هَّشَأ

 «لايمأ ةثالث وهو ,خسرف ةعمجلا نيبو هنيب نم ىلع ةعمجلا بجت :يناثلا لوقلا

 لاق .دمحأ نع ةياورو «نسحلا نب دمحمو «كلامو «ثيللاو «بيسملا نبا لوق وهو

 ام ىهتنم وه خسرفلا نأل ؛هلبق يذلا نيبو هنيب قرف ال لوقلا اذهو :ةلبانحلا ضعب

 .دحاو هلبق يذلاو لوقلا اذهف :اذه ىلعو .اًبلاغ ءادنلا هيف عمسي

 وأ ءرصملا لهأ عم ةعمجلا ةيرقلا وأ رصملا جراخ ناك نم مزلت ال :ثلاثلا لوقلا

 لوق وهو ءرصملا ضبر نم اوناك ولو «ةجرف رصملا نيبو مهنيب ناك اذإ ءلاحب ةيرقلا

 مهدنع ماقت ال ةعمجلا نإف ؛ىرقلا لهأب مهل اًقاحلإ ؛هباحصأو «ةفينح يبأو «يروثلا

 .ىرقلا يف

 نبا نع اذه يور «هلزنم ىلإ ليللا هاوآ نم ىلع ةعمجلا بجت :عبارلا لوقلا

 .مكحلاو ؛ةمركعو «عفانو ءنسحلا لوق وهو .-# سنأو «ةريره يبأو ءرمع

 .ىرخأ لاوقأ تيقبو «ةمثيخ يبأو ءروث يبأو ؛يعازوألاو ءءاطعو

 .ملعأ هللاو .مدقت امك اًضيأ هنم بيرق يناثلاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .(197/8) "بجر نبا” و (389/75) "ينغملا”و 4٠(« /7؟) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟ةعمج رفاسملا ىلع له

 ربلادبع نبا هلقن لب ,ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «ةعمج هيلع سيل :لوآلا لوقلا

 يبنلا نأ :مهتجح :تلق .هيف فالخ ال عامجإف ةعمج رفاسم ىلع سيل :لاقف ءاعامجإ

 يف عادولا ةجح يف ناك :كلذ نمو «هرفس يف ةعمج ٌّلصي ملف «ةريثك اًرافسأ رفاس ايي

 .ةعمج ّلصي مو «ميدقت عمج رصعلاو ءرهظلا ىلصف «ةعمج موي ةرمن



 بجت ةعامجلا نأل ؛هيلع بجت اهنأ :يعخنلاو ءيرهزلا نع يكح :يناثلا لوقلا

 .ىلوأ ةعمجلاف هيلع

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق وه :حجارلا

 .(317/4) "عومجملا” و ,(778/5) "ينغملا”و «0073/0) «راكذتسالا” :رظنا

 ةالصلا باتك (140١)ثيدحلا (

 ؟ هنم حصت لهف ةعمج ىلص اذإ رفاسملا

 مهريغو «رفاسملاو «ةأرملاو ,دبعلاك نيروذعملا نأ انركذ :هنلله يوونلا لاق

 مهأزجأ ةعمج ا | اولصو ءرهظلا اوكرت نإو .ءتحص اهولص نإف ءرهظلا مهضرف

 .امهريغو ,نيمرحلا مامإو ءرذنملا نبا هيف عامجإلا لقن .عامجإلاب

 نيميقم دلب لهأ عم ةعمجلا اولص اذإ نيرفاسملا نأ :ةلأسملا هذه يف ةصالخلا

 «ةعمج مهسفنأل نورفاسملا ماقأ نإ امأو ؛كلذ ىلع عامجإلا لقن مدقت دقو «مهتأزجأ

 هيلع هنأو .هذه لبق ةلأسملا يف مدقت اى ٌدْخََب هللا لوسر هلعف ام فالخ لمعلا اذهف

 نم ةباحصلا اذكو «ةريثك يهو .هرافسأ نم ةرفس يف ةعمج مقي مل مالسلاو ةالصلا

 ؟نالطبلاب نيميثع نبا خيشلا حرص ؟اولعف نإ مهتالص لطبت له :يقب .تنيط هدعب

 .(دَر َوُهَف ءانْوْمأ هْيَلَع َسْيَ اَُمَع َلِجَع ْنَم١ :لاق وكب ىبنلا نأ اس ةشئاع ثيدحل

 نأل ؛ملعأ هللاو ,مهتالص لطبت الو ءاذه مهلعفب نومثأي مهنأ رهظي يذلاو

 .انه كلذكف رصقي ملو ءاعبرأ ةمات اهالص نإ هتالص نالطبب نولوقي ال روهمجلا

 ١1(. /8) ؟عتمملا حرشلا”و «(757/5) "عومجملا” :رظنا

 ؟روضحلا همزلي لهف ةعمجلا اهيف ماقت ةيرق لزن اذإ رفاسملا

 «ةيرقلا لهأ عم ةعمجلا همزلت الف ءرصقلا هل حابي اًرفاسم ناك نإ :لوألا لوقلا

 .ءاملعلا رثكأ لوق وهو



 ةالصلا باتك (١14)ثيدحلا (١)ج النول

 ؛يعازوألا لوق وهو ءبجيلف لحتري نأ لبق ناذألا هكردأ نإ :يناثلا لوقلا

 .ةيرقلا لهأل اًعبت همزلت هنأ :يعخنلاو ءيرهزلاو ءءاطع نع يكحو

 دلي يف رفاسملا امأ :هئللَو لاق .نيميثع نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 هريس يف رمتسيو «ليقيل هيف لخدو «دلبب رفسلا يف ناسنإ ّرم ول |ى «ةعمجلا هيف ماقت

 أَونَماَ َنيِدَلأ اهياكيا :ىلاعت هلوق مومعل ؛ةعمجلا همزلت اهنإف رهظلا دعب
 مو «ماع اذهو «[4 :ةعمجلا# ميل أوُردَو هلأ رد ّلِإ أوَعَسَت ةَعمُجلأ موب نم َوْوَلَّصلِ

 نوكرتي ةعمدلا موي ىلإ نوقبيو هيب هللا لوسر ىلع نودِفَي نيذلا ةباحصلا نأ ملعن

 .ك5 يبنلا عم نولصي مهنأ ةنسلا رهاظ نإ لب «ةعمجلا ةالص
 ١7(. /0) "عتمملا حرشلا”و )١157/48(« ؟"بجر نبا” :رظنا

 ؟نجسلا يف ةعمجلا ماقت له

 الو .نوعبرأ هيف ناك نإو ءنجسلا يف ةعمجلا ماقت ال :هكللظ بجر نبا لاق

 ءيعخنلاو «نيريس نباو ءنسحلا :هلاق نممو «ءاملعلا نيب ٌفالخ كلذ يف ملعي

 ىراسألا ناك ول :اذه سايق ىلعو .مهريغو .قاحسإو .دمحأو «كلامو «يروثلاو

 يف نينوجسملاك «ةعمج هيف نولصي ال مهنإف ؛ٍدحاو ٍناكم يف نيعمتجم نيكرشملا دلب يف
 .ىلوأو «مالسإلا راد

 مزح نبا فلاخ دق :ةلأسملا هذه يف فالخلا مدع نم بجر نبا هلقن ام :تلق

 .سانلا رئاسك «ةبطخب ةعامج يف نيتعكر نوفتخملاو .نونوجسملا اهيلصيو :لاقف

 يف اهتماقإ فلسلا نع ملعي مل هنأل ؛باوصلا وه روهمجلا لوق نأ رهظي يذلاو

 .ملعأ هللاو .نوجسلا

 .("ال م0 "بجر نبا”و 56 خف ؟"ىلحملا” :رظنا

 ىو اًذِإ



 منخل دج
 هكر

 ؟اهرخآ يف بهذ نمو ةروكذملا تاعاسلا نم ةعاسلا لوأ يف بهذ نمرجأ يوتسي له

 ءاج نمو «تاعاسلا هذه نم ةعاس لوأ يف ءاج نم نإ مث :هكله يوونلا لاق

 لوألا ةندب نكلو «شبكلاو «ةرقبلاو «ةندبلا لصأ ليصحت يف ناكرتشم اهرخآ يف

 .ةطسوتم طسوتملا ةندبو «ةعاسلا رخآ يف ءاج نم ةندب نم لمكأ

 رهاظ وه اى «لسغلاب الإ لصحت ال ةليضفلاو لستغيس ىتم وهو :لاكشإ يقب

 نإ وأ «قلطني مث «لستغيف «هتيب ىلإ عجري مث ءرجفلا يلصي هنأ رهظي يذلا ؟ثيدحلا
 .ملعأ هللاو ءبهذ مث «لستغا عستم ةماقإلاو ناذألا نيب ناك

 )1١١/4(. "بجر نبا” و «(860) "ملسم حرش” و «(41 /4) "عومجملا” :رظنا

 ةالصلا باتك (110١)ثيدحلا (



 رخل

 ةالصلا باتك (141)ثيدحلا (١)ج انزل

 :َلاَق مضض - ٍةَرَجّشلا ٍباَحْضَأ ْنِم َناَكَو - عَوُألا ِنْب هم نع -1
 ص

 ظ ِناَطِِحْلِل َسْيَلَو فرَصنَت ّمُث ةَعُمُجلا لكي هللا ٍلوُسَر عم لص
 .هب طعس

 يع سنع نام

 ُّبتَف عجزت مث ءُسْمّشلا ِتَْلاَز اذ يي هللا ٍلوُسَر َعَم ُعّمَجُن انك :ظْفَل فَو

 .َءْىَملا
 م

 «ةرجشلا باحصأ نم ناكو :هدنع سيلو «(875) ملسمو :.(51758) يراخبلا هجرخأ

 .مقرلا سفنب ملسم دنع :يناثلا ظفللاو

 :ثيدحلا ظافلأ

 :عمجلاو «رادجلا :طئاحلاو ؛طئاح عمج :ناطيحلا (ناطيحلل سيلو) :هلوق

 لظو «ةنجلا لظو «نالف لظ يف انأ :هنمو ءرتسلا :هلصأ :لظلا (لظ) :هلوق

 .ءىش لك رتسي هنأل ؛هداوس :ليللا لظو ءاهرجش

 ميقن :يأ «ةروسكملا ميملا ديدشتو «ميجلا حتفو «نونلا مضب (عمجن) :هلوق

 .ةعمجلا

 رضقو «ريكبتلا ةدشل كلذ ناك انإو ءبلطن :يأ (ءيفلا عبتتن) :هلوق

 .اًريسي اًئيف ناك هنكل ,مهناطيح

 .لظلا نم صخأ نوكيف «لاوزلا دعب لظلا وهو (ءيفلا) :هلوق

 .(055/5) "حيضوتلا” و )١78/4(« "مالعإلا”و :.(865) "ملسم حرش” :رظنا
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 ةالصلا باتك (141١)ثيدحلا (؟)ج

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ىدارف ىلصت الف ةعامجلا ةعمجلا ةالصل طرتشي

 ةعمجلا مويل ةصتخملا ةحصلاو ,ءبوجولا طورش امأو :هكلله دشر نبا لاق

 نع يمرادلا ىكحو :هكلله يوونلا لاقو .ةعامجلا اهطرش نم نأ ىلع لكلا قفتاف

 اولقن دقو .عامجإلا يف هب دتعي ال يناشاقلاو «درفنم دحاوب دقعنت اهنأ :يناشاقلا

 .هردق يف اوفلتخاو ءددع نم دب ال هنأ :عامجإلا

 :كيَي هللا لوسر لاق :لاق كنف باهش نب قراط ثيدح اذه يلد :تلق

 ءمدقت دقو «ثيدحلا «. ٌةَعَيدَأ ءرَأ اّلِإ َقَعاَمح يف مِلسُم ل 5 َلَع ٌّبِجاَو ٌّقَح رح ٌةَعْججلا»

 .حيحص هذئسو

 )79/١/5(. "عومجملا” و «(817"7" )١/ ؟ةيادبلا» :رظنا

 ةعمجلا ةالص تقو

 لوق وهو «هلبق زوجت الو ءرهظلا تقو ةعمجلا ةالص تقو :لوألا لوقلا

 :يردبعلا لاق :يوونلا لاق .مهدعب نمف «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج
 ثيدحب :اولدتساو .دمحأ الإ لاوزلا لبق ةعمجلا ةالص زوجت ال :ةفاك ءاملعلا لاق

 «سمشلا ليمت نيح ةعمجلا يلصي ُةكَيَب يبنلا ناك (404) يراخبلا دنع كعيخ سنأ

 .فلؤملا هركذ يذلا كن ةملس ثيدحو

 نع ةياورو ءقاحسإ لوق وهو «لاوزلا لبق ةعمجلا ةالص زوجت :يناثلا لوقلا

 ناك (808) "ملسم” يف كلغ رباج ثيدحب :اولدتساو «هباحصأ رثكأ اهيلع دمحأ

 .سمشلا لوزت نيح اهحيرنف ءانلامج ىلإ بهذن مث «ةعمجلا ٍيلصي لبي هللا لوسر
 زوجت :مهضعب لاقو ءراهنلا طسو زوجت :مهضعب لاق ,ىرخأ لاوقأ كانهو

 .ىحضلا يف زوجت :مهضعب لاقو ءراهنلا لوأ
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 ةالصلا باتك (141١)ثيدحلا (؟)ج 4

 دعب الإ زوجت ال ةعمجلا ةالص نأو ءروهمجلا لوق «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءليجعتلا يف ةغلابملا ىلع لومحم كذلَخ رباج ثيدحو .لاوزلا

 .(408) "ملسم حرش” و ((707/5) "ينغملا” و «(*1/4/4) "عومجملا”و «(84/4) "طسوألا” :رظنا

 ؟ةعمجلا كردت اذامب

 اهمتيو «ةعمجلا كردأ دقف مامإلا عم ةعمجلا نم ةعكر كردأ نم :لوألا لوقلا

 ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .اًعبرأ ىلص اًسلاج مامإلا كردأ نإو «ةعمج

 ةباحصلاو .دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئآلا مهنم ,مهدعب نمف «نيعباتلاو

 يف كن ةريره يبأ ثيدح :مهتجح .هض» سنأو «رمع نباو هدوعسم نبا

 . (ةالَّصلا َكَرْدَأ ْدَقَف قَالَّصلا ّنِم َةَعْمَر َكَرْدَأ ْنَم» :هيفو « "نيحيحصلا”

 وهو ءاّعبرأ يلصيو «ةعمجلا كردي مل هتبطخ نم مامإلا غرف اذإ :يناثلا لوقلا

 نأل :اولاق . هتنقع رمع نبا نع يورو ءلوحكمو «دهاجمو ءءاطعو ءسواط لوق

 .اهطرش هقح يف دجوي مل نم قح يف ةعمج نوكت الف طرش ةبطخلا

 لوق وهو «ةعمجلا كردأ دقف مالسلا لبق دهشتلا كردأ نم :ثلاثلا لوقلا

 .هباحصأو «ةفينح يبأو «دامحو «مكحلا

 وهو «مدقت يذلا كن ةريره يبأ ثيدح رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نباو «رذنملا نبا رايتخا وهو غو ةباحصلا نم مهركذ مدقت نم لوق اًضيأ

 .ىيحب انخيشو «نيميثع
 ,(55/6) "عتمملا حرشلا”و (71/8) "بجر نبا”و 407317 /9) ؟ينغملا”و ء(54/1١١) "فارشإلا” :رظنا

 )/١11(. "ةعمجلا ماكحأ”و



 ارهظ اهالص ةعمجلا هتتاف نم

 يلصي نأ نيميقملا نم ةعمجلا هتتاف نم نأ ىلع :ملعلا لهأ عمجأ :هنثلَه رذنملا نبا لاق

 .عامجإلاب اًرهظ ىغقت لب «لقني مل هنأل ؛ةعمج تتاف اذإ ىضقت ال :ينيبرشلا لاقو .اًعبرأ
 .(41// )١/ "جاتحملا ينغم” و .(14) ةريبه نب ال "عامجإلا”و )١١77/15(« "فارشإلا” :رظنا

 ؟ ةعمجلا تقو رخآ ىتم

 وه اذه .رهظلا تقو رخآ وهف ةعمجلا تقو رخآ امأو :هقللو بجر نبا لاق

 :يف كلامو ء«يح نب نسحلاو «يروثلاو «ةفينح يبأ لوق وهو «ءاملعلا روهمج لوق

 جرخ ىتم هنأ ىلع اوقفتاو .نوشجاملا نب زيزعلا دبعو .دمحأو ءىعفاشلاو «ةياور

 .رهظلا ىلصتو تتاف دقف «ةعمجلا ٌّلصي ملو رهظلا تقو

 «لاوزلا دعب الإ بهجت ال ءرهظلا تقو ةعمجلا تقو :كلام نع يورو :تلق

 .سمشلا بورغ ىلإ ىلصتو
 .(10/9/8) "بجر نبا”و )75017/١(« "راكذتسالا” :رظنا

 ةعمجلا ةالص يف مهو رهظلا تقو جرخ اذإ

 :ةفينح وبأ لاقو .اًرهظ اهنومتيو ةعمجلا توفت اهنأ انبهذم :هئللَم يوونلا لاق

 اهنم ىلص ناك نإ :دمحأ لاقو .ةعمج اهمتي :ءاطع لاقو .رهظلا نوفنأتسيو لطبت

 .اًرهظ اهمتي لقأ ناك نإو «ةعمج اهمتأ ةعكر

 ةياور اًضيأ يهو .دمحأ لوق وه (ى «ةعمج اهمتي هنإف «ةعكر كردأ نم امأ :تلق

 نم َةَعْكَر َكَرْدَأ ْنَم١ : "نيحيحصلا” يف كعنخ ةريره يبأ ثيدحل ؛كلام نع

 هنإف :ةعكر نم لقأ كردأ وأ ءتقولا جرخ نإ امأو :2ةآلَّصلا َكَرْدأ ْدَقَف ِقالَّصلا

 .ملعأ هللاو .روهمجلا لوق وه اى ءاّرهظ اهيلصي
 1١(. الو /4) "بجر نبا” و ء(”١8 /5 "عومجملا” :رظنا
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 2 ةالصلا باتك (41١)ثيدحلا (؟)ج
 ؛اولص ىتح عجري ملف أاضوتي بهذف ثدحأ اذإ

 رضح نم نأ ىلإ ًءاطع بهذو 1١0"7(: / 8) "حتفلا” يف هفللذ بجر نبا لاق

 عجر مث ءأضوتف بهذف «ةبطخلا هروضح دعب ثدحأ ولف «ةعمجلا كردأ دقف «ةبطخلا

 هلقن .ةبطخلا رضح دق هنأل ؛نيتعكر يلصي هنأ ةعمجلا ةالص نم مامإلا غرف دقو

 .اًعبرأ يلصي :اولاقف «ءاملعلا روهمج هفلاخو «هنع «جيرج نبا نع «قازرلادبع

 .باوصلا وه روهمجلا لوق :تلق

 كلذ هلف اهربغو ةجاح ءاضقل جورخلا ىلإ جاتحا اذإ ةبطخلل عمتسملا

 جاتحاو .ءبطخي مامإلاو فعر نمو :(577) ؟ىلحملا» يف هنللك مزح نبا لاق

 ىنعم الو «جورخلا ىلإ هوعدي ام هل ضرع نم كلذكو .ءجرخيلف ءجورخلا ىلإ

 لاقو «[/4 :جحلا]4 جرح ْنِمِنِبَ ايف ْكَدَع لعجاَمو# :كك هللا لاق «مامإلا ناذئتسال

 صن تأي ملو ء[طدد :ةرقبلا]# رسل مكب ُدِيِرْياَلَو رسْلا مكبس ديري :ىلاعت

 هارتأ ءمامإلا هل نذأي م نإف :كلذ بجوأ نمل لاقيو .كلذ يف مامإلا ناذئتسا باجيإب

 .هسفن نم هعييضت هل زوجيال ام عّيضي وأ «مدلاب دجسملا ثولي وه وأ ءوضو الب ىقبي

 !اذه نم هللا ذاعمو ؛هلهأ وأ ىفلام وأ



 رخل

 ةالصلا باتك (147١)ثيدحلا (؟)ج  هدلطا

 مْوَي رْجَلا ٍةاَلَص ف َأَرَْي هلي ّيبنلا َناَك :َلاَق

 هو رم يد

 .* نضال لع َنَأل هاو « َةَدْجَّسلا 4 ليت رلا# :ةَعمْجلا

- 
 هام رع

 3 ره بأ ْنَع 7 كفي هرب

 .(880) ملسمو «(881) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا نم دافتسي ام

 .ةعمج ا موي حبصلا ةالص يف نيتروسلا نيتاه ةءارق بابحتسا ىلع ليلد هيف

 مامإلل هرك هنأ كلام نع يورو «ثيدحلا اذه مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 يف ةدجس ةدايز فوخب :اًضيأ للعو «نيمومأملا ىلع طيلختلا ةيشخ اهببسو «كلذ

 .ثيدحلا اذه ةداهشب يبطرقلا لاق امك ءدساف ليلعت وهو ء«ضرفلا

 .( ١485 /5) ؟"مالعإلا” و ء(م8) "ملسم حرش” وء(018/) "؟مهفملا” :رظنا
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 ةالصلا باتك (4١*)ثيدحلا (١)ج

 .دايعأ :هعمجو .رركتي هنأل ؛ةدواعملاو .عوجرلا وهو ,دوعلا نم قتشم :ديعلا

 لمس لم

 معو ركب وُبأو ل لا َناَك :لاَق ضخ َرَمُع نب ادْبَع ْنَع -145

 .ةيطملا لبق يديها َنوُلَصُي

 :ثيدحلا جيرخت

 .(884) ملسمو :.(457) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ديعلا ةالص ةيعورشم

 :عامجإلاو «ةنسلاو .,باتكلا :ديعلا ةالص ةيعورشم ىلع لد

 يف روهشملا [؟ :رثوكلا]# رحنأو كِيرل ٍلَصَف # :ةل*5 هلوقف :باتكلا امأ
 وير مسأ ركذو قرت نم ملأ دَق## :ىلاعت هلوقو «ديعلا ةالص :كلذب دارملا نأ ريسافتلا

 .ديعلا ةالصو ءرطفلا ةاكزب ملعلا لهأ ضعب اهرسف 1١-15[« 4 :ىلعألا]# ّنَصَق

 .فلؤملا هركذ يذلا دغتي» رمع نبا ثيدح :اهنم «ةرتاوتمف :ةنسلا امأو

 لاقو .نيديعلا ةالص ىلع نوملسملا عمجأ :هنلله ةمادق نبا لاقف 00 امأو

 .ةعورشم ديعلا ةالص نأ ىلع نوملسملا عمج -أ :هئلالذ يوونلا

 .(0/0) ؟عومجملا”و 07317 /1) ؟ينغملا” و «(487 /؟) ؟يواحلا” و ١40(« /":) «ريرج نبا ريسفت” :رظنا
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 5 ةالصلا باتك (148)ثيدحلا (١)ج
 ةسمخ مالسإلا يف دايعألا

 مايأو «ةفرع مويو «ةعمجلا مويو ءىحضألا مويو «رطفلا موي :يه دايعألا هذه

 .قيرشتلا

 .كلذ يف نيملسملا نيب فالح الو «ةريثك كلذ ةلدأف :ىحضألاو رطفلا امأ

 فيعض وه ام اهنمو ,نسح وه ام اهنم ءثيداحأ كلذ يف دروف :ةعمجلا امأو

 .نيديعلا ماكحأل عماجلا يباتك يف كلذ تنيب دقو «ريجنم

 لاق :لاق كني رماع نب ةبقع ثيدحف :قيرشتلا مايأو «ةفرع موي امأو

 مَ َنُمَو .مالسإلا َلْهَأ ندم ءٍقيَْلا مَّن ُمْوَيَو ةَقَرَع مويا: هللا لوسر
 .حيحص هدنسو ؛هريغو ١51( /4) دمحأ هجرخأ .«بْرُّشَو لكَ

 أ

 مويو ؛لاوش نم موي لوأ وهو ؛ناضمر نم رطفلا ديع امه :هثللتر مزح نبا لاق

 موي الإ ءامهريغ ديع نيملسملل سيل «ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا وهو :ىحضألا

 ءانركذ ام ريغ اًديع مهل لعجي مل ىلاعت هللا نأل ؛ىحضألا موي دعب مايأ ةثالثو «ةعمجلا

 .كلذ يف مالسإلا لهأ نيب فالخ الو دب هلوسر الو

 |ى كن ةبقع ثيدح يف تبث دقف «ةفرع موي :هلاق ام ىلإ فاضي اًضيأو :تلق

 .مدقت

 .(9) ؟نيديعلا ماكحأل عماجلا” و «(747 /7) ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟ديعلا ةالص تعرش ىتم

 عبتتلاب تبث امك دي يبنلا نع رتاوتلاب تبث :هلله ماسبلا خيشلا لاق
 ةالص لوأ نأ ىلع اًفلخو اًملس نوملسملا عمجأو «ريسلا يف رهتشاو ءءارقتسالاو

 .ةرجملا نم ةيناثلا ةنسلا ىف رطفلا ديع ةالص :ىه دك هللا لوسر اهالص
 .(3 74/1 "برآملا لين”و 56 "صيخشلتلا” و ,(77”” /0) "ريثملا ردبلا7” و.( /؟( ؟يواحلا» :رظنا



 نِخلا

 ”: نب
 ديعلا ةالص مكح

 ةالصلا باتك (147١)ثيدحلا (

 نع ةياور يهو «ةفينح يبأ لوق وهو «نايعألا ىلع ةبجاو اهنأ :لوألا لوقلا

 بجو ةعمجلا روضح هيلع بجو نم :لاق ثيح ؛يعفاشلا مالك رهاظ وهو .دمحأ

 مهمأل ؛تاليوأتب لوقلا اذه يعفاشلا باحصأ لوأت دقو «نيديعلا روضح هيلع

 قيدصو «يناكوشلاو «ميقلا نباو «ةيميت نبا اًضيأ ابوجوب لاقو «ةئس اهنإ :نولوقي
 ةلأسملا دنع امهركذ مدقت نيتيآلاب اولدتساو «نيميثع نباو «ينابلألاو ءناخ نسح

 ءانرمأ :هيفو ,اغض» ةيطع مأ ثيدح كلذ نم «بابلا يف ةدراولا ثيداحألاو «ىلوألا

 كي يبنلا مهرمأف :هيفو .ضق» ريمع يبأ ةمومع ثيدح اذكو ءرمؤن انك :ظفل يفو

 دوادوبأو «(65 /0) دمحأ هجرخأ .مهالصم ىلإ اودغي نأ اوحبصأ اذإو ءاورطفي نأ

 .حيحص دنسب )١١55(

 ال بجاوب سيل امو ءدحاو موي يف اتقفتا اذإ ةعمجلل ةطقسم اهنأبو :اولاق

 نم نيملسملاو ,نيدشارلا هئافلخو ءاهيلع ٌدْخََي يبنلا ةموادمبو ءاّبجاو ناك ام طقسي

 رئاعش مظعأ نم يهو هديعلا ةالص اهيف كرتُي مالسإ راد طق ملعي ملو «هدعب

 .مالسإلا

 طقس ضعبلا هب ماق اذإ :ةيافك ضرف ىنعمو «ةيافك ضرف اهنأ :يناثلا لوقلا

 «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا نم ةفئاط لوق وهو .دمحأ بهذم رهاظ اذهو «نيقابلا نع

 ال ةيافكلا ىلع اهنوك ىلع اولدتساو ءبوجولا ةلدأ نم قبس اهب اهبوجو ىلع اولدتساو

 «ةزانجلا ةالصك نايعألا ىلع بجت ملف ناذألا اهل عرشي ال اهنأ :نيرمأب نايعألا ىلع

 اذه ىلع در دقو «ةعمجلاك اهعاتسا بجوو اهتبطخ تبجول نايعألل تناك ول اهنأو

 .(187 /5) "ىواتفلا” عومجم يف امك .هكلله ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقلا



 ؟

 ةالصلا باتك (5١*)ثيدحلا (١)ج

 لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةدكؤم ةنس اهنأ :ثلاثلا لوقلا

 له :لاق ءاقلْيَّلاَو ميلا ين ٍتاَوْلَص ُسْمكا : :هيفو .كعذتخ هللاديبع نب ةحلط ثيدح

 .010) ملسمو «(40) يراخبلا هجرخأ ؛ّوط ا | ؛ال» :لاق ؟اهريغ ّكَع

 امأو «مدقت |ى «هتلدأ ةوقل ؛اًينيع ابوجو بجت اهنأ .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «ةليللاو مويلا يف ماودلا ىلع بجي ام هيف ركذ (نإف كن هللاديبع نب ةحلط ثيدح

 ةالص انه اذكو «ةروذنملاو «ةزانجلا ةالصك ضراعل وأ ءببسل بجو ام يفني الو

 .ملعأ هللاو .كلذ ريغو ءديعلا
 مامت”و هةر "ماهغلا لبو”و ل( ما "بجر نبا”و :(75) ميقلا نبال ؟ةالصلا”و 36 /6 "عومجملا” :رظنا

 .(0/١011ه) "عتمملا حرشلا” و 0" 5) ؟"ةنملا

 ناثعكر ديعلا ةالص

 يراخبلا هجرخأ .نيتعكر رطفلا موي ىلص دي يبنلا نأ .دشت» سابع نبا نع

 .(885) ملسمو (955)

 للصف «عيقبلا ىلإ ىحضأ موي ْدْيَي يبنلا انيلع جرخ :لاق ثضخ ءاربلا نعو

 «ةمادق نباو ءمزح نباو «يدرواملا لقنو «(975) يراخبلا هجرخأ .نيتعكر

 .ناتعكر ديعلا ةالص نأ ىلع عامجإلا :يوونلاو

 .(11/60) ؟عومجملا” و .(71/7/5) ؟ينغملا” و ؛.(544 /5) "يراحلا”و «(58) ؟بتارملا” :رظنا

 نيديعلا ةالص يف ةءارقلاب رهجي

 يف ةءارقلاب رهجلا بابحتسا ىلع عامجإلا :يوونلاو «ةمادق نباو «يبطرقلا لقن
 تبثي مل ةءارقلاب رهجلا اهيف درو راثآو «ثيداحأب اولدتساو «نيديعلا ةالص

 :نيديعلا يف أرقي ناك ديجي يبنلا نأ هعلخ دقاو يبأ ثيدحب :مهضعب لدتساو «ءىش

 أرقي ناك دي يبنلا نأ دضقم ريشب نب نامعنلا ثيدحو .# ِتيَرتقأ#و «4« قب



 ةالصلا باتك (147١)ثيدحلا (؟)ج

 سا سور

 يبنلا نأ :امهنم رهاظلاف :اولاق .* ِةَيِشلعْلا# و #0 حَبَس#ب :ةعمجلا يفو «نيديعلا يف

 .امهب أرق هنأ اوفرع كلذلو ؛اب رهجي ناك ذي
 0( ١ / ؟ءاورإلا”و 75 /5) "عومجملا”و .(78/6) ؟ينغملا”و ,(077/؟) "مهفملا” :رظنا

 بيترتلا ىلع ديعلا ةالص ةيفيك

 «حاتفتسالا ءاعد لوقي مث «ةالصلا ناكرأ نم نكر يهو «مارحإلا ةريبكت ربكي

 ةشئاعو ءورمع نب هللادبع ثيدحل ؛تاريبكت عبس ربكي مث ءبجاو ال بحتسم وهو

 يف :ىحضألاو رطفلا يف ربكي ناك ٌدْييَب يبنلا نأ : ا#» ةشئاع ثيدح ظفل .امهريغو

 ثيداحألاو .دوادوبأو ءدمحأ هجرخأ .اًسمخ ةيناثلا يفو «تاريبكت عبس ىلوألا

 كلذ يف تبغي مل هنأل ؛لاقي ركذ نيتريبكتلا نيب سيلو .نسحلا ىلإ يقترت :اهعومجمب

 .ةبجاوب تسيل ةنس دئاوزلا عبسلا تاريبكتلا ءالؤه مكحو .ءيش

 ها .اًقالخ هيف ملعأ الو ءاّوهس الو اًدمع هكرتب ةالصلا لطبت الو :ةمادق نبا لاق

 مث بجاو وهو ذوعتي مث «عامجإلا كلذ ىلع لقُت «تاريبكتلا ءالؤبب رهجيو

 ةعكرلا يفو «4# ق#ب :اهدعب أرقي مث «ةحتافلا أرقي مث ءةبجاو ةيمستلاو يمسي

 #2 حيَسأ#ب :ىلوألا ةعكرلا يف ةحتافلا دعب أرقي وأ .# ِتِرتقأ#ب :ةحتافلا دعب ةيناثلا

 يف أرقي ناك ْدْييَب يبنلا نأ كفيخ دقاو يبأ ثيدحل ؛؟*ِةَيِشَعْلا# ب :ةيناثلا ةعكرلا يفو

 ناك زيتي يبنلا نأ هغتقم ريشب نب نامعنلا ثيدحو .# تيفو «4 ق#ب نيديعلا

 .* ةيِشلعْلا# و #2 حّيس#ب :ةعمجلا يفو «نيديعلا يف أرقي

 ةعكرلل موقي مث «ىلوألا ةعكرلا نم يهتني ىتح دجسي مث «موقي مث «عكري مث

 ثيدحل ؛مايقلا ريبكت ريغ تاريبكت سمح ربك اّماق متتسا اذإف «مايقلل ربكيو ةيناثلا

 .امهريغو امهركذ مدقت «ةشئاعو ءورمع ني هللادبع



 نيتريبكتلا نيب سيلو «ةبجاوب تسيلو ةنس :دئاوزلا سمخلا تاريبكتلا مكحو

 ؛ةءارقلا اهدعبو «ةيمستلا اهدعبو «ذوعتلا مث .ءيش كلذ يف تبثي مل هنأل ؛لاقي ركذ

 .ملسو ءدهشت ةيناثلا هتعكر نم ىهتنا اذإف «ىلوألا ةعكرلا يف مدقت ام ىلع اذكهو

 يف حجارلا نايب عم هيف فلتخا امو ءليصفتلاب لاصخلا هذه تركذ دقو :اذه

 )١6٠0-184(. "نيديعلا ماكحأل عماجلا» :يباتك

 دئاوزلا تاريبكتلا يف نيديلا عفر مكح

 ؛ءيش اهنم تبثي ملو «دئاوزلا تاريبكتلا دنع نيديلا عفر اهيف ثيداحأ تءاج

 ؛مارحإلا ةريبكت يف الإ عفري الف :اذه ىلعو .اًضيأ باحص نع رثأ تبثي مل اذكو

 «كلام عفرلا مدعب لاق دقو «ليلدلا توبث مدعل ؟عفري الف دئاوزلا امأ «ةلدألا مومعل

 .مزح نباو .فسويوبأو «ليل يبأ نباو ءيروثلاو
 )1١97(. "نيديعلا ماكحأل عماجلا” و .(3/0) «عومجملا” و 0781 /5) ؟ينغملا” و ,(747* /7) ؟ىلحملا” :رظنا

 دئاوزلا تارببكتلا ضعب هتاف وأ ةعكر مومأملا كردأ اذإ

 ضعب هتاف دقو مامإلا كردأ اذإو :كيخ يعفاشلا لاق :هنللذ يدرواملا لاق

 ةئيه ريبكتلاو ء«ضرف مامإلا عابتا نأل ؛تاف |مب تأي لو «يقب ام هعم ربك تاريبكتلا

 ءاّسمخ هعم ربك ةيناثلا ةعكرلا يف مامإلا كردأ نإف «ةنسلاب كرتي ال ضرفلاو «ةنونسم

 اسمح ربك ةتئافلا ةعكرلا يضقيل ماق اذإف ءاّسْمح ربك مامإلا عبات هنأل ؛ةيلوأ تناك نإو

 .تاريبكت سمح ةنمضم ديعلا ةالص نم ةيناثلا ةعكرلاو «ةيناث اهنأل
 "8/5 "ينغملا”و 25/5١ "عئانصلا عئادب” و 4/9 ؟يواحلا” :رظنا



 ا 00

 ةالصلا باتك (14178١)ثيدحلا 0 اذن

 لاورلا ىلإ سمشلا عافشرا ديعلا ةالص تقو

 ةالصل تقو اهلاوز ىلإ سمشلا ءافص نم نأ :اوقفتاو :هغللو مزح نبا لاق

 قورش نم اهتقو نأ ىلع اوقفتاو :هئللَك دشر نبا لاقو .راصمألا لهأ ىلع نيديعلا

 .لاوزلا ىلإ سمشلا

 .فالخ هيف اذهف «ةهاركلا لاوز لبق سمشلا قورشب ديري ناك اذإ امأ :تلق

 حمر َدْيِق سمشلا عفترت نيح نم اهتقو نوكي :اذه ىلعف :ههلل ةمادق نبا لاقو

 .ةلفانلا ةالص نع يهنلا يتقو نيب ام كلذو «ةريهظلا مئاق موقي نأ ىلإ

 .0717/7/7) ؟ينغملا”و 601١(« /1) "ةيادبلا” و .(58) "عاجإلا بتارم” :رظنا

 ؟ةهاركلا لاوز لبق سمشلا عولط دنع ديعلا ةالص زوجت له

 هنأو .هزاوج ىلع عامجإلا لقن انهف «يهنلا تقو لازو «سمشلا تعفترا اذإ امأ

 لبق سمشلا عولط دنع امأو .هذه لبق ةلأسملا يف مدقت دقو «ديعلا ةالصل تقو لوأ

 بهذو ء.زوجي هنأ ىلإ :ةيعفاشلل هجو وهو «ءكلام بهذف «ةهاركلا تقو لاوز

 .زوجي ال هنأ ىلإ روهمجلا

 هللا لوسر ناك تاعاس ثالث :لاق كلَخ رماع نب ةبقع ثيدحل باوصلا وهو

 ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح :اناتوم نهيف ربقن نأ وأ ءنهيف يلصن نأ اناهني ديت
 بورغلل سمشلا فيضت نيحو ءسمشلا ليمت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو «عفترت
 .0781) ملسم هجرخأ .برغت ىتح

 .(109/9) "بجر نبا” و 07 /0) "عومجملا” و «(77/7/5) "ينغملا” :رظنا

 سمشلا عولط لبق ديعلا ةالص ىلصتال

 عولط دعب ىلصو «حبصلا ٍلصي نيح مامإلا ادغ نإو :هلللج يعفاشلا مامإلا لاق

 .ديعلا تقو لبق ىلص هنأل ؛داعأ سمشلا لبق ىلص ولو «دعي مل سمشلا



 نِحلا

 ةالصلا باتك (148١)ثيدحلا 3 قا

 عولط لبق ىلصت ال ديعلا نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ :لاطب نبا لاق :ظفاحلا لاقو

 .ةلفانلا زاوج دنع زوجت |منإو ءاهعولط دنع الو ءسمشلا

 .هذه لبق ةلأسملا يف مدقت فالخ هيفف ءاهعولط دنع امأ :تلق

 زوجي ال هنإف ؛سمشلا عولط دعب ام :انهاه مويلاب دارملاو :هكللك بجر نبا لاقو

 .قافتالاب كلذ لبق ديعلا ةالص

 .(101//؟) "حتفلا”و .(508/8) "بجر نبا”و«(١5 /ا) "راكذتسالا”و«(١776/1) "مألا” :رظنا

 لاوزلا دعب ديعلا ةالص ىلصتال

 تلاز ىتح ذئموي ّلصت مل اذإ اهنأ ىلع عمجأ دق لكو :هكللذ يواحطلا مامإلا لاق

 ىصت ال ديعلا ةالص نأ ىلع :ءاملعلا عمجأ دقو :هنلله ربلادبع نبا مامإلا لاقو

 «يكلاملا باهولا دبع :كلذ ىلع عامجإلا لقن اذكهو :تلق .لاوزلا دعب ديعلا موي

 .مهريغو «يوونلاو
 .(الال )١/ "نيبلاطلا ةضور”و ((477 )1١/ "ةنوعملا” و (759 )١5/ "ديهمتلا” و «(7384 /1) "راثآلا يناعم حرش” :رظنا

 ؟كلذ نم ةمكحلا امو رطفلا ةالص رخؤتو ىحضألا ةالص لجعت له

 يبأ لوق وهو ءىحضألا ميدقتو ءرطفلا ةالص ريخأت بحتسي :لوألا لوقلا

 .فالخلا مدع ةمادق نبا لقن لب دمحأو ءيعفاشلاو «ةفينح

 ؛رطفلا ريخأتو «ةيحضتلا تقو عستيل ؛ىحضألا ميدقت نسيو :هنلله لاق

 .اقالخ هيف ملعأ الو «يعفاشلا بهذم اذهو ءرطفلا ةقدص جارخإ تقو عستيل

 رطفلا موي انب يلصي دي يبنلا ناك :لاق لذ بدنج ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 لسرمو .عوضوم ثيدح وهو .حمر ِديِق ىلع ىحضألاو «نيحر ِديِق ىلع سمشلاو

 .اًدج فيعض لسرم وهو .ىحضألا ليجعتو «رطفلا ريخأت :هيفو «ثريوحلا يبأ



 ةالصلا باتك

 ريخأتب هنأ كلذ يف ىنعملاو :هغلل» بجر نبا لاق :ىنعملاو رظنلا ثيح نمو

 ةالص ليجعتبو «هيف اهجارخإ بحتسملا ةرطفلا جارخإ تقو عستي رطفلا ديع ةالص

 ىتح لكألا نع اوكسمي نأ سانلا ىلع قشي الو ؛ةيحضتلا تقو عستي ىحضألا

 .مهاياحض نم اولكأي

 لجعي الو «ةيوسلاب دحاو تقو يف ىحضألاو ءرطفلا ىلصي :يناثلا لوقلا

 اهب ليجعتلاف سمشلا تعلط اذإ :ةعيبر لاقو .كلام لوق وهو ءرخآلا نع امهدحأ

 نورخؤي اوناك :يرهزلا لاقو .ريخأتلا نم نسحأ - ىحضألاو رطفلا ينعي -

 .اًدج راهنلا عفتري ىتح نيديعلا

 ؛ىحضألا ميدقت يف ُدُيَي يبنلا نع ليلدلا تبثي مل هنأ :بابلا اذه يف ةصالخلا

 لبق لكأي نأ بحتسملا رطفلا نأ يهو «ةجاحلا تيعور اذإ نكل ؛رطفلا ريخأتو

 ديع اًضيأو «عجري ىتح لكأي ال هنأ بحتسملاف ؛ىحضألا فالخب ىلصملا ىلإ ودغلا

 ريغ اًليلق رطفلا ديع ةالص ريخأتب سأب ال :اذه ىلعف .رطفلا ةاكز جارخإ هيف رطفلا
 .ملعأ هللاو «ليلدلا كلذ يف تبث هنأ لجأ نم ال «سانلا لاوحأل ةاعارم ؟؛ريثك

 )١55(. "نيديعلا ماكحأل عماجلا” و ((571/8) "بجر نبا” و ((77"7/ /”7) "ينغملا” :رظنا



 ةالصلا باتك (144١)ثيدحلا (؟)ج

 ةاَلّصلاِب َأَدَبْق ءديِعلا َمْوي لكي بلا َمَم ُتْدِهَش :َّل َلاَق كنيخ رباب نع -4
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 هللا ىَوَقَتب َو رمق «لاكب َلَع اًنكَوَتُم َماَق مَ هقَماَقِإ اَلَو ٍناَذَأ الب ةبطخلا َلْبَق

 ىَّنَأ ىَّبَح ىََم مّن ْمُهَركَدَو َساَّنلا ظَعَوَو ءهِتَعاَط َلَع ّتَحَو هَّلاَعَت هل

 رثكأ َّنكَذِإَف ؛َنْفَدَصَت هءاَسَنلا َرَشْعَم اَي» :َلاَقَو َنُهَركَذَو َّنُهَظَعَوَف َءاَسّنلا
 ع ل هيه

 يل :ْتَلاَقَف ِنْيَدَحلا ٌءاَعْفَس ىاَسْنلا ةَطس ْنِم ٌةَأَرْما ِتَماَقَف . (!متَهَج ٍبَطَح

 :َلاَك .«َريِشَعلا َنْرْفْكَتَو قاَكَّشلا َنْرْيَكُت ّنكّنأل» :َلاَمَق !؟دللا َلوُسَر
 يعم 2 اس (ساس ص

 .نهجاَوَحَو ٌنِهِتَط ِرفأ ْنِم لالِب ٍبْوَن يف َنيِقْلُي َنهّيِلُح ْنِم َنْفّدَصَتي َنْلَعَجَف

 :ثيدحلا جيرخت

 الإ هل ظفللاو ء(ملح) ملسمو .(ةا/4)( ل/قكتل) (ةكع) .(ةهم)ج يراخبلا هجرخأ

 .هدنع تسيلف «ءاسنلا رشعم ايا :هلوق

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةالصلا تدهش :يأ .فوذحم لوعفملاو .ترضح :هانعم (تدهش) :هلوق

 هيلع مالكلا مدقت (ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبف) :هلوق

 ىلع الماحتم همايق يف ليملا :انه دارملاو «لماحتلا :وه ؤكوتلا (اتكوتم) :هلوق

 .لالب

 .رانلا ءامسأ نم مسا :منهجو .دوقولا :بطحلا منهج بطح١ :هئوق

 .يه نم تبثي مل (ةأرما) :هلوق



 منحنا حج
 جاتخل

 .داوسو ريغت اهيف :يأ - ةلمهملا نيسلا حتفب - (نيدخلا ءاعفس) :هلوق

 .ىوكشلا :يأ - نيشلا حتفب - وه «ةاكشلا نرثكت» :هلوق

 هلمحو ءطلاخملاو ءرشاعملا :ريشعلا :ةغللا لهأ لاق «ريشعلا نرفكت» :هلوق

 .طلاخم لك وه :ليقو «جوزلا ىلع انه نورثكألا

 ةمحش يف قلع ام لك :ديرد نبا لاق .طرق عمج وه (نهتطرقأ نم) :هلوق

 ةقلحلا وهف :صرخلا امأو ءزرخ نم وأ ءبهذ نم ناك ءاوس ءطرق وهف نذألا

 .ٍيلحلا نم ةريغصلا

 لاقو .ديلا عباصأ يف سبلت ميتاوخ :تيكسلا نبا لاق (نهتاوخو) :هلوق

 ال ميتاوخ يه :يعمصألا لاقو .لاجرلا نم دحاولا عباصأ يف نوكي دقو :بلعث

 .خاتفأو «تاختف :اًضيأ عمجتو ءصوصف اهل نوكي دقو :ديرد نبا لاقو .ال صوصف

 .(5 9 /) "مالعإلا”و (م485) "؟ملسم حرش” :رظنا

 ةالصلا باتك (144١)ثيدحلا (

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةالصلا دعب نيديعلا ةبطخ
 ليعف نيديعلا يف ةبطخلا لبق ةالصلا ميدقت امأو :هثللج ربلادبع نبا مامإلا لاق

 يأرلا لهأ نم راصمألا ءاهقف نيب كلذ يف فالخ الو ءملعلا لهأ ةعامج كلذ

 ءاملع كلذ ىلعو «نيعباتلاو .هباحصأو ديب هللا لوسر نع تباثلا وهو ءثيدحلاو

 .اًضيأ كلذ يف ةيمأ ينب نم ناك ام الإ نيملسملا

 نع الإ ؛ملعلا لهأ نم دحاو ريغ ةلأسملا هذه ىلع عامجإلا لقن اذكهو :تلق
5 0 

 .ةيمأ ينب



 «بدنجو «رمع نبا ثيدح نم بايلا اذه يف فلؤملا هركذ ام :ةلأسملا ليلد

 . مهفوح رباجو

 "حتفلا”و 2500 )١/ "ةيادبلا”و 0784 /5) "ينغملا”و )551/١١(« "ديهمتلا”و )51١/5(: "طسوألا” :رظنا

 .(عة/0)

 اهل عامتسالاو ديعلا ةبطخ مكح

 :لاق دغتيع بئاسلا نب هللادبع نع ءءاطع نع :وهو .ءثيدح كلذ يف درو

 ْنَأ ّبَحَأ ْنَمَق «ُبّطْخَن اَنِإ) :لاق ةالصلا ىضق ملف .ديعلا يَ هللا لوسر عم تدهش

 دوادوبأ هجرخأ .«ْبَمْذيْلَف َبَهْذَي ْنَأ بح ْنَمَو ءسِلْجيْلَف ِةَبْطْخْلِل َسِلْخي
 نع ءءاطع نع هنأ :ةمئألا حجر نكل ءامهريغو )١51١(( يئاسنلاو )23١4((«

 .السرم ديبي يبنلا

 ةبطخلا بوجو مدع ىلع عامجإلا يناكوشلاو «يناعنصلا لقنف :ةبطخلا مكح امأ

 .نيديعلا يف
 ءءاطع لوقب لوقن ال :دمحأ لاق :ههلله بجر نبا لاقف :اه عاتسالا مكح امأو

 غارف لبق فارصنالاب صخري ملو ؟بطخي ناك نم ىلع مهلك سانلا بهذ ول تيأرأ

 هللاو «ةبطخلا لطعتتف ؛هدحو مامإلا ريصيف «مهلك سانلا فارصنا دارأ هلعلو «ةبطخلا

 .ملعأ

 .مامإلا فرصني ىتح فرصني الف مامإلا عم ىلص نم :كلام لاقو :هنثلج لاقو

 .مامإلا فارصناب الإ فرصني الف «نيديعلا ءاسنلا نم رضح نميف هبهذم كلذكو

 اًكرات نوكيو ءزاج بطخي ملو ىلص نإف «ةبحتسم ديعلا ةبطخ نأ :ةصالخلا

 نإف «ةبطخلا عاتسال ىقبي نأ ةالصلا رضح نمل بحتسيف اهل عاتسالا امأو «ةنسل

 بهذ ول :دمحأ مامإلا لاق اك ءالف لكلا باهذ امأوءمهيلع ركني الف ضعبلا بهذ



 ةالصلا باتك (144)ثيدحلا (؟)ج 05

 اهيف امل ؛ةميظعلا ةريعشلا هذه ليطعت لكلا باهذ نأل ؛بطخي نم ىلع مهلك سانلا

 يف اه ةيطع مأ ثيدح يف امك ,تاملسملاو نيملسملل ريكذتلاو ظعولاو ميلعتلا نم

 نيديعلا موي َصّيخلا جرخن نأ انرمأ :تلاق (840) ملسمو )70١(« يراخبلا

 .نهالصم نع ضيحلا لزتعيو ءمهتوعدو نيملسملا ةعامج ندهشيف ؛رودخلا تاوذو

 ؟لبسلا”و :(44/4) ؟"بجر نبا”و :.(514/74) ؟ىواتفلا”و :(107 /5) ؟عومجملا”و :0787/7) «ينغملا” :رظنا
 0880 /") «لينلا”و.(51١/؟)

 ؟اهرضح نمل ديعلا ةبطخ لاح يف مالكلا مكحام

 ملكت نإف :اهل عامتسالاو ديعلا ةبطخ ىلع همالك ضرعم يف هكللذ يعفاشلا لاق

 اذه سيلو «ةرافك الو «هيلع ةداعإ الو هل كلذ تهرك فرصنا وأ ؛عامتسالا كرت وأ

 .ضرف ةعمجلا موي ةالص نأل ؛ةعمجلا موي ةبطخك

 يتبطخل تاصنإلا بجي ال :ملعلا لهأ ضعب لاقو :هفثله نيميثع نبا لاقو

 ناك امكف .فارصنالا مرو «روضحلا بجول تاصنإلا بجو ول هنأل ؛؟نيديعلا

 .بجاوب سيل عاتسالاف .بجاو ريغ روضحلا ناكو ءاٌرئاج فارصنالا

 )0//١51(. "عتمملا حرشلا”و (14/9) ؟"بجر نبا”و (1//71) "مألا» :رظنا

 !ناتبطخ مأ ةبطخ ديعلل بطخي له
 نبا لقنو «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «ناتبطخ ديعلل بطخي :لوألا لوقلا

 «نيتبطخ ديعلل نأ :اهيف هلله ةبتع نب هللادبع نب هللا ديبع لسرمو ..غ» رباجو

 .حصت مل اهلكو .ةسلجب |مهنيب لصفي



 محلا تحج
 44١)ثيدحلا (؟١)ج اد ديعلا :باب

 انخيشو «ينابلألا خيشلا لوق وهو «ةدحاو ةبطخ ديعلل بطخي :يناثلا لوقلا

 ةبطخ اهنأ يف ةحيحصلا ةلدألا رهاظ :مهتجحو .يروجحلا ىبحي انخيشو «لبقم
 .فلؤملا هركذ يذلا دتنيع رمع نبا ثيدح اهنم «ةدحاو

 هنأ :اًضيأ اهيفو «ةحيحصلا ةلدألا رهاظ وه اك ,ةدحاو ةبطخ اهنأ :برقألا

 ةظعومب نهصخي ناك دوي هنأ :اذه رهاظف .نهركذيو نهظعيف ءءاسنلا يتأي ناك ديب

 ؛ملعلا لهأ ةماع نع مدقت ام اذه ضراعي الو .ةلأسملا هذه دعب اهركذ يتأيس امك

 نيتبطخلا ريغ ءاسنلل ةظعوم مث .ةسلجب اهنيب لصفي ناتبطخ نولوقي مهنإف

 .ملعأ هللاو «نييلوألا

 "لبسلا”و «(441/1) ؟دازلا”و :(78/5) "عومجملا”و «(784 /7) ؟ينغملا”و «(581/4) "طسوألا” :رظنا

 .(4١1ةهل/؟)

 ةالصلا باتك (

 !ديعلا موي ةظعومب ءاسنلا صصخت له

 هذه يفو :هانعم يف ءاج امو .تفخ رباج ثيدحل هحرش يف هنلله يوونلا لاق

 نهثحو «مالسإلا ماكحأو «ةرخآلا نهريكذتو ءءاسنلا ظعو بابحتسا :ثيداحألا

 ظوعوملا وأ ظعاولا ىلع فوخو «ةدسفم كلذ ىلع بترتي مل اذإ اذهو «ةقدصلا ىلع

 ؛مهنع لزعمب نكي مهعماجمو لاجرلا ةالص نرضح اذإ ءاسنلا نأ :هيفو ءامهريغ وأ

 .هوحنو «ركف وأ «ةرظن وأ «ةئتف نم اًفوخ

 ىلع ةنتفلا تنمأ نإ ةظعومب نهصخي هنأو ءباوص يوونلا هلاق ام :تلق

 اًببس ناك ابر نهنم برقلا وأ «ءءاسنلاب لاجرلا طالتخا نآل ؛ظوعوملاو ظعاولا

 ةظعومب نهصخي نأ مامإلل نكل «ءيش اههدعي ال ةمالسلاو «رظنلا نع ةئشانلا ةنتفلل

 اذإ ءاسنلل اًضيأ يه لاجرلل يه يتلا ةظعوملا نأ وأ ءنهيلإ باهذ نودب هماقم نم



 ةالصلا باتك (114١)ثيدحلا (؟

 ولو نهعاسإ عيطتسي توصلا تاريكم دوجو عم ةنوآلا هذه يف نآلاو («نعمس

 .هلل دمحلاو نُدْعَب

 ؟لينلا”و 362 ؟حتفلا”و 1 ةبجر نيا”و (محخدرخح#) ؟ملسم حرش” و "رتل ذرفإ ؟ىلحملا” :رظنا

 .(0145/0) ؟عتمملا حرشلا”و «("4/)

 نيديعلل ةماقإلاو ناذألا مكح

 نعو دبي يبنلا نع تباثلا حيحصلا وه اذهف :هكللو ربلادبع نبا مامإلا لاق
 ناذأ الب نيديعلا يف ةبطخلا لبق نولصي اوناك مهنأ :هدعب نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا

 يف نوري ال مهلك ...قارعلاو زاجحلاب ءاهقفلا ةعامج ىوتف اذه ىلعو «ةماقإ الو

 .ةبطخلا لبق نولصيو «ةماقإ الو اًناذأ نيديعلا ةالص

 يور هنأ الإ ؛هفالخب دتعي نم اًفالخ اذه يف ملعن الو :هنللج ةمادق نبا لاقو

 ليلد اذهو «دايز نبا ديعلا يف نذأ نم لوأ :ليقو «ماقأو نذأ هنأ كضيخ ريبزلا نبا نع

 .هلبق عامجإلا داقعنا ىلع

 ةعدب نيديعلل ةماقإلاو ناذألا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو :هئلله بجر نبا لاقو

 نبا لاقو .مكحلاو ,يبعشلاو «ىزبأ نب نمحرلادبع :ةعدب هنإ :ّلاق نممو ءثدحمو

 .ثدحم وه :نيريس

 .(5 407 /8) "بجر نبا” و «(77/8 /5) "ينغملا” و .(18/9) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟نيديعلل ناذألا ثدحأ نم لوأ نم

 هلله اًدايز نأ تبثو «نيديعلل ماقأو نذأ هنأ دضني» ريبزلا نب هللادبع نع تبث

 تبثي ملو ءجاجحلاو ,.كعفإغ ةيواعم نع يور اذكو «نيديعلل ناذألا ثدحأ نم لوأ

 )١١17(. "نيديعلا ماكحأل عماجلا” :يباتك يف كلذ يف راثآلا تجّرخ دقو ءامهنع



 ةالصلا باتك (144١)ثيدحلا (؟)ج ٠١

 ؟(ةعماج ةالصلا)ب نيديعلل ىداني له

 مهضعب لقن ىتح ةعماج ةالصلاب ديعلل ىداني نأ :ءالعلا ضعب بحتسا
 :ىداني نأ بحتسيو :هنللَو يقشمدلا نمحر لادبع نب دمحم لاقف «كلذ ىلع عامجإلا

 .قافتالاب ؛ةعماج ةالصلا

 سايقلابو ءفيعض وهو «يرهزلا لسرمب اولدتساو :هتللط بجر نبا لاقو

 ةالّصلا :يداني اًيدانم لسرأ هنأ هنع ّمص ْدْلبَي يلا نإف .فوسكلا ةالص ىلع

 لب «ُهل نيعمتجم سانلا نكي مل فوسكلا نأب ءديعلاو فوسكلا نيب قرفي دقو «ةعماج

 مهلك سانلاف .ديعلا امأو .ءكلذل اودونف ءمهقاوسأو مهتويب يف نيقرفتم اوناك

 (ءيش الو ءادن الو ةماقإ الو) : تف رباج لوقو «مامإلا جورخ لبق هل نوعمتجم

 .(ةعماج ةالصلا)ب ءادنلا يفن هيف لخدي

 توبث مدعل :كلذو ؛(ةعماج ةالصلا)ب ديعلا ةالصل ىداني ال هنأ :حجارلا

 نبا مالك مدقت دقو «قرافلا عم سايق هنأل ؛حصي الف سايقلا امأو «كلذ ىلع ليلد

 يأب ةعدب ديعلل ءادنلا : "حتفلا” ىلع هقيلعت يف هلله زاب نبا خيشلا لاقو ءبجر

 .ناك ظفل

 .(407/7) "محتفلا”و :(4548/48) ؟"بجر نبا”و :(77/48/7) "ينغملا” و ((50) "ةمئألا فالتخاب ةمألا ةمحر” :رظنا



 َدْعَب ىحضألا َمْوَي كو يلا انبطحح :َلاَق دشتتع ٍبِزاَع ِنْب ِءاَربلا ِنَع -4
 ْنَمَو «كّسنلا َباَصُأ دقق ؛انكسن لن كَسْنَو انتالص ىلَص ْنَم» :لاقف «ةالصلا 6 س2 31 2 م يت سا رج ع سس 1 2 هاس 0 دير موق

 8 رب 72 همم و 00 و و --ه م

 نبا ِءاَرَبْلا لاخ - ٍراَيِن نب ةدربوبا ل ٍةالصلا لبق :نا ءاَربلا لاخخ - رامث من هد بونأ لاقف .(هل كسن الق ؛ةالّصلا اق َكَسَن
 02 هع يفرش لن 1 هه يي هيرب ظذ 0 اس ع( هس

 َمْوَيلا نأ تفّرَعَو ٍةالَّصلا لبق ٍتاَش تكَسَن ينإ وللا َلوُسَر اي - بزاع

 و هس ل م ام هَ 5 مب تمي 5 2 هَ و
 تحببلف ؟يتيب يو حبدي لوأ يت نوكت | تيبح .ءبرشو لكأ موي

 2 و هى هرعت مش سرع د و م ماس 6 0 و موهج عر م

 اي :ل امحل ةاش كتاش»١ :لاقف «؟ةالصلا قا نأ ابق تيدغتو «ق
- 

 رس رز 00-0 38 م مس حام 0 ه5 2 مل 010 5 2 2

 :َلاَق ؟ىنع يزجتفأ ءنْيَئاَس ْنِم َّلِإ بَحَأ ّىه اقاَنَع انَدْنِع نإف للا ٌلوُسَر

 (!كّدَعَب ِدَحأ ْنَع يزجت ْنْلَو ْمَعَن١

 )١1951(. ملسمو .هل ظفللاو «(406) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 دعب ةبطخلا نأ :هيف (ةالصلا دعب ىحضألا موي ٌدَْي يبنلا انبطخ) :هلوق

 .مدقت دقو «ةالصلا

 .ةئيطاو تقولا يف انتالص لثم :يأ «انتالص ىلص نم» :هلوق

 .انكسن لثم :يأ «انكسن كسنو١ :هلوق

 براق ام وأ .كسنلا ةيعورشم باصأ دقف :يأ «(كسنلا باصأ دقف» :هلوق

 . كشي> يراصنألا يولبلا ورمع نب رايت نب ئناه :همسا (ةدرب وبأ) :هئوف



 محلا وه لب ءاهيف باوث الو ؛ةيحضأ تسيل :يأ ؛محل ةاش كتاش» :هلوق
 .هب عفتني

 حتف هيف ريتخا يذلا :ديعلا قيقد نبا لاق «كدعب دحأ نع ّيزجت نلو» :هلوق

 يبأ صيصختب ثيدحلا يف حرص دقو «.هنع ءاضق نوكي ال هدعب يتأي يذلاف ءاكسن

 يلع هريع سايف عشم د قبس يف اهتارجإب هدرب .هيلع هرغ سايق عئتمأاف ؛هحبذ ا اذه ى اهئازجاإب ةد

 )118/١(. ؟ماهفألا هيبنت” و .(5 148 /1) "حتفلا” و 7١(« 5 /4) ؟مالعإلا”و ء(17/5١) "ماكحإلا” :رظنا
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 ةالصلا باتك (145١)ثيدحلا (؟)ج اه

 نسل 00 يه نا 0 : 0 0 نيك 0 0م ه -

 َمْوَي لَك ّيبنلا لَص :َلاَف ثني ّنَحَبلا ِهْلادْيَع ِنْب ٍبَدْنُج ْنَع 45
 0 هم ك رو ه2 ه2 مس هر همس سس ه2 ع1 2 2 0
 ىّرخأ حبذيلف «لَصَي نأ لبق حبذ ْنَم» :لاقو َحَبذ مث .بطخ ّمث رحنلا

 0 ف ها 1 هس كس © سا ال ا

 .اوللا مشاب حّيذّيلف ,حَبذي ل نَمَو ءاهتاكم

 )١1955(. ملسمو .هظفل اذهو «(985) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ال ةيحضألا نأ :هاتعم (اهناكم ىرخأ حبذيلف ٍيلصي نأ لبق حبذ نم» :هتثوق

 .ةالصلا دعب الإ اهتقو لخدي

 .هللا مساب التاق :يأ (هللا مساب حيذيلف» :هلوق

 ثيح ةيحضألا باب يف كلذ ركذ يتأيس «لئاسملا نم نيثيدحلاب قلعتي ام :هيبنت

 .(7517/5) "مالعإلا” :رظنا .ىلاعت هللا ءاش نإ .باتكلا اذه يف فلؤملا هركذ

 53 ها 0 0 سا لل ٠:2 00 53 2 مده ريا مس سف م
 نأ ٍةِي هللا لوُسَر اَنَرَمَأ :تلاق اهعاقر ةيراصنالا ةبيَسن : ا نع - ١81

 ّلَصُم َنرَتخَي نأ ضّيخلا َرْمَأَو روُدُملا ِتاَوَدَوَقاَوَعلا نْيَديِعلا يف َجرْخُ
 .َنيِمِلْسْمْلا

 00 ع 1 0 خس ذآ و ع مة سود ه2 5 وردم لم ا هم

 ةكرب نوجرَي ؛مهِئاعدب نوعديو مهريبكتي نربكيف .ضيخلا جرحت ىتَح ةسس م. بهل ف 5 م” م8 سلام 0 00 و 2 م
 ل 1 2 072 ا

 .هَنَرَهْطَو مويلا كِلَذ



 يف يناثلا ظفللاو ءهظفل اذهو .(840) ملسمو ,(701) ,(””5) يراخبلا هجرخأ

 )91/1١(. "يراخبلا»

 :ثيدحلا ظافلأ

 تقحتسا وأ «تبراق وأ «ملحلا تغلب نم يهو «قتاع عمج (قتاوعلا) :كلوقف

 .ةمدخلل جورخلاب ناهتمالا نم تقتع يتلا وأ ءاهلهأ ىلع ةميركلا يه وأ «جيوزتلا

 نوكي رتس :ردخلا :ليقو .تويبلا :يهو .ردخ عمج (رودخلا تاوذو) :هكتوف

 .تيبلا ةيحان يف

 :دوصقملا نأ حيحصلا :(نيملسملا لصم نلزتعي نأ ضيحلا رمأو) :اهلوق

 .ةالصلا نلزتعيو :ةياور يف ملسم يف ءاج امل ؛ةالصلا نلزتعي

 ءاج نمف ءدجسملا مكح هل الو ءدجسمب سيل ىلصملا نأ :حجارلا :اًضيأو

 نأب لوقلا ىلع :اًضيأو .دجسملا ةيحت يلصي الو .سلجي ءاسنلا وأ لاجرلا نم ىلصملا

 .دجسملا مكح هل ىلصملا

 يف ال ؛دجسملا خستي مل ام دجسملا يف ثكملا امل ضئاحلا نأ :حيحصلاف

 تناكف .دجسملا يف ءابخ امل ناك ءادوس ةديلو نأ :اك#» ةشئاع نع نيحيحصلا

 .يدنع ثدحتتف ينيتأت

 .(6 98/1١ ؟حتفلا”و «(590/5) *مالعإلا”و ؛(151/5) ؟"بجر نبا”و ((89) "ملسم حرش” :رظنا



 كمي بنحلا
 ةالصلا باتك (47١)ثيدحلا ( دج نت

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ىلصملا ىلإ ديعلا ةالصل جورخلا مكح

 لهأ روهمج لوق وهو «ىلصملا ىلإ ديعلا ةالصل جورخلا بحتسي :لوألا لوقلا

 درو امو «ىبصملا يف ديعلا ِدْيَْبَي يبنلا ةالص اهيف يتلا ةلدألا :لوقلا اذه ةجح .ملعلا

 يبأ ةمومع ثيدحكو .فلؤملا هركذ يذلا اكن ةيطع مأ ثيدحك كلذب رمألا نم

 نمو «يعفاشلا لوق وهو ءلضفأ هيف ةالصلاف دجسملا عستا نإ :يناثلا لوقلا

 رجح نبا رايتخا وهو «نييقارعلا روهمجو ءيوغبلاو ءيدرواملاو ءيزاريشلا هباحصأ

 .اًضيأ

 ءدجسملا يف ةكمب ديعلا ةالص نولصي اولازي مل ةمئألا نأ :لوقلا اذه ةجح

 نأب ىلصملا ىلإ جورخلا ةلدأ نم درو امع اوباجأو .فظنأو فرشأ دجسملا نألو

 :هلوقب هثللَم يناكوشلا اذه بقعتو ءهيلإ نيجراخلا ةرثكل ؛مهيلع قيضي ناك دجسملا

 يف دي هب يمأتلا نع راذتعالل ضهتني ال نيمخت درجم ةعسلاو قيضلا ةلعلا نوك

 نأ ىلع لالدتسالا امأو .كلذ ىلع دكت هتبظاومب فارتعالا دعب ةنابجلا ىلإ جورخملا

 كرت نوكي نأ لامتحاب :هنع باجيف ؛ةكم دجسم يف ةالصلا لعفب ةلعلا وه كلذ

 .اهدجسم يف ةعسلل ال ةكم فارطأ قيضل ؛ةنابحلا ىلإ جورخلا

 مل ؛ىلصملا ىلإ ديعلا ةالصل جورخلا ةنسلا نأ وهو ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ءاهريغ يف وأ .سدقملا تيب يف وأ «ةيوبنلا ةئيدملا يف اذه ناك ءاوس .ةلدألا نم مدقت

 نم ىلصملا ىلإ جورخلا نم عنمي رذع لصح نإف «مارحلا دجسملا نم ينثتسا ام الإ

 .دجسملا يف اهولص «كلذ وحن وأ حير وأ ءرطم



< 
 ةالصلا باتك (1417)ثيدحلا (١)ج اه

 يف نيديعلا ةالص” :اهاس بابلا اذه يف ةلقتسم ةلاسر هغلله ينابلألا خيشللو

 .اهنم ةدافتسالاو ءاهتءارقب حصننف « "ةنسلا يه ىلصملا

 .(174/4) ؟لينلا” و «(197 /") "ىلحملا”و«(478/؟) ؟يواحلا”و )4//١61(« ؟طسوألا” :رظنا

 ىلصملا ىلإ ءاسنلا جورخ مكح

 ةباشلا نيب قرف ال ءبحتسم ىلصملا ىلإ ديعلا يف ءاسنلا جورخ :لوألا لوقلا

 نم يناجرجلاو «ةلبانحلا نم دماح نباو ءقاحسإو «ةمقلع لوق وهو .ءزوجعلاو

 ةجح .جورخلا ندرأ اذإ نهعنم بحأ ال :روصنم نبا ةياور يف دمحأ لاقو «ةيعفاشلا

 .فلؤملا هركذ يذلا ا ةيطع مأ ثيدح :لوقلا اذه

 ءركب بأ نع :ضايع هركذ ءديعلل جورخلا ءاسنلا ىلع بجي :يناثلا لوقلا
 درو امم هذخأ هلعل دنع يلعو ركب يبأ نع هركذ امو .-هتّ رمع نباو «يلعو

 لاق .امهنع حصي ملو «نيديعلا ىلإ جورخلا قاطن تاذ لك ىلع قح :|مهلوق نم امهنع

 .ءاسنلا ىلع اهبوجوب لاقي دقو :ةيميت نبا

 نباو «كلامو ءيراصنألا ىيحيو ءيعخنلا لوق وهو «هوركم هنأ :ثلاثلا لوقلا

 ؛اننامز يف ينبجعي ال :لاق .برح ةياور يف دمحأو ءفسوي يبأو «يروثلاو «كرابملا

 «نمحر لادبع تنب ةرمع نع «ديعس نب ىيحي نع ءاج ام :لوقلا اذه ةجح .ةنتف هنأل

 دجسملا نهعنمل ؛ءاسنلا ثدحأ ام ىأر ٌةْييَي هللا لوسر نأ ول :تلاق اف ةشئاع نع

 ؟دجسملا نعنم ليئارسإ ينب ءاسنأ :ةرمعل تلقف :لاق !ليئارسإ ينب ءاسن تعنم امك

 .(5140) ملسمو «((8759) يراخبلا هجرخأ .معن :تلاق

 وهو ؛كلام نع اذه يور «هوركم الو بحتسم ريغ حابم هنأ :عبارلا لوقلا

 .هباحصأ نم ةفئاطو .دمحأ مامإلا مالك رهاظ



 يِحلا

 عانت
 نع اذه يور «باوشلا نود ءزئاجعلل هيف صخري هنأ :سماخلا لوقلا

 .دمحأ نع لبنح هلقنو «هباحصأو «ةفينح يبأ لوق وهو «يعخنلا

 «تائيهلا تاوذ نم تسيل نمو «زئاجعلل جورخلا بحتسي :سداسلا لوقلا

 ةالصلا باتك (17١)ثيدحلا (

 نسحلا تاوذب تائيحلا تاوذ هباحصأ رسفو «هباحصأ روهمجو «يعفاشلا لوق وهو

 .ةنتفلا نم هيف امل ؛جورخلا نمل هركيف ءاهيلإ سوفنلا ليمت نمو «لامجلاو

 اذه ادع امو «ديعلا ةالصل ءاسنلا جارخإ بحتسي هنأو ءلوألا وه :حجارلا

 ثيداحأ تءاجو «مدقتملا ان ةيطع مأ ثيدح حيرصل ةفلاخم يهف لاوقألا نم

 .تبثت ملاهنأ الإ اًضيأ ان ةيطع مأ ريغ نع راثآو

 ءاسنلا رمأ :ثيدحلا ينو : ان ةيطع مأ ثيدحل هحرش يف هنلل» بجر نبا لاق

 :هئلله رجح نبا لاقو .نهنم رودخلا تاوذو ؛نيباوش ىتح نيديعلا ىلإ جورخلاب

 تاوذو ءال مأ ءباوش َّنك ءاوس «نيديعلا دوهش ىلإ ءاسنلا جورخ بابحتسا :هيفو

 .ال مأ «تائيه

 *تارايتخالا” و :(458/5) ؟ىواتفلا” و .(71/0 /7) ؟ينغملا” و :(701/) ؟ىلحملا” و ء(777 /4) ؟طسوألا” :رظنا

 )١50/5(. ؟لبسلا” وو( /7؟) "حتفلا”و «(78/4) "بجر نبا”و ((40)

 ؟اهتيب يف يلصت لهف ةأرملا جرخت مل اذإ

 ضيرملا كلذكو ءرصملا يف نبتويب يف ءاسنلا ةالص :هكللط بجر نبا لاق

 نذإو ناطيتسالاو ددعلا امل طرتشي له ديعلا ةالص نأ ىلع ينبم اذهو «هوحنو

 اهتيب يف ديعلا ةالص يلصت نأ ةأرملل زوج كلذ طرتشي ال :لاق نمف ؟ال مأ «مامإلا

 امك يلصي نأ «هتيب يف فلخت نم لكل كلذ زيجي لب «ضيرملا كلذكو ءاههجو ىلع

 هلوقي امك «ةنس نيديعلا ةالص نأ كلذ عم لوقي ناك نإ اميس الو «مامإلا يلصي

 .هريغو يعفاشلا



 ؟نيديعلا ندهشي مل اذإ نيديعلا يف ءاسنلاف :كلامل تلق :هنلله مساقلا نبا لاقو

 نهب عمجي الو «مامإلا ربكي (ى نربكي :مامإلا ةالص لثم نيلصيلف نيلص نإ :لاق

 ةنس ىلع اًذاذفأ نيّلص نيَّلص نإف «كلذ نأشي نأ الإ كلذ نهيلع سيلو ءدحأ ةالصلا

 .مامإلا ةالص

 زوجيف ؛ديعلا ةالص ةحصل ناطيتسالا الو .ددعلا طرتشي ال هنأ :حيحصلا

 .ملعأ هللاو ءاهئاسن عم ةعامج وأ ءاهدحو اهتيب يف ديعلا يلصت نأ ةأرملل

 ؟مهفملا” و «(45/5) "عومجملا”و :(7307/5) "ينغملا”و :((118/1) ؟ةنودملا”و ,(؟؟1/5) "طسوألا” :رظنا

 .(81/9) ؟"بجر نبا” و ,(؟4810//؟)

 ؟اهيلصي فيكو ؛اهيلصي له : مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نم

 ربكي مامإلا ةالصك نيتعكر ىلص مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نم :لوألا لوقلا

 «نسحلاو .تفيخ كلام نب سنأ لوق وهو «ةءارقلاب امهيف رهجيو «مامإلا ريبكتك |مهيف

 نباو «يراخبلاو ءيعفاشلاو ؛ثيللاو .ءكلامو ءيعخنلاو «ةمركعو «نيريس نباو

 .ةياور يف دمحأو ءرذنملا

 «ةرصبلاب سانلا عم ديعلا دهشي مل اذإ ناك هنأ كعففخ سنأ رثأ :لوقلا اذه ةجح

 نأ ةبتع يبأ نب هللادبع هالوم رمأي مث «هيلاومو «هدلوو .هلهأ عمج فّلطلاب هلزنم ناكو

 يلاويو «ةرخآلا يف عبرأو «ىلوألا يف سمخ :تاريبكت عست مهب ربكي :لاق .مهب يلصي

 .حيحص وهو .نيتءارقلا نيب

 دوعسم نبا لوق وهو ءاَعبرأ ىلص مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نم :يناثلا لوقلا

 كعاخ دوعسم نبا رثأ :لوقلا اذه ةجح .ةياور يف دمحأو ءيروثلاو ءيبعشلاو , كنيغ

 .عطقنم وهو .اًعبرأ لصيلف ناديعلا هتاف نم :لاق
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 قرفلا نكل «ةعمجلا ىلع اهوساق مبمأك :رينملا نب نيزلا لاق :هلللو ظفاحلا لاقو

 .ديعلا فالخب «رهظلا نم هضرفل دوعي ةعمجلا هتتاف نم نأل ؛رهاظ

 وهو «مامإلا عم الإ ديعلا ةالص حصت الو ءالصأ اهيضقي ال :ثلاثلا لوقلا

 اهرظنا ءىرخأ لاوقأ تيقبو .نيميثع نباو «مالسإلا خيش هراتخاو «ةفينح بأ لوق

 .تئش نإ عجارملا يف

 نس :هفللك رذنملا نبا لاق .مامإلا ةالصك يلصي هنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 اهنس امك اهالص ديعلا ةالص ىلص نم لكف «نيتعكر ديعلا ةالص ّدْيتَي هللا لوسر

 بسحأ الو «ةجح ريغب ديعلا هتاف نمل ةالصلا ددع يف ةدايزلا زوجت الو كيب يبنلا

 .تبثي دوعسم نبا ربخ
 ؟عومجملا”و ؛ /؟) "ينغملا”و )201١/1(. ؟ةيادبلا” و )591١/5( "طسوألا”و )7076/1١(. ؟مأيلا» :رظنا

 )١47/5(. "لبسلا”و «(406 /7) "حتفلا”و «(* ه /ه)

 ؟هنم حصت لهو رفاسملا ىلع ديعلا ةالص بجن له

 امنإو «نيرفاسملاو ىرقلا لهأ ىلع بجت ال هنأ فالخ الو :هئللج بجر نبا لاق

 .هزاوجو هتحص ىلع نورثكألاو «مهنم اهلعف ةحص يف فالخلا

 ةالص :لوألا لوقلا :نيلوق ىلع مهنم اهلعف ةحص يف دراولا فالخلا امأ :تلق

 «يرصبلا نسحلا لوق وهو «ناطيتسالا اهل طرتشي الو ءرفسلا يف زوجت ديعلا

 .نيرثكألا لوق هنإ :بجر نبا لوق مدقتو «دمحأ نع ةياورو «ةيرهاظلاو «يعفاشلاو

 .فوسكلا ةالصك اهلعف مهل زاجف ؛لفن ةالص اهنأ :لوقلا اذه ةجح

 هلاغتشال اهكرت هنأب :ىنمب ٌوْكَي يبنلا كرت نع اوباجأو :هنللو يوونلا لاقو

 .ديعلا نم مهأ كلذ ناكو ءاهماكحأ سانلا ميلعتو «كسانملاب
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 لوق وهو «ناطيتسالا اه طرتشي هنأل ؛ديعلا ةالص رفاسملل سيل :يناثلا لوقلا

 ىلإ هبسنو «مالسإلا خيش هراتخاو .دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأو ءكلامو «يرهزلا

 ركذ نأ دعب هْذلَم ةيميت نبا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح .نيميثع نبا هراتخاو .روهمجلا

 هللا لوسر نإف ؛رفاسملل عورشمب سيل كلذ نأ ...بير الب باوصلاو :لاق .فالخلا

 ةجح جحو ؛هتجح ةرمع ىوس رمع ثالث رمتعا دق :ةريثك اًرافسأ رفاسي ناك دي

 هنأ طق دحأ هنع لقني ملو «ةازغ نيرشع نم رثكأ ازغو «ةفلؤم فولأ هعمو عادولا

 .هرافسأ عيمج يف نيتعكر نيتعكر يلصي ناك لب ءاديع الو ةعمج ال رفسلا يف ىلص

 يف اهلصي م يي يبنلا نأ نم هفللي ةيميت نبا هلاق ام نأ :بابلا اذه ين ةصالخلا

 ريخ لعف اًمومع ةالصلا نكلو «هيجو مالك عادولا ةجح يف الو «هرافسأ عيمج

 .ملعأ هللاو .هنم تحص رفاسملا اهالص ولف «ديعلا ةالص اهنمو

 "ينغملا”و )2004/١. ؟ةيادبلا”و )7٠٠9/5(. "ىحملا”و :(594/5) "طسوألا”و «(؟ا/1١/6) ؟مألا” :رظنا

 "بجر نبا”و .(178/9؟5) "ىرواتفلا عومجم”و )1١10/ 18٠((. "ىواتفلا”و "5 /ه) "عومجملا”و ةةظدف وف

 1 /0) "عتمملا حرشلا”و يدك - ب؟/9)

 ؟عنصي اذامف بطخي وهو ديعلا ىلص دق مامإلاو ءاج اذإ

 يف ةالصلا تناك نإ هنأ :بابلا اذه يف ةصالخلاو «لاوقأ ةثالث ملعلا لهأ ركذ

 ءاش نإو «ىلصملا يف ىلص ءاش نإف مامإلا غرف اذإف «ةبطخلل عمتساو سلج ىلصملا

 تقولا تاوف يشخ نإف «تقولا تاوف سخي مل ام ءاش ناكم يأ يف وأ «هتيب يف ىلص

 ناك اذإو «ةبطخلا نم يقب ام عمتسا هتالص ىضق اذإف «ىلص لاوزلا لبق نوكي نأك

 اذإف «ديعلا ةالص لصيف اذه ىلعو .دجسملا ةيحت همزليف ؛دجسملا يف بطخي مامإلا

 .ملعأ هللاو ءاًعبتو اًنمض دجسملا ةيحت لخدتو ءتصنأ غرف

 .(5؟1) "نيديعلا ماكحأل عماجلا7 و ((8 /4) ؟بجر نبا”و ((78 /8) "عومجملا” و (("319 /9) "ينغملا” :رظنا
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 بيطخلا ءاعد ىلع سانلا نبمأت

 هركذ يذلا ا ةيطع مأ ثيدحل هحرش يف (77“ /9) هنلله بجر نبا لاق

 ءاعدلا راهظإ نإ ىلع لدي ام اًضيأ هيفو :لاق «مهئاعدب نوعديو :هيفو :فلؤملا

 «هتبطخ يف وعدي ٌدييَي يبنلا ناك ثيح ءاعدلا راهظإ لعلو «مويلا كلذ يف عورشم

 .هتاعد ىلع سانلا نمؤيو

 رطفلا ديع يف ريبكتلا مكح

 ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :رطفلا ديع يف ريبكتلا بحتسي :لوألا لوقلا

 «[146 :ةرقبلال# ْمُكْسَدَهاَم لكَع هنأ اوريكتإو هَّدِهْلا اوُلِمُكَتِلَو# :ىلاعت هلوقل

 .فلؤملا هركذ يذلا اهعنؤم ةيطع مأ ثيدحلو

 دوادو «ريبزلا نب ةورعو «بيسملا نب ديعس نع يكح :بجي :يناثلا لوقلا
 ةيآلا نأب :كلذ نع بيجأو .ريبكتلاب رمألا اهيفو «ةمدقتملا ةيآلا رهاظل ؛يرهاظلا

 ُدِيِري لَو رَسْلا مكحيهَّللأ ديري :لاقف هتدارإ نع ىلاعت هللا ربخأ امنإو ءرمأ اهيف سيل

 .[185 :ةرقبلا]# ْمُكَسَدَهاَم لَع هَل اوُرَبَكُتلَو هّدِوْلا أوديَحصْنإَو ركل ُححب

 حصي ملو ءسابع نبا نع يورم وهو :همامإ ربكي نأ الإ ربكي ال :ثلاثلا لوقلا

 .اقلطم ربكي ال هنأ ةفينح يبأ نع هريغو ءيجاسلا ىكحو .هنع

 .ملعأ هللاو ءبحتسم هنأو ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .01/94) ؟بجر نبا”و ((48/0) "عومجملا”و 2051 /1) "ةيادبلا”و «(©374/1) "ينغملا” :رظنا

 ؟رطفلا ديع يف ريبكتلا أدبي ىتم

 لوق وهو «ديعلا ةالص ىلإ ودغلا دنع نم أدبي رطفلا ديع يف ريبكتلا :لوألا لوقلا

 ضعب :اهنم «ةلدأب اولدتساو ؛مهدعب نمف نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج

 .نسح دنسب طعفقع رمع نبا رثأ الإ حيرص وه امم حصي ملو .مغش» ةباحصلا نع راثآلا
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 «ناضمر نم موي رخآ سمش تبرغ اذإ رطفلا ديع يف ريبكتلا أدبي :يناثلا لوقلا

 «يعفاشلاو ءملسأ نب د ليزو «ةورعو «ةملس يبأو «بيسملا نب ديعس لوق وهو

 :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .نيميثع نباو «ةيميت نبا هراتخاو «هباحصأو

 :ةرقبلا]# < وُرُكْشت مُكحّلَع عَ املَو يَسَدَهاَم ع هَل وربك ريكو هدا اولمكحلَو

 :سمشلا بورغب ةدعلا لايكإو :اولاق 0

 ىلع الإ حصي ال لالدتسالا اذه :لاقف لالدتسالا اذه نع يوونلا باجأو

 بهذملا اذه ىلعو ءلطاب بهذم وهو «بيترتلا يضتقت واولا لوقي نم بهذم
 .اهيف ةلالد ال هنأ :لصاحلاف .روفلا اهبيترت نم مزلي ال لطابلا

 ملو «سابع نبا نع اذه يور :مامإلا ربك اذإ الإ نوربكي ال :ثلاثلا لوقلا

 حل
 «ريمن نب هللادبع انثدح :لاقف )5817/١( "هفنصم” يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 موي حلاص يبأو «ةمثيخو «ميهاربإ انباحصأ عم جرخأ تنك :لاق شمعألا نع

 لعفي امنإ :لاق هنأ هنع رذنملا نبا ركذو .يعخنلا :وه ميهاربإو .نوربكي الف «ديعلا

 .ناوكاوحلا كلذ

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 ؟"ىواتفلا”و :((48/0) *عومجملا”و :((7378/5) ؟ينغملا” و «(1/"011) ؟ةيادبلا”و «(5954/5) "طسوألا” :رظنا

 .(6١ا//5) *عتمملا حرشلا”و (5؟١/55)

 ؛رطفلا ديع يف ريبكتلا يهتني ىتم
 :اهرهظأ «لاوقأ ةثالث ىلع اهحصأ ناقيرط هتقو رخآ يفو :هئللذ يوونلا لاق

 .ةالصلا ىلإ مامإلا جرخي نأ ىلإ :يناثلاو .ديعلا ةالصب مامإلا مرحي نأ ىلإ نوربكي

 .اهنم غرفي نأ ىلإ :ثلاثلاو



 نس ناضمر نم موي رخآ سمشلا تباغ اذإف :هفللذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 يلصيسف «ةالصلا تءاج اذإ نكل «ةبطخلا غرفت نأ ىلإ بورغلا نم قلطملا ريبكتلا

 نأ ىلإ بورغلا نم :ءالعلا ضعب لاق اذهلو ؛كلذ دعب ةبطخلا عمتسيو «ناسنإلا

 .ةالصلل مامإلا ربكي

 ىضق اذإف «ةالصلاب مامإلا أدبي ىتح نوربكي مهنأ :بابلا اذه ين ةصالخلا

 .اهل اوتصنأ ةبطخلا يف عرشو «ةالصلا مامإلا
 /1١91(. /5) "عتمملا حرشلا”و «(6417 )١/ "نيبلاطلا ةضور”و 254 /5) "عومجملا” :رظنا

 ىحضألا ديع يف ريبكتلا مكح

 عورشم ريبكتلا نأ يف :-هللا مهمحر- ءاملعلا نيب فالخ ال :هغللج ةمادق نبا لاق

 ؛فالخ الب ىحضألا ديع يف عرشيف «ديقملا ريبكتلا امأو :هثلله يوونلا لاقو

 ىحضألا ديع ين عورشم هنإف ريبكتلا امأو :هفللج مالسإلا خيش لاقو .ةمألا عامجإل

 .قافتالاب

 يف تاولصلا بيقع ريبكتلا عرشي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا :هللله بجر نبا لاقو

 نع راثآ هيف انإ لب ءحيحص عوفرم ثيدح هيف سيلو «ةلمجلا يف مايألا هذه

 تعمجأ ام ضعب نأ ىلع لدي امم اذهو هيلع نيملسملا لمعو .مهدعب نمو «ةباحصلا

 لاق دقو ؛هب لمعلاب ىفتكي لب ؛ مق يللا نع حيرص صن ويف هيف انيلإ لقني ل هيلع ةمألا

 .( 7/9 "بجر نبا”و 6 ظل /؟2) ؟ىراتفلا عومجم” و هور "عومجملا”و م "ينغملا” :رظنا
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 ؟يهتني ىتمو ؛ىحضألا ديع يف ريبكتلا أدبي ىتم
 مايأ رخآ ىلإ ةفرع موي رجف نم أدبي ىحضألا ديع يف ريبكتلا :لوألا لوقلا

 «نيميثع نباو «ةيميت نبا :لوقلا اذه راتخاو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «قيرشتلا

 . ههتن» سابع نباو «يلع نع حص «ةباحصلا نم عمج نع يورم وهو
 لوق وهو ءرحنلا موي نم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موي رجف نم أدبي :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأو ءيعخنلاو «ةمقلعو «دوعسم نبا

 ذيو# :ىلاعت هلوقل :لاقف لوقلا اذه ةجح ةمادق نبا ركذو

 :ةفرع موي لبق ربكي ال هنأ ىلع انعمجأو رشعلا يهو «[14 :جحلا14ٍتنموُنمَ راي

 .رحنلا مويو «ةفرع موي ربكي نأ يغبنيف

 مايأ رخآ نم حبصلا ىلإ رحنلا موي رهظلا ةالص نم أدبي ريبكتلا :ثلاثلا لوقلا

 ةجح .هنع روهشملا يف يعفاشلاو «كلامو «زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو «قيرشتلا

 عم نوربكيو «ةاصح لوأ نم ةيبلتلا عطقي جاحلاو «جاحلل عبت سانلا نأ :لوقلا اذه

 نولصي ةالص رخآو ءرهظلا كلذ دعب ةالص لوأف ءرحنلا موي نومري امنإو «يمرلا

 .قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا مويلا نم رجفلا ىنمب
 .ةرشع ىلإ :رذنملا نبا اهلص وأ - تئش نإ عجارملا يف اهرظنا - ىرخأ لاوقأ كانهو

 ىلإ ةفرع موي رجف نم أدبي ريبكتلا نأو «لوألا لوقلا وه :مدقت امم حجارلا

 «كلذ يف حيرص صن تبث هنأ هانعم سيل حيجرتلا اذهو .قيرشتلا مايأ رخآ رصع

 «ريبكتلا ةيادب يف كتنفخ دوعسم نبا امههقفاوو . ههتن» سابع نباو «يلع نع تبث امنإو

 ىلإ هدنع ريبكتلا امنإو «قيرشتلا مايأ ريبكتلا يف امهقفاوي ملو ؛ةفرع موي رجف نم هنأو

 :ىلاعت ءاوقب < دوعسم نبأ لدتساو .هنع تباث وهو ءرحنلا موي نم رصعلا ةالص

 .[18 :جحلا]4 ٍتدَموُلَصَم راي ف نأ نأ اور ُكريَو»

 14 #5 2 * وعر هر
 هيف هللا مس
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 نكل ؛ملعلا لهأ روهمج لوق يف ةجحلا يذ رشع يه :تامولعملا مايألاو
 ٍماَييآ -ي هنأ أوُرُكْدأَو# :ىلاعت هللا لوقب قيرشتلا مايأ ريبكتلاب نيلتاقلل لدتسي
 .[707 :ةرقبلا]# ٍتادوُدَعَم

 ةشيبن ثيدحو «قيرشتلا مايأ :ملعلا لهأ روهمج لوق يف تادودعملا مايألاو

 لكَ ُماّيَأ ٍقيِرّْتلا ُماَيأ» :ييب هللا لوسر لاق :لاق )١١151( "ملسم” يف كعفنخ ينذهلا
 م

١1 

 ١ هس ا 5 . مما

 .(هلل ركدو» :ةياور يفو .«بَّرْشَو
 0 . م

 *ىواتفلا”و «(57/5) "عومجملا”و 07917 /5) ؟ينغملا”و «(011/1) ؟"ةيادبلا”و 07:0٠ /4) ؟طسوألا” :رظنا

 )١117/2(. "عتمملا حرشلا” و )71١/9-515(: ؟"بجر نبا” و؛(١57/5)

 ؟نيديعلا يف رببكتلا ةفص يهام

 هللو ءربكأ هللا ربكأ هللاو .هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا :لوقي :لوألا لوقلا

 يف ريبكتلا ةبيش يبأ نبا دنع ءاج هنأ الإ .هنع ٌّمصو ءدوعسم نبا لوق اذهو .دمحلا

 .هنع أطخ هنأ وأ «ةرات اذهو «ةرات اذه لعفي ناك هلعلف ءاّنالث هلوأ

 .يروثلاو ءيعخنلا لوق وهو .حصي ملو .اننع يلعو ءرمع نع اذه يورو

 .دمحمو «ةفينح يبأو .قاحسإو ءدمحأو

 «كلام لوق وهو ءربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا :اًنالث ربكي :يناثلا لوقلا

 هلوأ يف هنع يورف ,دوعسم نبا نع فلتخاو ءيرصبلا نسحلا لاق هبو ؛يعفاشلاو

 .لوألا لوقلا دنع مدقت | ءاّنالث هنع يورو «نيترم ريبكتلا

 اريبك ربكأ هللا :لوقي ناك هنأ دهغتهع سابع نبا نع ءاج ام وه :ثلاثلا لوقلا

 .حيحص وهو ءدمحلا هللو ربكأ هللا لجأو ربكأ هللا اريبك ربكأ هللا

 ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا :لوقي ناك هنأ .دضنع رمع نبا نع ءاج ام :عبارلا لوقلا

 .حصي ملو «ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال



 وف

 ةالصلا باتك (147١)ثيدحلا (

 نع اذه يور ءتقؤم ءيش هيف سيل قيرشتلا مايأ ريبكتلا :سماخلا لوقلا

 .دامحو مكحلا

 مدقت اى ةباحصلا نم عمج نع ءاج ريبكتلا غيص نأ :بابلا اذه يف ةصالخلا

 سابع نباو ءدوعسم نبا نع حصو «كلذ انيب اك مهنع حصي مل مهضعبو «مهركذ

 ءاّرارم ربكأ هللا «ربكأ هللا هللا اوربك :لوقي ناك هنأ كتنلخ ناملس نع حصو

 كل نوكي وأ .دلو كل نوكي وأ ؛:ةبحاص كل نوكت نأ نم لجأو ىلعأ تنأ مهللا

 مهللا ءاريبكت ربكأ هللا ءاّريبكت هربكو ,لذلا نم يلو كل نوكي وأ «؛كلملا يف كيرش

 .انمحرا مهللا ءانل رفغا

 نبا :مهو «ةباحصلا ءالؤه نع حص امن ةغيص يأب تذخأ تئش نإ :اذه ىلعف

 ءعساو كلذ يف رمألاف الإو «ىلوألا وه اذه .هغ» نالسو سابع نباو دوعسم

 نع ءيش كلذ يف تبثي مل هنأل ؛دامحو .مكحلا لوق وه امك تئش اهب ربكت نأ كلف

 كب يبنلا

 نم نيعزانتملا نيب لصفي صن اهيف سيل ةلأسملاو :هلل نيميثع نبا خيشلا لاق

 ربكف تئش نإو ءاّعفش ربكف تئش نإ .ةعس هيف رمألاف ؛كلذك ناك اذإو «ملعلا لهأ

 .ةيناثلا يف اًعفشو لوألا يف اًرتو تئش نإو ءاّرتو
 .(109/1/6) "عتمملا حرشلا” و «( 47 /85) "عومجملا” و 0745 /75) ؟ينغملا”و ((0*/) ؟طسوألا” :رظنا

 ؟ريبكتلا اهيف بحتسي يتلا تاقوألا يهام

 ناك :كلل سنأ ثيدحل هحرش يف (557/؟) "حتفلا” يف هكلله ظفاحلا لاق

 هركذ يذلا ةيطع مأ ثيدحو «هيلع ركني الف ربكملا ربكيو «هيلع ركني الف يبلملا يبلي

 فالتخا هيفو :لاق ىنم يف امهريبكت يف دغنيع هللادبع هنباو ءهرمع نع ءاج امو فلؤملا



00 
 ةالصلا باتك (147)ثيدحلا (١)ج

 نم مهنمو «تاولصلا باقعأ ىلع ريبكتلا رصق نم مهنمف «عضاوم يف ءاملعلا نيب
 ةعامجلابو «ءءاسنلا نود لاجرلاب هصخ نم مهنمو «لفاونلا نود تابوتكملاب كلذ صخ

 «ةيرقلا نود رصملا نكاسبو ءرفاسملا نود ميقملابو «ةيضقملا نود ةادؤملابو ءدرفنملا نود

 .هدعاست اهركذ يتلا راثآلاو ؛عيمجلل كلذ لومش يراخبلا رايتخا رهاظو

 .هللا ءاش نإ .باوصلا وهو :تلق

 امهريغو نيديعلا يف يعامجلا ريبكتلا مكح
 هدر يف 5١9( /5) "ةالصلاو ةراهطلا باتك” يف !ى فلله زاب نبا خيشلا لاق

 «ثدحم يعامجلا ريبكتلاو :يعامجلا ريبكتلا عنمل هبارغتسا نم لامج دمحم نب دمحأ ىلع

 تادابعلا نأل ؛هراكنإو هعنم بجو رهطملا عرشلا فلاخ اذإ سانلا لمعو ؛ةعدب وهف

 الف مهؤارآو سانلا لاوقأ امأ «ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام الإ اهيف عرشي ال ةيفيقوت

 «تادابعلا اهب تبثت ال ةلسرملا حلاصملا اذكهو .ةيعرشلا ةلدآلا تفلاخ اذإ اهيف ةجح

 ربكي نأ عورشملاو ءيعطق عامجإ وأ «ةنسلا وأ ,باتكلا نم صنب ةدابعلا تبثت امنإو

 ركنأ دقو «ىدارف ريبكتلا يهو «ةيعرشلا ةلدألاب ةتباثلا ةعورشملا ةفصلا ىلع ملسملا

 ةيدوعسلا رايدلا يتفم ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةحامس هنم عنمو «يعامجلا ريبكتلا

 هعنم يف ردصو «ىوتف نم رثكأ هعنم يف ينم ردصو «ىوتف كلذ يف ردصأو .هكله

 خيشلا ةليضف فلأو «ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا نم ىوتف اًضيأ

 ةعوبطم يهو «هنم عنملاو «هراكنإ يف ةميق ةلاسر هلله يرجيوتلا هللادبع نب دومح

 .!هلل دمحلاو ؛يفشيو يفكي ام يعامجلا ريبكتلا عنم ىلع ةلدألا نم اهيفو «ةلوادتمو

 تك تك انو



 ءهلاحو ههجو فسك هنمو ءداوس ىلإ ريغتلا :ةغل فوسكلاو :هكللك ظفاحلا لاق

 له فوسخلاو فوسكلا يف فلتخاو ءاهعاعش بهذو تدوسا :سمشلا تفسكو

 .؟ال مأ ,نافدارتم امه

 .تفسخ اولوق نكلو ء«سمشلا تفسك اولوقت ال :لاق ةورع نع :هئللَج لاقو

 نب ىبحي نع ملسم هجرخأو «هنع روصنم نب ديعس هاور .حيحص فوقوم اذهو
 نم سمشلا يف فوسكلا ظفلب اهتوبثل ؛هفلاخت ةحيحصلا ثيداحألا نكل .هنع .ىبحي

 .ةريثك قرط

 «رمقلل فوسخلاو «ءسمشلل فوسكلا نأ :ءاهقفلا لامعتسا يف روهشملاو

 نأل ؛فوسخلا لولدم ريغ ةغل فوسكلا لولدم نأ كش الو ....بلعُت هراتخاو

 "حتفلا” :رظنا .لذلا وأ ءناصقنلا فوسخلاو .داوسلا ىلإ ريغتلا فوسكلا

.)0786( )607/5( 

 لكي هللا ل سده لع تْفَسَح نشا نأ انضم َةَسَياَع ْنَع 4
 ّلَصَو َرَكَف مَّدَقَتَو ءاوعَمتَج اق :(ةَعِماَج ةالَّصلا» : اني اًيِداَنُم َتَحَبَ
 .ِتاَدَجَس َعبْرأَو ؛نيتعْكَر يف ِتاَحَكَر ٌعَبْرَأ

 نأ :هظفلو الوصوم (7860١1)و )٠١14( هجرخأو ءاّقلعم )٠١7( يراخبلا هجرخأ

 ءاش نإ يتأيسو .تادجس عبرأو نيتعكر يف تاعكر عبرأ :سمشلا فوسك يف مهب ىلص ِةِكَي يبنلا

 ركذ يراخبلا يف سيلو ءاذه .ثيدح دعب فلؤملا هركذ الوطم اهكن> ةشئاع ثيدح اًضيأ هللا

 .هظفل اذهو «(401) ملسمو .قلعملا عضوملا يف الإ ةشئاع ثيدح نم (ةعماج ةالصلا)ب ءادنلا
 .هدنع تسيلف «يداني :هلوق الإ



 نحلا كم
 ف

 ةالصلا باتك )١144( ثيدحلا 20ج الكل

 :ثيدحلا ظافلأ

 مسي مل ام ىلع ءاخلا مضب :لاقيو «هيناثو هلوأ حتفب وه - :(تفسخ) :اهلوق

 باهذل نوكي فوسكلاو .فوسخلا نأ ىلع مهريغو «ملعلا لهأ روهمج مث - هلعاف

 .هضعب باهذل نوكيو هلك امههئوض

 .اهورضحاف ؛ةعماج ةالصلا :يأ «ةعماج ةالصلا» :هلوق

 .(176 /5) "ماكحإلا” و الا“ /1) ؟مالعإلا” و .(061/5) "مهفملا”و «.(901) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 (ةعماج ةالصلا)ب اهل ىداني لب ماقي الو فوسكلا ةالصل نذؤيال
 .ةعماج ةالصلا :يداني اًيدانم ثعبف :فلؤملا هركذ يذلا اهكإ» ةشئاع ثيدح يف ءاج

 نأ بحتسي هنأ هقفاو نمو .يعفاشلل ليلد هيفو :هحرش يف هفلله يوونلا لاق

 .ماقي الو ءاحل نذؤي ال هنأ اوعمجأو .ةعماج ةالصلا :فوسكلا ةالصل ىداني

 ىلع لدي ثيدحلاو ءاًقافتا فوسكلا ةالصل نذؤي ال :هكللج ديعلا قيقد نبا لاقو

 .كلذ بحتسا نمل ةجح يهو .ةعماج ةالصلا :اهب ىداني هنأ

 .(030/9) "حتفلا” و 170 /؟) ؟ماكحإلا”و «(9401) "ملسم حرش” :رظنا

 دجسملا يف فوسكلا ةالص

 يف تجرخف :هيفو ((5077) "ملسم حيحص*“ يف اغنط ةشئاع ثيدح يف ءاج

 نم دافتسي اًضيأو ءدجسملا ركذ ثيدحلا اذه يفف ءدجسملا يف رجحلا يرهظ نيب ةوسن

 يراخبلا مامإلا بوبو.دجسملا ركذب حيرصتلا اهيف سيل هنأ الإ ءىرخألا ثيداحألا

 .دجسملا يف فوسكلا ةالص :باب :هثللو

 ةالص يف ةنسلا نأ حصو :(0 15 /؟) "حتفلا” يف ههللو رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ةيؤرب ردجأ ءارحصلا يف اهتالص تناكل ,كلذ الولو ءدجسملا يف ىلصت نأ فوسكلا

 .ملعأ هللاو «ءالجنالا



 ام هللا فرح للا تابآ نب ب و َسْمّشلا 7 2 هللا ٌلوُش

 اهْنم ْمَتْيَأَر اَذِإَف ءهِتاَيحِل /َو ٍساّنلا َنِميِدَحَ ٍتْوْل ِناَفَكْنَي ال اَمَِو «ُهَداَبِع
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 .«ْمُكب ام َفِضَكْنَي ىَنَح اوُعْداَو ءاوُلَصَم انش

 :ثيدحلا جيرخت

 (هتايحل الو) :هلوق الإ هل ظفللاو )41١(« ملسمو )5١ ٠١( )617 21١ يراخبلا هجرخأ

 .يراخبلا يف يهو .هدنع تسيلف

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ناتمالع :يأ «ناتيآ» :هلوفق

 ةمكحلاو .هتردق ميظعو «هللا ةينادحو ىلع ةلادلا :يأ «هللا تايآ نم» :هلونق

 الإ تيلي لير امو# :ىلاعت هللا لاق .هتوطسو هللا سأب نم دابعلا فيوخت :كلذ نم

 .[09 :ءارسإلا]# اضيع

 .ىضم ام ىلع مغ :نزحلاو ءنوكيس ام ىلع مغ :فوخلا (هللا فوخيا :هئوق

 ملسمو 2٠١: 57) يراخبلا يف ءاج «هتايحل الو سانلا نم دحأ توملا :هلوق

 ل هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسك :لاق كذيخ ةبعش نب ةريغملا نع (415)

 لهأف .ثيدحلا .ميهاربإ تومل سمشلا تفسك :سانلا لاقف «ميهاربإ تام موي

 وأ توم نم ضرألا يف ريغت ثودح بجوي فوسكلا نأ نودقتعي اوناك ةيلهاجلا

 الو سانلا نم دحأ تومل نافسكني ال اههنأو «دقتعملا اذه لَك يبنلا لطبأف ؛ررض

 .هتايحل



 .تايآلا نم :يأ «ائيش اهنم متيأر اذإف» :هلوق

 نأل ؛نيعم فوسكلا ةالصل تقو ال هنأ ىلع هب لدتسا «اولصف» :هلوق

 .هتيؤرب تقلع ةالصلا

 .(181/4) ؟مالعإلا” و (278/5) "حتفلا” :رظنا

 هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع َلَع ٌسْمَّشلا ِتَفَسَح :ْتَلاَق اََتَأ ان َةَسْياَع ّْنَع 0١-

 لا 05 3 مث مايا َلاَطَأَ ءِساّنلاي لكي هللا ُلوُسَر ّلَصَف كي

 َعوُكّرلا َلاَطَأَف َمَكَر َّمُث لوألا ماّيِقلا َنوُد َوُهَو مايل َلاَطأَف َماَق مث

 كلا يف وف َلَعَف َمُث دوُجّسلا َلاَطَأَف َدَجَس ّمُن لوألا عوكرلا َنوُد َوُهَو

 بطَحَف دل 1 15 ,ترصلا مف لوألا ف لعام لقب ىزخأل

 ْنِم ِناََيآ َرَمَقلاَو َسْمّشلا َّنإ» :َلاَق مّن وْيَلَع ىَنْنَأَو هللا َدِيَحَف ءَساّنلا

 ءاوُيَكَو هللا اوُهْداَق َكِلَذ ُْنْيأَر اَذِإَ .هِتايل اَلَو ٍدَحَأ ِتْوَي ٍناَفِسْخَي ا هللا
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 : لان زي رحأ ناموا كة :َلاَق مث ؛ ااوُقَّدَصَتَو اوُلَصَو أ

 3 وَأ وعور -- 6
 1 رت و .هذبع ينزي

 .(!اًريِثَك مُيَكبلَو ءالبلَ

 .ِتاَدَجَس ََبْرَأَو ِتاَعَكَر َعَبْرَأ امكتساف :ظفل فو

 2 2 ١ 3 غمأ ع ب 31 3

 :ثيدحلا جيرخت

 يف :يناثلا ظفللاو ««401) ملسمو ءهظفل اذهو )23١55« )3١57(.: يراخبلا هجرخأ

 .مدقتملا مقرلاب ملسمو 36 ٠ عك "يراخبلا”



 :ثيدحلا ظافلأ

 ؟يراخبلا” يف دشتتيع سابع نبا ثيدح نم ءاج (مايقلا لاطأن) :اهلوق

 .ةرقبلا ةروس ةءارق نم اًوحن اليوط اًمايق ماقف :(4017/) ملسمو )2230١67«

 ضعب راتخاو «هليوطتل ادح ثيدحلا يف ركذي مل :(عوكرلا لاطأن) :اهلوق

 نمب رضي ىتح هلوطي ال هنأ :مهريغ راتخاو .ةرقبلا نم ةيآ ةئام رادقمب هنأ :ةيعفاشلا

 .ةالصلا نم :يأ :(فرصنا مث) :اهلوق

 .ةبطخلا ىلع مالكلا يتأيس :(سانلا بطخف) :اهلوق

 ماقتنا مظع نم نوملعت ول :هانعم :خلإ «...نوملعت ول ,دمحم ةمأ اي» :هلوق

 «تملع اى اهدعب امو «ةمايقلا لاوهأو «هباقع ةدشو ءمئارجلا لهأ نم ىلاعت هللا

 ؛مككحض لقلو اًريثك متيكبل .هريغ يفو ءاذه يماقم يف تيأر امك رانلا نورتو

 .هومتملع |اميف مكر كفل
 )08٠/1(. ؟حتفلا”و «(401) "ملسم حرش” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 سمشلا فوسكل ةالصلا مكح

 نباو ءيوونلا هلقن لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةدكؤم ةنس :لوألا لوقلا

 .فالخلا عقو دقف ؛حيحصب سيل لقنلا اذهو .اعامجإ دشر

 «؛كلام نع يكحو «ةناوع يبأ لوق وهو «ةبجاو فوسكلا ةالص :يناثلا لوقلا

 ةميزخ نبا بيوبت نم ينابلألا طبنتساو «ينابلألاو ءيناكوشلا لوق وهو «ةفينح يبأو

 .بوجولاب لوقلا
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 ةالصلا باتك (١٠16)ثيدحلا (١)ج

 ام :اهنم ءاهب رمألا اهيف ةريثك ةلدأل ؛ةبجاو اهنأو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 اني اهتم ْمُتْبََر اًذإَم» :هيفو .هتفإخ دوعسم يبأ ثيدح نم بابلا اذه يف فلؤملا هركذ

 :هيفو ؛هدعب يذلا اهنعف» ةشئ ةشئاع ثيدحو هاهي ام فيكي تح ل اوُهذاَواوُلَص

 كل ىسوم يبأ ثيدحو 2اوُقَّدَصَتَو اوُلَصَو ءاوديَكَو هلا اوُعداَف كِل مراد

 .(وِراَمْغِتْساَو فياَعْدَو ىللا ِرْكِذ لِإ اوُعَرْفاَف ءاَئْيَش اًهنم متي اَذِإ اًذاَق» :هلذعب يذلا

 *ةنملا مامت”و «(هالال/9) ؟حتفلا”و )549/١(: ؟ةيادبلا”و «(9/١47؟) ؟ينغملا”و )0١/8(. «عومجملا” :رظنا

(6591). 

 رمققلا فوسكل ةالصلا مكح

 هلعف «رمقلا فوسخل ةعورشم اهنأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو :هنللو ةمادق نبا لاق

 لاقو ءقاحسإو «يعفاشلاو «يعخنلاو «نسحلاو ؛ءاطع لاق هبو .ههتتيخ سابع نبا

 :الاق اهمأ ةفينح يبأ نعو «هنع ربلادبع نبا ىكحو «ةنس رمقلا فوسكل سيل :كلام

 يف نأل ؛ةعامج نولصي الو «نيتعكر نيتعكر اًنادحو رمقلا فوسالل سانلا يلصي

 ِتاَيآ ْنِم ناَيآ َرمَلاَو َسْمّشلا َّنإ» :لاق يب يبنلا نأ انلو «ةقشم اهيلإ مهجورخ

 رمأف «هيلع قفتم .«اوُلَصَ َكِلَّذ متي اذِإ اد ؛هتاَيَ لَو ٍدَحَأ ِتْوَل ِناَفِسَحي هل ىللا

 .اًدحاو اًرمأ امل ةالصلاب

 هللاو فلله ةمادق نبا هركذ امل ؛رمقلا فوسكل ةالصلا بجت اهنأ :حيحصلا

 .ملعأ

 .(1470/17) "ينغملا”و 0329١ /5) "طسوألا” :رظنا

 ؟رمقلاو سمشلا فوسك عقي ىتم

 نماث يف الإ فوسك الو :لاق هنأ ةيميت نبا نع "تارايتخالا” يف يلعبلا ركذ

 .رمقلا رادبإ يف الإ فوسخ الو ؛نيرشعو عسات وأ «نيرشعو



١7 
 ف

 ةالصلا باتك (١16)ثيدحلا (؟)ج

 رارستسالا يف الإ سمشلا فوسك نكمي الو : "عانقإلا” يف لاق :مساقلا نبا لاقو

 .الباقت اذإ وهو ءرادبإلا يفالإ رمقلا فوسخ الو «نارينلا عمتجا اذإ رهشلا رخآ

 .(01/ /7) "ضورلا ةيشاح” و .(49) ؟تارايتخالا” :رظنا

 درفنملاو رفاسملل اذكو ةعامج يف فوسكلا ةالص مكح

 «رفاسمل يدنع فوسكلا ةالص كرت زوجي الو :يعفاشلا لاق :هئلله يوونلا لاق

 همدقت مامإب تفصو نم لك اهيلصيف .لاحب ٍلصي نأ هل زاج دحأل الو «ميقم الو

 ةعكر لك يف نيتعكر مامإلا ةالص يف تفصو اى اهيلصيو ءاّمامإ دجي مل نإ اًدرفنمو

 .رمقلا فوسخ كلذكو .ناعوكر

 «كلام لاق اذهبو .ىدارفو ةعامج اهلعف نسيو :هنللك ةمادق نبا لاقو

 اولص الإو .ةعمجلا مهب ٍلصي يذلا مامإلا مهب يلصي :يروثلا لاقو ءيعفاشلاو

 .رذنملا نبا هركذ .ىدارف

 .(0150/5) "محتفلا” و (56 /5) "عومجملا”و «(471/17) "ينغملا”و 7١(« /5) «طسوألا” :رظنا

 ءاسنلل فوسكلا ةالص مكح

 ءزوجعلل ال- ءاسنلا نم ام ةئيه ال نمل هركأ ال :يعفاشلا لاق :هنذلم يوونلا لاق

 ةئيطا تاوذل يلإ بحأو ءاهبحأ لب مامإلا عم فوسكلا ةالص دوهش -ةيبصلل الو

 ةالص :باب : "هحيحص” يف هكللذ يراخبلا بوبو .ها .نهتويب يف اهنيلصي نأ

 )٠١95(. مقرب اف ةشئاع ثيدح ركذو ءفوسكلا يف ءاسنلا عم لاجرلا

 .رذنملا نبا هركذ .فوسكلا ةالص نهتويب يف ءاسنلا يلصي :هثلله كلام لاقو

 عم اتلص ءامسأو ةشئاع نأل ؛ءاسنلا قح يف عرشتو :هكلله ةمادق نبا لاقو

 . هتلازكم
 .يراخبلا هاور ديب هللا لوسر

 .(017/1) "حتفلا” و (34/0) "عومجملا”و .( 171 /7) "ينغملا”و 7٠١(« /0) "طسوألا” :رظنا
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 ةالصلا باتك (١6١)ثيدحلا (؟١)ج

 فوسكلا ةالص ةيفيك

 ناتعكر يهو .فلؤملا هركذ يذلا انكم ةشئاع ثيدح يف ام يه :لوألا لوقلا

 ىلع ةيفيكلا هذه حجر «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ناتدجسو ناعوكر ةعكر لك يف

 «ةيميت نباو «يقهيبلاو ,يراخبلاو .دمحأو «يعفاشلا :ةدراولا تايفيكلا نم اهادع ام

 ةعكر لك يف نيعوكرلا ىلع ةدايزلا :اولاق .يعداولا انخيشو «ينابلألاو «ميقلا نباو

 :اهعمجيو ءضعب ىلإ اهضعب در نكمي ثيدحلا قرط رثكأ نإف ؛ةاورلا ضعب نم طلغ
 .حجرألاب ذخألا نيعت ةصقلا تدحتا اذإو .مهَنْيَع ميهاربإ تام موي ناك كلذ نأ

 .ةعكر لك يف ناعوكر :كلذ نم .درو ام عيمجب لمعلا زوجي :يناثلا لوقلا

 يبأو «ةميزخ نباو ءقاحسإ لوق اذهو ؛حابملا فالتخالا نم وهو «ةعبرأو «ةثالثو

 ىلع ثيداحألا اولمحو ءمزح نباو ءرذنملا نباو «يباطخلاو «قاحسإ نب دمحأ ركب
 .اًرئاج هجوألا هذه نم لك نوكيف ءاّرارم عقو فوسكلا نأو «ةعقاولا ددعت

 ةالص ددع يف اهانركذ يتلا رابخألا نم ءيش ين ملعأ الو :هنللَك رذنملا نبا لاق

 اهلك اهب لمعلاف رابخألا رئاس امأف .الاقم هدانسإ يف نإف ؛يلع ربخ الإ ةلع فوسخلا

 .زئاج

 يبأو ءيروثلاو يغخنلا لوق وهو ,عوطتلا رئاسك نيتعكر ىلصت :ثلاثلا لوقلا

 رئاسك نيتعكر فوسكلا يف ىلص هنأ :ريبزلا نب هللادبع نع مزح نبا ركذو «ةفينح

 .عوطتلا

 الإ دي يبنلا دهع ىلع عقي مل فوسكلا نأ كلذو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 دي يبنلا نمز يف ددعت فوسكلا نأ ملع اذإ حصيف :يناثلا لوقلا امأو «ةدحاو ةرم

 .ملعأ هللاو «ةدحاو ةرم الإ ْدييَي يبنلا دهع ىلع فوسكلا لوصح ملعي مل هنكلو
 ”كةرضاد ةرفإ "ىلحملا”و 56 فيضذف] "ينغملا”و ةففض ةضإ يقهيبلل ؟ىربكلا”و ل١ "؟طسوألا” :رظنا

 .(7) "فروسكلا ةالص ةفص” و «(اهلبق امو 455 )١/ "دازلا” و ى(0//60) "عومجملا”و



 رافغتسالاو ريبكتلاو ءاعدلاو ركذلا مكح

 «رافغتسالاو «ريبكتلاو «ءءاعدلاو «ىلاعت هللا ركذ بحتسيو :هئللك ةمادق نبا لاق

 يبأ ربخ يفو ءاذه ةشئاع ربخل ؛عاطتسا اهب ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو «قتعلاو «ةقدصلاو

 نإ :تلاق اهنأ ءاسأ نع يورو اوراَمْغَتْساَو ِهِئاَعْدَو ىللا رْكِ َلِإ اوُعَرْفاَف» :ىسوم

 ةعاط ىلإ ردابي نأ يغبنيف «ىلاعت هللا نم فيوخت هنألو ,فوسكلا يف قتعلاب رمؤنل انك

 «(7؟ 551 ةناوع وبأ هجرحخأ انك ءاسأ ثيدح :تلق .هدابع نع هفشكيل ؟؛ىلاعت هللا

 .بجي رافغتسالاو هللا ركذ نأ : "هحيحص" يف ةناوع وبأ ركذو ءحيحص وهو

 .(401) "ملسم حرش” و ؛(470 /7) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟فوسكلا ةالص يف ةءارقلاب رهجي له

 ىلع اوعمتجا دقف رمقلا فوسك امأ :هنللج رذنملا نبا لاقف :رمقلا فوسك امأ

 .ها .رهجلا ىلع ليللا ةءارق نأل ؛هتالص يف رهجلا

 :نيلوق ىلع اهيف اوفلتخا دقف :سمشلا فوسك امأو

 نم عمج مهنم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاهيف ةءارقلاب رهجي :لوألا لوقلا

 نأ :(401) ملسمو )2٠١75(.« يراخبلا يف وهو ,اض» ةشئاع ثيدحل ؛ةباحصلا

 .ثيدحلا ...هتءارقب فوسكلا ةالص يف رهج ديب يبنلا

 ءيأرلا باحصأو «يعفاشلاو .كلام لوق وهو «ةءارقلاب رهجي ال :يناثلا لوقلا

 ةروس نم اًوحن هيفو « "نيحيحصلا” يف دعت سابع نبا ثيدحب :اوجتحاو

 .دييَم هب أرق ام ركذل لب ءاّوحن لاق امل ؛هعمس ناك ولو :اولاق .ةرقبلا

 يذلا اهم ةشئاع ثيدحل ؛؟سمشلا فوسك ةالص يف ةءارقلاب رهجي هنأ :حجارلا

 .ملعأ هللاو ؛عمسي مل اًديعب ناك هنأ ىلع لمحي : دطتقع سابع نبا ثيدحو .مدقت

 .(ةوعر/؟م) "متفلا”و ء(51/ مهعا؟/ه) "عومجملا”و.(4757/؟) "ينغملا”و .(596/0) "طسوأألا” :رظنا
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 ةالصلا باتك (١16)ثيدحلا (؟)ج

 ؟فوسكلا ةالص يف ةعكر لك نم يناثلا مايقلا يف ةحتافلا أرقت له

 لك نم لوألا مايقلا يف ةحتافلا أرقي هنأ ىلع ءاملعلا قفتاو :هنلل» يوونلا لاق

 .ةعكر

 ال هنأ :هباحصأ روهمجو ,كلام بهذمو ءانبهذمف :يناثلا مايقلا يف اوفلتخاو

 يف ةحتافلا أرقي ال :ةيكلاملا نم ةملسم نب دمحم لاقو «هيف اهتءارقب الإ ةالصلا حصت

 .يناثلا مايقلا

 أرقت اهنأو «ةلبانحلا لوق اًضيأ وهو .مهعم نمد «ةيعفاشلا لوق وه :باوصلا

 اوَلَص١ :دَ لاق دقو «ةيفيكلا هذهم اهالص دي 6 يبنلا نأل ؛يناثلا مايقلا دعب ةحتافلا

 .«ُلَصُأ ٍنوُمُتََْر انك

 8١8(. /5) "لينلا”و 27١(« /؟) "حتفلا”و ((401) "ملسم حرش”و ((577 /7) "ينغملا” :رظنا

 ؟يناثلا عوكرلا يف مامإلا مومأملا كردأ اذإ

 اًكردم نوكي لهف «ىلوألا ةعكرلا نم لوألا عوكرلا يف مامإلا كردأ اذإ :اّلوأ

 ؟ةعكرلا كردي لهف اًعكار مامإلا كردأ اذإ :يهو «ةلأسم ىلع ةينبم ةلأسملا هذه ؟ةعكرل

 بهذو «ةعكرلل اًكردم نوكي هنأ :اعامجإ هلقن مهضعبو «ملعلا لهأ ةماع بهذ

 ال هنأ ىلإ مهريغو «يقهيبلاو «نابح نباو «ةميزخ نباو ءيراخبلاك ملعلا لهأ ضعب

 ريغو ««باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص الا :ثيدحل ؛برقأ اذهو اهل اًكردم نوكي

 .ملعأ هللاو ءرخآلا لوقلاب لاق نم ىلع ركنيالو «ةلدألا نم كلذ

 يف ةيعفاشلا بهذف :نيتعكرلا ىدحإ نم يناثلا عوكرلا يف هكردأ نإ امأو

 نم ءيشل اكردم نوكي ال هنأ ىلإ ةلباتحلا بهذم يف هجو وهوءمهدنع حيحصلا

 هب كردت هنأ ىلإ :ةلبانحلل يناثلا هجولا وهو .لوق يف يعفاشلا بهذو «ةعكرلا

 .عوكر هنأل ؛ةعكرلا



 ةالصلا باتك (١16)ثيدحلا (؟ 1

 كردأ اذإ هنأل ؛تاعوكر ثالثب مامإلا ىتأ نإ اهب دتعي :اولاقف نورخآ لصفو

 اهكردأ نمك نوكيف «ةعكرلا مظعم كردأ دقف .تاعوكر ثالث يهو «ناثلا عوكرلا

 .اهلك

 لوقلاو :هكللج لاق .نيميثع نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .نكرلا وه لوألا عوكرلا نأل ؛لوألا حيحصلا

 )١9177/5(. ؟"عتمملا حرشلا”و (7/*0717) ؟فاصنإلا” و 257 /5) "عومجملا”و .(558/1) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟بحتسم مأ بجاو وه له لوألا عوكرلا دعب ام

 نبا لاقو .عازن الب ةنس هدعب امو «يناثلا عوكرلا :ةدئاف :هكللك يوادرملا لاق

 ىلصت امك اهالص ول :كلذ ىلع ءانبو .اًنكر سيلو «ةّنس هنإ :ءالعلا لوقي :هفللك نيميثع

 .ةنس لوألا عوكرلا ىلع داز ام نأل ؛؟سأب الف ءعوكر ةعكر لك يف «ةلفانلا ةالص

 .(0//151) *عتمملا حرشلا”و «0011/1) "فاصنإلا” :رظنا

 فوسكلا ةالصل ةبطخلا مكح

 باحصأ رثكأو .قاحسإو «يعفاشلا لوق وهو «ةبحتسم :لوألا لوقلا

 نم بابلا اذه يف فلؤملا هركذام :مهتجح .روهمجلا ىلإ لوقلا اذه بسنو .«ثيدحلا

 :هيلع ىنثأو هللا دمحف ؛سانلا بطخف :هيفو اضن ةشئاع ثيدح

 يف دمحأو ,فسوي يبأو «ةفينح يبأو ,ءكلام لوق وهو ,بحتست ال :يناثلا لوقلا

 مهل نيبي نأ دارأ انإو ءاهصوصخب ةبطخ اهل دصقي مل ٌدْيَتَب يبنلا نأ :مهتجح .ةياور
 نأب :لالدتسالا اذه بقعتو «سانلا ضعب تومل فوسكلا نأ دقتعي نم ىلع درلا

 رصتقي ملف ةظعوملاو «ءانثلاو دمحلا اهيفو «ةبطخلاب حيرصتلا اهيفو «ةريثك ثيداحألا

 الإ تبثت ال صئاصخلاو «عابتالا ةيعورشم لصألاو ءفوسكلا ببسب مالعإلا ىلع

 .ليلدب



 ةالصلا باتك (١16١)ثيدحلا (١)ج

 لوق هنأو «ناتبطخ اهنأ :يوونلا ركذ دقو ءاذه .لوألا لوقلا :حجارلا

 يهف اذه ىلعف .(بطخف ماق) :اهيف امنإو «ناتبطخ اهنأ ةلدألا يف سيلو ءروهمجلا

 .ملعأ هللاو «ةدحاو ةبطخ

 *حتفلا” و «(08/0) ؟عومجملا”و :.(401) ؟ملسم حرش”و «(497/1) ؟ةيادبلا”و :(450 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 ,(ه* /0)

 ءالجنالا دعب الإ ملعب مل اذإ فوسكلا ةالص ىضقت ال

 مل تتاف نإف ,يلجتلا نيح ىلإ فوسكلا نيح نم اهتقوو :هلللو ةمادق نبا لاق

 ىَتَح ٍةاَلَّصلا َلِإ اوُعَرْفاَف كِل تبر اذ اَذإ» :لاق هنأ ديم يبنلا نع يور هنأل ؛ضقت

 .ةالصلل ةياغ ءالجنالا لعجف ا( ٍلِجْنَت

 نبا ظفاحلا لاقو .ءالجنالا دعب اهتالص ءادتبا زوجي ال :هئلله يوونلا لاقو

 .ءالجنالا دعب ىضقت ال اهنأ ىلع اوقفتا دقو :هنثلو رجح

 .(ةهكرحر/؟) "حتفلا”و 2417 "؟ملسم حرش” ءك(/) "ينغملا” :رظنا

 ءالجنالاب فوسكلا ةبطخ توفتال

 توفت ال ةبطخلا نأ :هيفو )4٠١(: "ملسم حرش” يف هنلل» يوونلا لاق

 .ةالصلا فالخب .ءالجنالاب



 534 هر

 .دجشلا ىتأ ىَتَح َعاَسلا َنوُكَت ْنأ تي اعف مَ كلي هللا ٍلوُسَر

 ثم ٍةالَص يف ُهلَعْفَي ُهنيَأَر اَم ءٍدوُجْسَو عْوُكَرَو ماَيِق ٍلَوْطَأِب ّلَصَق َماَقَق
 سا ََ 0 2 ( ظا 1 75 هلا 0

 تاَيَلل اَلَو ٍدَحأ ِتْوَل ٌنوكت ال هللا اَهَلِسْرُي يتلا ٍتاَيآلا ِهِذَه َّنإ» :َلاَ

 وعرف متياَر لَو ؟ذ لِ اوُعَدْفاَق ءاَنْيَش اَهْنِ ْمُتبَأَر اذ اَذِإَف !هَداّبِع اب , فو جلس و هللا

 .(وراَفْعِتْساَو ِهْئاَعْدَو هللا
2 

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو (417) ملسمو )3١59(«( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب قلعتي ام

 نأ ىشخي ؛اعزف ماقف) هلوق :ملسم يف ثيدحلل هحرش يف هلل يوونلا لاق

 نم دب ال ةريثك تامدقم اهل ةعاسلا نإ ثيح نم لكشتسي دق اذه (ةعاسلا نوكت

 رانلاو ةبادلا جورخو ءاهبرغم نم سمشلا عولطك .تعقو نكت ملو اهعوقو

 ماشلا حوتفك «ةعاسلا لبق اهعوقو نم دب ال رخأ ءايشأو «كرتلا لاتقو «لاجدلاو

 «جراوخلا لاتقو «ىلاعت هللا ليبس يف ىرسك زونك قافنإو ءامهريغو رصمو قارعلاو

 :ةبوجأب هنع باجيو .ةحيحصلا ثيداحألا يف ةروهشملا رومألا نم كلذ ريغو

 نأ يشخ هلعل :يناثلا .رومألا هذبهب ٍةِكَب يبنلا مالعإ لبق فوسكلا اذه لعل :اهدحأ

 ةعاسلا نوكت نأ ىشخي ِةكَي يبنلا نأ نظ يوارلا نأ :ثلاثلا .اهتامدقم ضعب نوكت

 لَك يبنلا جرخ لب «ةقيقح كلذ ىشخ لَك يبنلا نوكي نأ هنظ نم مزلي سيلو
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 ةالصلا باتك (161)ثيدحلا (؟)ج لل

 نأ فاخ اهبرو «كلذ ىلإ اًردابم فوسكلا رمأ نم اهريغو ةالصلاب اتهم الجعتسم

 نأ فاخيو .ههجو يف ةهاركلا فرعت حيرلا بوبه دنع كي ناك (ى ةبوقع عون نوكي

 رابتعا الو كلذ فالخ يوارلا نظف ءءاقستسالا باتك رخآ يف قبس ا( ءاًياذع نوكي

 .ها .هنظب

 !هلل دمحلاو ؛هلبق يتلا ثيداحألا يف تمدقت ثيدحلا اذهب ةقلعتملا لئاسملاو ءاذه

0 59 0 0 2 59 



 نَحلا كدب
 ةالصلا باتك (7١1١؟7)ثيدحلا ( ءاقستسالا ةالص :باب عت

 :ءاقستسالا فيرعت

 .ريغلل وأ ءسفنلل ريغلا نم ءاملا يقس بلط :ٌةغل ءاقستسالا

 .صوصخم هجو ىلع بدجلا لوصح دنع هللا نم هبلط :اًعرشو

 .(18/0) "عومجملا” و :(897 /5) "حتفلا” :رظنا

 لص © 510 2-2 215 طفل كا0اآ| إي ل“ "4 "طا 0
 ع

 000 نت ه0 00270 7 6س هكق | مال اسس نةوكاوس

 َرَهَج ِنْيَدَعُكَر لَص مث «هءاَدِر َلَّوَحَو وعدي ِةَلْبِقلا لإ ةَجَوَتَف ءيِقْسَتْسَي

 .ةءاَرقلاب امهيف
 هةر خجل مد

 . ىلصملا ىلإ :ظفل فو

 ظفللاو «رهجلا ركذ :هدنع سيلو «(894) ملسمو .هظفل اذهو «١223؟5) يراخبلا هجرخأ

 .مدقتملا مقرلاب ملسمو «(5١١٠2؟) يراخبلا دنع :يناثلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءاقستسالل ىلصملا ىلإ ديجي هجورخ نأ نابح نبا دافأ (ِدْيَيَب يبنلا جرخ) :هلوق

 .ةرجهلا نم تس ةئس ناضمر رهش يف ناك

 .هئاعدو ؛هعرضتب يقسلا بلطي :يأ (يقستسي) :هلوق

 ءءادرلا ليوحت دنع ةلبقلا لابقتسا ىلع ليلد :هيف (ةلبقلا ىلإ هجوتف) :هلوق

 .اًقلطم ءاعدلا دنع ةلبقلا لابقتسا ىلع ليلدو ؛ءاعدلاو



 ف

 ةالصلا باتك (168١)ثيدحلا 00ج  ةقظلا ءاقستسالا ةالص :باب

 ىلعأ رتسي يذلا بوثلا وه :- لادلا حتفو «ءارلا رسكب - (هءادر) :هلوق

 يف لاقو .ةّيلاو ةءابعلاك بوثلا قوف سبل ام ىلع قلطيو «ةيدرأ هعمجو «ندبلا

 هْيَمَك َنْيَو هيَقتاع َلَع ُناَسْنإلا هْعَضَي يِذّلا دّْرُبلا وأ بولا َوُه :ِءاَدّرلا : ؟ةياهنلا»

 ها .هباَيِث قوف
 .(87 /8) حيضوتلاو «0019/4) ؟مالعإلا” و ((449 /17) "حتفلا”و )١47/7(« ؟ماكحإلا” :رظنا

 باب ْنم ٍةَعْمُجلا مزيدا ّلَكد الَجَر نأ تنيخ كلن سْنأ ْنَع -

 كي هللا ٌلوُسَر َلَبَقَتْساَف «ُ ُبْطْخَي ٌمياَق كي هللا َرَو ٍءاَضَقلا راد َّوْحَن َّناَك

 لا م لتشلا تكطقاو لانألا يكلم لا وسر م :ّلاَق أنا

 م 4

 !اًنْدِغَ َمُهللا !اًنْدِغَأ ّمهللا» :َلاَق مث ِهْيدَي كي هللا َلوُسَر َعَفَرَف :َلاَق !اَنْثِغُي

 هِقَعَرَف اَو ٍباَحَس ْنِم ِءاّسلا يف ىَرَت ام ِهللاَو الف :ٌسَنَأ َلاَق «ااَْيِغأ َمهللا

 لثم ٌةَباَحَس ِهِئاَرَو ْنِم ْتَعَلَطَف :َلاَق راد اَلَو ِتْيَي ْنِم ْلَس نيو ايي امو

 اَنيَأَر اَم ِهَللاَو الق :َلاَق ءْتَرَطُمَأ ّمُن ْتَرَشَتنا اهلا ات .ِسْرَتلا

 دلل ٍةعُمُلا يف باَبلا َكِلَذ ْنِم ُلُجَر َلَحَد ّمُث :َلاَق !اًنْبَس َسْمَّشلا
22 

 تكلم للا لش اي :َلاَقَف ءاَئاَق ُهَكَبقَتْساَق كي وت ُلوُسَرَو

 كو هللا ُلوُسَو َمَقَرَق :َلاَق !انَع اًهَكِسْمُي هللا ٌعْالَف «ُلُبّسلا ِتَعَطَقْاَو ُلاَومَألا

 نوطُيَو ٍباَرّظظلاَو ماكآلا ىلع مهلا !اَنْيَلَع اَلَو اَْيكاَوَح َمُهللا» :َلاَق مث ِْيَدَ

 .سْمّسلا يف ىِئْمَن اَْجَرَحَو ,ْتَعَلْفأَف :َلاَف «!رّجّشلا ِتباَنَمَو ةّيِدؤألا

 يرذأ ال :َل ق!؟لوألا جدا وع :ِكِ كِلاَم َنْي َسَمَأ ٌتْلَأَسَم :ٌكيرَش َلاَث



١ 
 و4

 ةالصلا باتك (168)ثيدحلا (؟)ج ءاقستسالا ةالص :باب

 نم ىلعأ يهو «ةمكأ عمج :ماكآلاو راغصلا لابجلا :بارظلا :فنصملا لاق

 تيمس ثيل باطخلا نب رمع راد ءاضقلا رادو ءةَّبْضَْلا نودو ةيبارلا

 .هنيد ءاضق يف تعيب اهنأل ؛كلذب

 .هل ظفللاو «8917(2) ملسمو ؛(7١١٠) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .فلؤملا هركذ مدقت (ءاضقلا راد) :هلوق

 :انه دارملاو .هب عفتتيو كلمتي ام لك :يه :لاومألا (لاومألا تكله) :هلوق

 ثيغلا عاطقنا اهيف رثؤي يتلا اهنأل ؛ةيتابنلاو «ةيناويحلا لاومألا وهو ءصوصخم لام
 .ةتماصلا لاومألا فالخب «هريغو رطملا نم

 مدعب امإ اهعاطقناو قيرطلا انه وهو ليبس عمج (لبسلا تعطقناو) :هلوف

 رفسلا نع توقلا ةلقل تفعض لبإلا نأ امإو ءاهدورو نورفاسملا داتعي يتلا هايملا

 طحقلا ةدشب سانلا لاغتشاب امإو ءاهدوأ ميقي ام لكلا نم اهقيرط يف دجت ال اهنوكل

 .ضرألا يف برضلا نع

 .اثيغ انل به :هانعم «انثغأ» :هلوق

 ءامسلا نيب عفترملا ءاضفلا :انه ءاسلاب دارملا (ءامسلا يف ىرن ام) :هكلوف

 .ضرألاو

 عمجيو «ةباحس هدحاو سنج وهو «فورعم :باحسلا (باحس نم) :هلوف

 .بئاخسو «بحس ىلع



 نخلا

 ةالصلا باتك (198)ثيدحلا (؟ قلل

 .باحسلا نم ةعطقلا 'يهو - يازلاو «هفاقلا حتفب - (ةعزق الو) :هلوق

 برقب لبج :وهو - ماللا نوكسو «ةلمهملا نيسلا حتفب - (علس) :هلوق

 .اهبرغ نم ةنيدملا

 .باحسلا دحأ وه (سرتلا لثم) :هلوق

 .ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم اعوبسأ :يأ (اتبس) :هلوق

 «لوألا ببسلا ريغ ببسب :يأ (لبسلا تعطقناو .لاومألا تكله) :هلوق

 مدعل وأ «ىعرملا مدع نم يشاوملا تكلهف ؛اهببسب ىعرملا عطقنا ءاملا ةرثك نأ :دارملاو

 .رطملا نم اهنكي ام

 .فلؤملا هٌرَكَذ .مدقت «بارظلاو ماكآلا ىلع مهللا» :هلوق
 .(791/4) ؟مالعإلا”و ء(840) "ملسم حرش” و )١47/7(: "ماكحإلا” :رظنا

 ءاقستسالا ةالص :باب

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةنس ءاقستسالا

 :فلؤملا هركذ يذلا كعا ديز نب هللادبع ثيدحل هحرش يف هكلَم يوونلا لاق

 دحاو ريغ اذه ىلع عامجإلا لقن اذكهو :تلق .ةنس ءاقستسالا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 .دشر نباو «ربلادبع نبا :مهنم «ملعلا لهأ نم

 .(484) "ملسم حرش”و )444/1١( "ةيادبلا” و (171 /9) "راكذتسالا” و )/١/ 1١7(« "ديهمتلا” :رظنا

 ءاقستسالا تايفيك

 ةعمجلا مويو «مهتاولص بيقع اوقستسي نأ بحتسيو :هكله ةمادق نبا لاق

 «برضأ ةثالث ءاقستسالا :يضاقلا لاق .سانلا نمؤيو ءربنملا ىلع مامإلا وعدي

 ىلع ةعمجلا موي مامإلا ءاقستسا هيليو ءانفصو ام ىلع ةالصلاو جورخلا اهلمكأ



 نْمحلا كيل
 ةالصلا باتك (16+)ثيدحلا (١)ج قلنا ' 1 . هلك

 ىلاعت هللا وعدي نأ :ثلاثلاو .فلؤملا هركذ يذلا كعفلخ سنأ ثيدح ركذ مث «...ربنملا

 ءاقستسالا ةالص :باب

 .(4944) "ملسم حرش”و ((4 5١ /؟) "ينغملا” :رظنا

 ىلصملا ىلإ ءاقستسالا ةالصل جورخلا بحتسي

 :تلاق .نسح دنسب )١177( دواد يبأ دنع انض» ةشتئاع ثيدح :كلذ ليلد

 دعوو «ىلصملاب هل عضوف «ربنمب رمأف ؛رطملا طوحق ْدْييَي هللا لوسر ىلإ سانلا اكش

 .ثيدحلا ...هيف نوجرخي اموي سانلا

 نيب هيلع عمج ىلصملا لإ ءاقستسالا ةالصل جورخلا :هفْلاَب بجر نبا لاق

 عماجلا يف ىلصت نأ ديعلا يف لضفألا نإ :هلوق عم .هيلع يعفاشلا قفاو ىتح «ءاملعلا

 هنع هاكح .ريلادبع نباو ءيوونلاو «رذنملا نبا :عامجإلا لقن اذكو :تلق .مهعسو اذإ

 . "حتفلا» يف ظفاحلا

 .(197 /؟) "حتفلا”و 7١١ /5) "بجر نبا” و «(/6 /5) "عومجملا”و:(١/599) "طسوألا” :رظنا

 ىلصملا ىلإ ربذملا جارخإ بحتسي

 يف هل عضوف ربنمب رمأف :(211097) دواد يبأ دنع ان» ةشئاع ثيدح يف

 .نسح ثيدح وهو «ىلصملا

 .(0174 /4) "لينلا” و «(470 /7) ؟ينغملا” :رظنا

 ءاقستسالا ةالص تقو

 يف لعفت ال اهنأ الإ ,نيعم تقو ءاقستسالا ةالصل سيلو :هنلَم ةمادق نبا لاق
 «يهنلا تقو يف اهلعف ىلإ ةجاح الف .عستم اهتقو نآل ؛فالخ ريغب يهنلا تقو



 ءاقستسالا ةالص :باي

 ادب نيح جرخ وي هللا لوسر نأ كش ةشئاع تور امل ؛ديعلا تقو يف اهلعف ىلوألاو

 .نسح هدنسو :تلق .دوادوبأ هاور .سمشلا بجاح

 الو ....ديعلا ةالص تقو ءاقستسالا ةالص تقوو :هكللو بجر نبا لاقو

 نبا ركذو :اضيأ لاقو .راهنلا عيمج يف ىلصت لب «ديعلا تقو تاوفب اهتقو توفي

 هنإف ءمزح نب ركب ابأ الإ ءاملعلا نم ةعامج دنع راهنلا لوأ يف امل جورخملا نأ :ربلادبع

 .ةعمجلاب اهقحلأ هنأكو .سمشلا لاوز دنع اهيلإ جورخلا :لاق

 ءاهتقو يف فالتخالا رذنملا نبا ىكح دقو :هنلل رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ال اهنأب هفلاخت اهنكل ,ديعلاك اهماكحأ رثكأ ناك نإو «نيعم ال تقو ال هنأ :حجارلاو

 عولط ءاقستسالا ةالص تقو لوأ نأ نوري ملعلا لهأ روهمج نأ :ةصالخلا

 نإ :نولوقي ءاملعلا عيمجو «لاوزلا دنع :لاقف ءمزح نب ركب وبأ فلاخو «سمشلا

 يهتني ءاقستسالا تقو نإ :لاق اًدحأ دجأ ملو ءءاقستسالا ةالصل تقو راهنلا عيمج

 اذه درو «ليللا يف ولو زوجي هنإ :لاق ملعلا لهأ ضعبو «ملعأ هللاو ,راهنلا نم ءزجب

 "حتفلا”و )5١8/9(04 ؟"بجر نبا”و .(4 37/9 "ينغملا”و ملال /ه) "عومجملا”و ةضلتبلا "طسوألا” :رظنا

 .(0174/4) "ليئنلا” و (غة9/6)

 ةماقإ الو ناذأ ءاقستسالا ةالصل سيل

 :تلق .اًمالخ هيف ملعن ال .ةماقإ الو ؛ناذأ اهل نسي الو :هغلم ةمادق نبا لاق

 ال هنأ :اوعمجأو :هنلله يوونلا لاقو . "حتفلا” يف ا لاطب نبا اًضيأ عامجإلا لقنو

 .!ةعماج ةالصلا :لاقي نأ بحتسي نكل «ماقي الو امل نذؤي

 .ةلدألا يف هدورو مدعل ؛ةعماج ةالصلاب اهل ىداني ال هنأ :حيحصلا :تلق

 .(26 ١8/9 "محتفلا”و.(895) ؟ملسم حرش” و( /00 "ينغملا :رظنا
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 ةالصلا باتك (168)ثيدحلا (١)ج 2

 ؟ةالصلا مأ ةبطخلا :ءاقستتسالا يف مدقي اميأ

 وهو «ريبزلا نباو ءهرمع نع يورم وهو «ةالصلا لبق ةبطخلا :لوألا لوقلا

 مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأو «ليعامسإ نب ماشهو «نامثع نب نابأ لوق
 ديز نب هللادبع ثيدح :لوقلا اذه ليلد .دمحأ نع ةياورو «رذنملا نباو ءثيللاو

 ركذ )١177( دواد يبأ دنع .انحتط ةشئاع ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كنخ

 ءاقستسالا ةالص :باب

 .نسح ثيدح وهو .نيتعكر ىلصف لزنو :هرخآ ينو .,ثيدحلا
 ؛يعفاشلاو .كلام لوق وهو «ةالصلا دعب ءاقستسالل بطخي :ٍناثلا لوقلا

 .ءاهقفلا ةعامج هيلع :ربلادبع نبا لاق :ةمادق نبا لاق .دمحأ نع ةياورو ,نسحلا نب دمحمو

 :اهنم ثيداحأب اولدتساو «ةفاك ءالعلا بهذم وهو :يردبعلا لاق :يوونلا لاقو

 هجرخأ .انبطخ مث «ةماقإ الو ناذأ الب نيتعكر انب ىلصف :هيفو ,كتنلظ ةريره يبأ ثيدح

 دشار نب نامعنلا قيرط نم هنأل ؛فيعض وهو )١774(( هجام نباو «(777/7) دمحأ

 .ةفيعض يهو «ثيداحألا نم هريغب اًضيأ اولدتساو ءفيعض وهو يرزجلا

 خيشلا هحجرو ءدمحأ نع ةياور وهو ءاذهو ءاذه نيب ريخم وه :ثلاثلا لوقلا

 .نيرمألاب تدرو ةلدألا نأ :مهتجح .زاب نبا

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا ةلدأ توبث مدعو «هتلدأ توبثل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(149/5) "حتفلا”و «(88) "عومجملا” و «( 43775 /؟) ؟ينغملا” و «(©18/4) "طسوألا” :رظنا

 ؟ناتبطخ مأ ةبطخ ءاقستسالل له

 .فسوي يبأو ءيدهم نبا لوق وهو «ةدحاو ةبطخ بطخي :لوألا لوقلا

 .هباحصأ رثكأ اهيلع ةياور يف دمحأو ءدمحمو

 .دمحأ نع ةياورو ءيعفاشلاو ءكلامو «ثيللا لوق وهو «ناتبطخ :يناثلا لوقلا

 .ةعبسلا ءاهقفلا نع يورو



0 

> ١14 
 ءاقستسالا ةالص :باب ج)١( ةالصلا باتك (168)ثيدحلا

 يبأ نع يكحو «يربطلا ريرج نبا لوق وهو «نيرمألا نيب ريخي :ثلاثلا لوقلا
 .اًضيأ دمحمو .فسوي

 هديعلا ىلع ءاقستسالا يناثلا لوقلا باحصأ ساقو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو «ةدحاو ةبطخ ديعلل نأ مدقت دقو

 )50١/9(. "بجر نبا”و ؛((40 /5) ؟عومجملا”و «(470 /؟) "ينغملا”و «(©"54/4) "طسوألا” :رظنا

 هءادر لوحيو ةلبقلا لبقتسي نأ ءاقستسالا ةبطخ نم غرف اذإ مامإلل بحتسي
 .ةلبقلا لابقتسا لاح يف هءادر لوحي نأ :بحتسيو :هنذلج ةمادق نبا لاق

 :كلذ مامإلا لعفي ىتم امأو :ءادرلا ليوحت ىلع همالك يف هكلل دشر نبا لاقو

 .ةبطخلا نم غارفلا دنع كلذ لعفي :الاق يعفاشلاو ءاكلام نإف

 يف ءاملعلا ريهامجو ,دمحأو ءكلامو «يعفاشلل ليلد هيفو :هثلله يوونلا لاقو

 بابحتسا هيف :هكللظ يناكوشلا لاقو .ةفينحوبأ هبحتسي ملو «ءادرلا ليوحت بابحتسا

 اذه لحمو .كلذ يف ةمكحلا نايب قبس دقو «ءادرلا ليوحت لاح ةلبقلا لابقتسا

 . "حتفلا» يف امك ءاعدلا ةدارإو «ةبطخلا نم غارفلا دعب ليوحتلا

 "بجر نبا”و ؛(445) "ملسم حرش”و :(207 )١1/ ؟ةيادبلا”و «(47 5 /5) ؟ينغملا”و «(©7537/4) "طسوألا” :رظنا
 .(089/5) "لينلا”و «(غ98/5) ؟حتفلا” و )9/ 4 5١(

 ؟مامإلا عم مهتيدرأ نومومأملا لوحي له

 نبا لوق وهو «نيمومأملا نود مامإلاب صتخم ءادرلا ليوحت :لوألا لوقلا

 اذه ةجح .نسحلا نب دمحمو «فسوي يبأو «ثيللاو .يروثلاو .ةورعو «بيسملا

 نيمومأملا نأ فلؤملا هركذ يذلا ثني ديز نب هللادبع ثيدح يف ركذي مل هنأ :لوقلا

 .مهتيدرأ اولوح



 متاح جلا
 ٍج

 لهأ روهمج لوق وهو .نيمومأملاو ؛مامإلل ءادرلا ليوحت بحتسي :يناثلا لوقلا

 نب هللادبع كثيدح ف ةدايز :لوقلا اذه ةجح .ءاسنلا نوشجالملا نبا ينثتس او «ملعلا

 ةالصلا باتك (5١*)ثيدحلا ( ءاقستسالا ةالص :باب

 لوحو :هيفو ءثيدحتلاب حرص دقو «قاحسإ نبا قيرط نم دمحأ دنع ,كع> ديز

 ٍنابلألا خيشلا اهيلع مكح دقو ءهعم سانلا لوحتو «نطبل اًرهظ هبلقف «هءادر

 .(0559) مقرب "ةفيعضلا” ىلع لاحأو ,.(7575) "ةنملا مامت” يف ذوذشلاب

 .ةفينح يبأ لوق وهو «ءادرلا ليوحت بحتسي ال :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو .كلذ ىلع لدي ليلد توبث

 "حتفلا”و :(844) "ملسم حرش”و «(42/0) ؟عومجملا”و :(0501/1) ؟"ةيادبلا”و «(47 8 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 .(4 ؟8/5)

 ءادرلا ليوحن ةيفيك

 ىلع هلامش ىلع امو «هلاهش ىلع هنيمي ىلع ام لعجي هءادر لوحي :لوألا لوقلا

 وهو .قاحسإو يدهم نباو «ةنيبع نباو ءروث يبأو .دمحأو .كلام لوق وهو «هنيمي

 .يعفاشلل لوق

 سكني نأ وهو ءسيكنتلا كلذ ىلع ديزي هنأ الإ لوألا لوقلاك :يناثلا لوقلا

 .ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو .هلفسأ هالعأ لعجيف هءادر

 ديز نب هللادبع ثيدحل ؛لامشلا ىلع نيميلا لعجي هنأ لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :هيفو )2٠١717(2 "يراخبلا” يف ءاجو ءهءادر لوحف :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا

 الف سيكنتلا امأ .ةقلعم اهنإ :ليق ةظفللا هذه يف فلتخاو «لامشلا ىلع نيميلا لعج

 .ملعأ هللاو .سأب الف ؛ليوحتلا عم سيكنتلا لصح نإ نكل كلذ ىلع اليلد ملعأ
 .(85/5) "عومجملا” و .(516 /؟) "محتفلا” و 317 /4) "طسوألا” :رظنا
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 ءاقستسالا ةالص :باب ةالصلا باتك (168)ثيدحلا (؟)ج ا

 !اهبلقي لهف ةءابع وأ ةّبج الإ هيلع نكي مل اذإ

 ؟هبلق هل عرشي لهف «صيمق ناسنإلا ىلع ناك اذإ :هنلاو نيميثع نبا خيشلا لاق

 اذإ امأ «ءءادرلاو رازإلا بانم بئان صيمقلاو ءادرلل بلقلا نأل ؛ال :باوجلا

 ىلعأ ىلع سابل ةقيقحلا يف وهف «ءادرلا نم بيرق هنأل ؛هبلقي هنإف ءتوك هيلع ناك

 .ةمامجلا بلقي مل[ يبا نأل ؛اهبلقي ال هنإف «ةرتغلا امأو مسجلا

 ؛مهتيدرأ نورضاحلاو بيطخل بس لا لوحي ءانثألا هذه يفو :هنللَج ماسبلا خيشلا لاقو

 مهتدش لوح ىللاعت هللا ن نأب ال اًلؤافت اهنوبلقيف «ةرهاظلا سبالملا نم اهماقم موقي ام وأ

 ىنغ مهسؤبو ءاخر

 «مءادر لوحو «ءاعدلا رخآ يف ةلبقلا لبقتسي نأ نسيو :نازوفلا خيشلا لاقو

 سابللا نم ءادرلا هباش ام كلذكو «نيميلا ىلع لامشلاو «لامشلا ىلع نيميلا لعجيف

 .اهوحنو «ةءابعلاك

 )٠٠١( "يهقفلا صخلملا”و .(7555 /5) مارملا غولب حرش” و ؛.(85 /؟) "ماكحألا حيضوت” :رظنا

 ةلبقلا لابقتسا الو ءادرلا ليوحت هيف سيل ةعمجلا ةبطخ يف ءاقستسالا

 ةبطخ يف ءاقستسالا ءاعد لاخدإو :(00/7) ؟حتفلا يف هلله ظفاحلا لاق

 ةعمجلا ةالصب ءازتجالاو «لابقتسا الو هيف ليوحت الو ربنملا ىلع هب ءاعدلاو ةعمجلا

 .ها .ةعمجلا عم اهاون هنأ ىلع لدي ام قايسلا يف سيلو «ءاقستسالا ةالص نع

 ةلبقلا لابقتسا لاح ارس ءاعدلا بحتسي

 امنإو «...ةلبقلا لابقتسا لاح اّدس وعدي نأ بحتسيو :هكلك ةمادق نبا لاق

 عوضخلاو عوشخلا 5 غلبأو «صالخإلا نم برقأ نوكيل ؛رارسإلا بحتسي

 ةَيْفُحَو يَ
 :فارعألا]# َةَْفُحَو احررَصَت مك وو أوعدا# :ىلاعت هللا لاق «ةباجإلا يف عرسأو ءعرضتلاو

 .هئاعد ىلع نونمؤيف «سانلا عمسيل ؛؟هضعس رهجلا بحتساو 31

 .(47 /ه) "عومجملا” وى( /0 "ينغملا7 :رظنا



 مرخلا تكي

 ثيدحلا (؟)ج اذنلل

 ؛؟مهسفنأل نوعدي مأ مامإلا ءاعد ىلع نومثؤملا نمؤي له

 :فلؤملا هركذ يذلا كعالخ سنأ ثيدحل هحرش يف هنلل بجر نبا لاق

 ةالصلا باتك )١69( ءاقستسالا ةالص :باب

 مامإلا عفر اذإ مهيديأ نوعفري نيمومأملا نأ :بابلا اذه يف ثيدحلا اذه نم دوصقملاو

 «كلام :مامإلا عم نوقستسيو نوعدي سانلا نإ :لاق نممو .هعم نوعديو «هدي

 اوعمسي مل نإو «هيلع اونمأ مامإلا ءاعد اوعمس نإ :يعفاشلا باحصأ لاقو .دمحأو

 عمسي مل نإف ,دمحأ بهذم امأو «مامإلا فلخ مومأملا تونق يف اولاق اذكو .اوعد

 وأ ءامهنيب ريخي وأ ءوعدي وأ ءنمؤي لهف ؛عمس نإو ءاعد عورشملا همامإ تونق مومأملا

 .تاياور هيف هنع يكح ؟هئاعد ىلع نمؤيو «ءانثلا يف هعباتي

 .(519 /9) "بجر نبا” و ((414 /7) "ينغملا” :رظنا

 كلذ ةيفيكو ءاعدلا يف يديألا عفر يف ةغلابملا

 عفري دي يبنلا تيأر :لاق :(840) "ملسم حيحص» يف كنا سنأ ثيدح

 نأ :(8957) اًضيأ "ملسم” يف هثيدح يفو .هيطبإ ضايب ودبي ىتح ءاعدلا يف هيدي

 .ءامسلا ىلإ هيفك رهظب راشأف «ىقستسا يتب يبنلا
 فالتخا بسح ىلع «عفرلا ةفص يف اوفلتخا ا(منإو :هكللط بجر نبا لاق

 يف ءاقستسالا يف ديبي هنع يور دقو .ءاقستسالا يف كلذ يف ديو يبنلا نع «تاياورلا

 :عاونأ ةسمخ اذه

 .ءامسلا ىلإ ةدحاو عبصإب ةراشإلا :اهدحأ

 ردابتملا وه اذهو «ءامسلا ىلإ !هنوطب لعجو ءامههطسبو نيديلا عفر :يناثلا عونلا

 ةعمجلا موي ءاقستسالا ءاعد يف هيدي ديت يلا عفر يف كف سنأ ثيدح نم همهف

 .رينملا ىلع
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 ةالصلا باتك (16١*)ثيدحلا (١)ج ءاقستسالا ةالص :باب

 يلي ام اهنوطبو «ةلبقلا ىلإ امهروهظ لعجيو هيدي عفري نأ :ثلاثلا عونلا

 .ههجو

 .يعادلا هجو لي امم امهروهظ لعجي نأ وهو «ثلاثلا سكع :عبارلا عونلا

 لي امم (بنوطبو «ءامسلا يلي امم امهروهظ لعجيو «هيفك بلقي نأ :سماخلا عونلا

 .ءامسلا ىلإ (مههعفرو «نيديلا دم عم ءضرألا

 بلق دصقي مل دوي ّيبتلا نأ ىلع ثيخ سنأ ثيدح نيرخأتملا ضعب لوأت دقو

 امك رمألا سيلو ءضرألا ىلإ |مهنوطب ءانحنا هيدي عفر ةدش نم هل لصح نإ هيفك
 ؟حتفلا” نم ها .ءاعدلا يف نيديلا عفر يف هسفنل ةدوصقم ةفص وه لب «هنظ

 .فرصتب (579-7194/9)

 ءاقستسالا ةالص مكح

 لهأ ةماع لوق وهو «ناتعكر اهنأو «ةدكؤم ةنس ءاقستسالا ةالص :لوألا لوقلا

 كعذ# ديز نب هللادبع ثيدح :اهنم كلذ يف تدرو ةريثك ثيداحأب :اوجتحا .ملعلا

 .فلؤملا هركذ يذلا

 هلوقب جتحاو «ةفينح يبأ لوق وهو .ءاقستسالا ةالص نست ال :يناثلا لوقلا

 .ةالص ركذي ملو ٠١[. :حون]4 اراَفَّغ ناكهَنإْمُكَسَرأرفْعَتْسأ# :ىلاعت

 يذلا سنأ ثيدح :اًضيأو «ةالصلا يفن اهيف سيل ةيآلا نأب :اذه نع بيجأو

 بيجأو «ةعمجلا موي ربنملا ىلع ىقستسا ديب يبنلا نأو .بابلا اذه يف فلؤملا هركذ

 .ءاقستسالا عاونأ ركذ مدقت دقو .ءاقستسالا عاونأ دحأل لعف هنأ :ثيدحلا نع

 ةباجإلاو .هتلدأ تمدقت دقف «يناثلا لوقلا امأو «لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .لوق لك نع اهب ىنغتسم ةنسلا :رذنملا نبا لاق .هدرت ةريثكلا ةلدألاو ءاهيلع

 )5١6/9(. "بجر نبا” و .(455) "ملسم حرش” و14 /5) "عومجملا” و 2471١ /؟) "ينغملا” :رظنا



 رخلا كي

 ع ل
 ءاقستسالا ةالص يف ةءارقلاب رهجي

 ةالصلا باتك (157)ثيدحلا ( ءاقستسالا ةالص :باي

 ىلص مث :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كانغ ديز نب هللادبع ثيدح :كلذ ليلد

 نيذلا ءاملعلا نيب فالتخا الو :هئللج بجر نبا لاق .ةءارقلاب امههيف رهج «نيتعكر

 هركذ لاطب نبا :اًضيأ عامجإلا لقنو :تلق .ةءارقلاب امهيف رهجي هنأ :ءاقستسالا نوري

 . "حتفلا” يف ظفاحلا
 .(2059/8) "لينلا”رء(ه١ 5 /؟) "حتفلا”وء4/١51) "بجر نبا”و «(571/) "ينغملا” :رظنا

 ءاقستسالا ةالص ةيفيك

 وهو «ةيناثلا يف اًسمخو «ىلوألا يف اًعبس ديعلا ريبكتك امههيف ربكي :لوألا لوقلا

 مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأو «زيزعلا دبع نب رمعو «بيسملا نب ديعس لوق

 :هيفو غنت سابع نبا ثيدح :مهتجح .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو «دوادو

 ,(5508) يذمرتلاو )١١76(« دوادوبأ هجرخأ .ديعلا يف ٍلصي اك نيتعكر ىلصف

 هللادبع نب قاحسإ نب ماشه قيرط نم هنأل ؛فيعض هدنسو )2١177((« هجام نباو

 نبا نع هوبأو «لاحلا لوهجم ماشهو .دضتإ» سابع نبا نع هوبأو «هيبأ نع هيوري

 .لسرم :متاحوبأ لاق «دغني» سابع

 ,عوطتلا ةالصك نيتعكر يلصي انإو ءديعلا ريبكت اهيف ريكي ال :يناثلا لوقلا

 :مهتجح .دمحأ نع ةياورو ءقاحسإو «روث يبأو «يعازوألاو «كلام لوق وهو

 هيف سيلو «نيتعكر ىلص مث :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا كعيخ ديز نب هللادبع ثيدح

 .دئاوزلا تاريبكتلا ركذ

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 .(48 /5) ؟عومجملا”و :.(471/1) "ينغملا”و «(160 /؟) ؟فارشإلا” :رظنا



 نخلا كيج

 دل
 ؟اوقسي ملو اوقستسا اذإ ءاقستسالا رركي له

 «كلام لوق وهو «ثلاثلاو «يناثلا مويلا يف اوداع الإو ءاوقس نإ :لوألا لوقلا

 .دمحأو «يعفاشلاو

 م ديب يبنلا نأل ؛قاحسإ لوق وهو «ةدحاو ةرم الإ نوجرخي ال :يناثلا لوقلا

 نع هئانغتسال اّيناث جرخي مل دي يبنلا نأ :اذه نع بيجأو .ةدحاو ةرم الإ جرخي

 .ةرم لوأ هتباجإب جورخلا

 ءاوقسي ل اذإ ةّرم نم رثكأ ءاقستسالا رّركي هنأو ءلوألا لوقلا وه :باوصلا

 .ملعأ هللاو «ثلاثلاو «يناثلا مويلا يف ةداعإلا نوكت نأ مزلي الو

 .(85/0) "عومجملا”و «(474/5) "يتغملا”و «(197 /5) "فارشإلا” :رظنا

 ةالصلا باتك (16١*)ثيدحلا (؟)ج ءاقستسالا ةالص :باب

 اوجرخي نأ لبق اوقسف ءاقستسالل اوبهأت اذإ

 ءاوجرخي مل مهجورخ لبق اوقسف «جورخلل اوبهأت نإ :هنلله ةمادق نبا لاق

 .هلضف نم ديزملا هولأسو «هتمعن ىلع هللا اوركشو

 «كلذ لبق اوقسف ءءاقستسالاو «ةالصلل اوبهأت اذإو :هغللم يوونلا لاقو

 .فالخ الب ركشلاو «ءاعدلاو هظعولل ءاقستسالا عضوم ىلإ جورخلا مهلا بحتسا

 ءطحقلا دوجو ءاقستسالا ةالص ببس نأل ؛ةمادق نبا لوق وه :باوصلا

 «ةمادق نبا لاق امكف ءرطملا لصح اذإف ءراهبألا باهذو «هايملا روغ وأ «راطمألا ةلقو

 هلجأ نم يذلا ببسلا نأل ؛هلضف نم ديزملا هنولأسيو «همعن ىلع هللا نوركشي مهإف

 .ملعأ هللاو ءلاز دق جورخلل اوبهأت

 نأل ؛نيعدتبم اوناكل لاحلا هذه يف اوجرخ ول :هنلل نيميثع نبا خيشلا لاق

 .اهل ةجاح الف اوقس اذإف ءايقسلا بلطل عرشت |نإ ءاقستسالا ةالص

 ٠ .ةيعفاشلا دنع :يأ (فالخ الب) :يوونلا لوق :هيبنت

 )311١/8(. "عتمملا حرشلا”و )١196(« زاب نبا خيشلل "ةيهقفلا تارايتخالا” و «(85 /5) "عومجملا”و «(514/1) ؟ينغملا” :رظنا



 ءاقستسالا ةالص :باب

 اولصي نأ لبق اوقسف ءاقستسالل اوجرخ اذإ

 ءاولصي نأ لبق اوقسف اوجرخ نإ :(5794 /7) "ينغملا” يف هغللَج ةمادق نبا لاق

 يتلاك ةلأسملا هذه نأ رهظي يذلا :تلق .هوعدو «هودمحو «ىلاعت هلل اًركش اولص

 .هلضف نم ديزملا هنولأسيو «هتمعن ىلع هللا نوركشي !نإو ءنولصي ال مهنأو ءاهلبق

 نيملسملا عم ءاقستسالل ةمذلا لهأ جورخ مكح

 جورخلا نم نوعنمي الو «نيملسملاب نيطلتخم جورخلا نم نوعنمي :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلاو «ةفينح يبأو «كرابملا نباو ءيرهزلا لوق وهو .نيزيمتم

 .لوحكم لوق وهو .مهجارخإب سأب ال :يناثلا لوقلا

 وهو «رذنملا نباو .ءقاحسإ لوق وهو .نوهني الو ءنورمؤي ال :ثلاثلا لوقلا

 .بيط مالك هلو «ةمادق نبا مالك رهاظ

 هب اورفك نيذلا هللا ءادعأ مهنأل ؛ةمذلا لهأ جارخإ بحتسي ال :هنللج لاق

 اذه :اولاق امبرف نوملسملا ثيغأ نإو «ةباجإلا نم نوديعب مهف ءاّرفك هتمعن اولدبو

 الف «مهبر نم مهقازرأ نوبلطي مهنأل ؛اوعنمي مل اوجرخ نإو ءانتباجإو انئاعدب لصح
 |ى ءايندلا يف مهقازرأ نمض دق هنأل ؛ىلاعت هللا مهبيجي نأ دعبي الو «كلذ نم نوعنمي

 مهبيصي نأ نمؤي ال هنأل ؛نيملسملا نع دارفنالاب اورمؤيو «نينمؤملا قازرأ نمض
 ءاًرصرص اًحير مهيلع هللا لسرأف ءاوقستسا داع موق نإف ؛مهرضح نم معيف «باذع

 ام نأ اونظي الثل ؛نوملسملا جرخي موي جورخلا اوعنمي نأ يغبنيف :ليق نإف .مهتكلهأف

 نوجرخي موي ثيغلا لوزن قفتي نأ نمؤي الو :انلق .مهئاعدب ايقسلا نم لصح

 .مهب مهريغ نتتفا امهبرو «مهتنتفل مظعأ نوكيف ءمهدحو
 .07/0 /0) "عومجملا” و ((441/5) "ينغملا”و «(185/7) ؟فارشإلا” :رظنا



 ملا

 ا
 هترضم مهنع فرصي نأ هللا اوعدررضلا لصحو رطملا رثك اذإ

 هللا اوعد «نويعلا هايم وأ .مهرضي ثيحب رطملا رثك اذإو :هنلله ةمادق نبا لاق

 .رضت الو عفنت نكامأ يف هلعجيو «هترضم مهنع فرصيو «هففخي نأ ىلاعت

 ءارحصلا يف عامتجا الو ةالص رطملا عاطقنا بلطل عرشياال

 :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كعتخ سنأ ثيدحل هحرش يف :هنلله يوونلا لاق

 ال نكلو «هب اوررضتو رثك اذإ قفارملاو «لزانملا ىلع رطملا عاطقنا بلط بابحتسا
 :باحصألاو يعفاشلا لاق :اًضيأ لاقو .ءارحصلا يف عامتجا الو «ةالص هل عرشت

 الو انيلاوح مهللا :اهعفرب ىعدي نأ ةئسلاف ءاهب سانلا ررضتو راطمألا ترثك اذإو

 مل لكك يبنلا نأل ؛ةالص كلذل عرشي الو باحصألاو مألا يف يعفاشلا لاق !انيلع

 ها .كلذل لصي

 .(40 /5) ؟عومجملا”و «(798) *ملسم حرش” و .(4141/95) «ينغملا” :رظنا

 ةالصلا باتك (157١*)ثيدحلا ( ءاقستسالا ةالص :باب

 كو 59 - تك



 .ةمولعم وأ .ةنونظم ةرامأ نع هوركم عقوت :ّةغل وهو «نمألا ضيقن :فوخلا

 .ىضم ام ىلع مغ :نزحلاو .نوكيس ام ىلع مغ :فونخلاو

 فوخلا ةالص ةيعرش

 :ةنسلاو «باتكلاب ةتباث فوخلا ةالص

 ةكباط 0 َتَمَقَأَك جيف َتنُك اًدِإَو# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 أكو طصبآوو نيزك أوه إف مهتَحِلَسُأ اوَذْخَأَ لَو َكَعَم مهم

 .ةيآلا [١٠؟ :ءاسنلا]# َكَحَم أول ضف صم ول َرَخأ

 .هللا ءاش نإ ءاهضعب انب رميسو «ةريثكف ثيداحألا امأو

 ح

 ١ م

 ؟37 يبنلا توم دعب ةعورشم فوخلا ةالص له

 لهأ روهمج لوق وهو هْدَْب يبنلا دعب اهمكح قاب فوخلا ةالص :لوألا لوقلا
 . نَصُأ ِنوُمُْبأَر ا اوُلَصا :ثيدحو «ةمدقتملا ةيآلا مهليلد .ملعلا

 :ىلاعت هلوق رهاظل ِهِْديَب يبنلا توم دعب زوجت ال فوخلا ةالص :يناثلا لوقلا

 لك نيمامإب فوخلا هدعب سانلا يلصي امنإو :اولاق ٠١7[. :ءاسنلا#1 مف َتنُك اًدِإَو#

 «نسحلا نب دمحمو .فسوي يبأ لوق اذهو «مهب ملسيو ةمات ةالص ةفئاطب يلصي مامإ

 .ينزملاو دايز نب نسحلاو
 وهو :- يناثلا لوقلا ركذ نأ دعب - بجر نبا لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .هعجارف اًليوط اًمالك ركذ مث ؛مهبورح يف مهتالص ىلع ةباحصلا عامجإب دودرم
 .(437/1) "ةيادبلا” و( ٠٠١ /؟) "ينغملا”و 89 /5) "عومجملا و (0707 /8) "بجر نبا” :رظنا



 اس ىلا مخ سمسا تدر 0 2 3 هاضسر مه هام اوه

 هلك هللا َلوُسَر نب لَص :َلاَق دتنيم ٍباطَحْلا ِنْب ٌرَمع ِنْب ُِفاادبَع ْنَع -4

 ودعا ءاَزإب َةَفئاَطَو ُهَعَم ٌةَفْياَط ْثَماَقَق هوم ماي أ ٍضْعَب يف ٍفْوَحلا َةاَلَص

 دَعُكَر ٍْس ّلَصَق «نورخآلا َءاَجَو ءاوُيَهَذ ١ ٌةَعْكَر ُهَعَم لب ل ٌلَص

 هَ 57 ةَعُك َةَعْجَر ِناَتَمِئَّطلا ِتَصَق

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو «(874) ملسمو ((457) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ركذملل وه :ودعلاو .هءاذحو ءودعلا لباقم :يأ (ودعلا ءازإب) :هلوق

 .ءادعأو ىَدِع ىلع عمجيو «عمجلاو دحاولاو ,ثنؤملاو

 .(؟ /9 "حيضوتلا”و ف اا "مالعإلا” و )٠6١/9(. "ماكحإلا» :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ :غ» رمع نبا ثيدح يف ةروكذملا ةفصلا ىلع ةالصلا زوجت له

 يف ةروكذملا ةفصلا ىلع فوخلا ةالص يف ءاملعلا فلتخاو :هكلله بجر نبا لاق

 ناك نإو ءةنسحو «ةزئاج اهنأ ىلإ نورثكألا بهذف «هقفاو امو رمع نبا ثيدح
 .مهريغو .قاحسإو «دمحأو .هيلوق حصأ يف يعفاشلا لوق اذه .اهنم لضفأ اهريغ

 ةنيابملا لامعألا نم اهيف ام ةرثكل ؛ةفصلا هذه ىلع ةزئاج ريغ يه :ةفئاط تلاقو

 اهنأ اوعداو «مامإلا نع فلختلاو «ريثكلا يثملاو «ةلبقلا رابدتسا نم ةالصلل

 .اهيلع ليلد ال انهاه خسنلا ىوعدو .يعفاشلل نيلوقلا دحأ وهو «ةخوسنم
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 ةالصلا باتك (104)ثيدحلا (؟)ج

 يبنلا نع ةدراولا فوخلا ةالص عاونأ نم اهريغك ةزئاج يه :ةفئاط تلاقو

 لقنو ءروصنم نبا هنع هلقن قاحسإ لوق وهو «ضعب ىلع اهضعبل لضف ال ردي

 يف ودعلا ناك اذإ هب لمعي دوعسم نباو ءرمع نبا ثيدح نأ «قاحسإ نع ,برح

 .ةلبقلا ةهج ريغ

 رمع نبا ثيدحب لمعلا يف نايفس مالك نايفس باحصأ ضعب ىكح كلذكو

 .كلذ ىلع

 لهأو «يعخنلا لوق اذه .فوخلا ةالص عاونأ لضفأ يه :ةفئاط تلاقو

 بهشأو «يعازوألا نع يكحو «نايفس نع ةياورو «هباحصأو «ةفينح يبأو «ةفوكلا

 .يكلاملا

 رمع نبا ثيدح يف ةدراولا ةيفيكلا هذه ربلادبع نبا حجرو :هئللَج ظفاحلا لاقو

 .همامإ مالس لبق هتالص متي ال مومأملا نأ يف لوصألا ةقفاومل دانسإلا ةوقل ؛اهريغ ىلع

 نبا ثيدح وهو «ثيدحلا دورول ؛ةزئاج اهنأو .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 «تايفيك ةدع ىلع فونخلا ةالص تءاج دقو .تايفيكلا نم ةيفيك يهو .دنني» رمع

 ءعست ىلإ مهضعبو «ناث ىلإ مهضعبو «عبس ىلإ مهضعبو «تس ىلإ مهضعب اهلصوأ

 ءةرشع عبس ىلإ مهضعبو «ةرشع تس ىلإ مهضعبو «ةرشع عبرأ ىلإ مهضعبو

 .هللا ءاش نإ ءاهضعب ركذنسو

 تس اهلوصأ :يدهلا بحاص لاق .لخادتت نأ نكمي نكل :ظفاحلا لاق

 كلذ اولعج ةصق يف ةاورلا فالتخا اوأر املك ءالؤهو .رثكأ مهضعب اهغلبو ءتافص

 هيلإو ءدمتعملا وه اذهو .ها .ةاورلا فالتخا نم وه اهنإو هْدْبَب يبنلا لعف نم اًهجو

 .ها .اهلخادت نكمي :هلوقب انخيش راشأ

 .(546 /5) "لينلا”و )1١/6"”4(. ؟حتفلا” و, /8) "بجر نبا” :رظنا



 رخلا كمي

 ةالصلا باتك (164)ثيدحلا (١)ج ال

 ؟اهتعكر ةفئاط لك تضق ىتم

 مهتعكر اوضق نيتفئاطلا نإ :ليق :رمع نبا ثيدحل هحرش يف هنلا» يوونلا لاق

 .حيحصلا وهو «نيقرفتم :ليقو ءاعم ةيقابلا

 «ةدحاو ةلاح يف مهسفنأل اومتأ مهنأ هرهاظو :ثيدحلل هحرش يف ظفاحلا لاقو

 عبيضت مزلتسيف الإو «ىنعملا ثيح نم حجارلا وهو «بقاعتلا ىلع اومتأ مهنأ لمتحيو

 .هدحو مامإلا دارفإو «ةيولطملا ةسارحلا

 ةفئاطلا تمتأ مث ءاهيتعكر نيب ْتَلاَو ةيناثلا ةفئاطلا نأ :هرهاظو :هنلله لاقو

 .اهدعب ىلوألا

 .(445) "حتفلا”و (814) "ملسم حرش” :رظلا



 :ٍفؤتلا ًةاَلَص عاَّرلا ِتاَذ َةاَلَص ِِلي هللا ٍلوُس

 اوُعَأَو ءاَئاَق َتَبَن مث ةَعْكَر ُهَعَم َنيِذَّلَاب ّلَصَ ٌدَعلا هاَجو َةَقِئاَطَو
 عع

 .ىّرخألا ةَعئاَّطَلا ِتَءاَجَو ٌودَعلا هاجو اوُفُصَك اوف َرَصْنا 4 «مهسفن ال

 . مهي َمَّلَس َمُث «ْمِهِسْمْنأل اونَمَأَو ءاَسِلاَج َتَبتَُّف ءْثّيِقَب يلا ةَعْكّرلا ُمهب َّلَصَق

 .ةمثح يبأ نب لهس :وه ِةِكَي هللا لوسر عم ىلص يذلا لجرلا

 :ثيدحلا حيرخت

 "يراخبلا” يف هب اًحرصم ءاج مهبملاو «(857) ملسمو )5١59(« يراخبلا هجرخأ

 .ثيدحلا بقع للم هنللك فلؤملا لاق !ى «ةمثح يبأ نب ب لهس هنأو .(841) "ملسم”و (411)

 :ثيدحلا ظافلأ

 ضرأب ةرجهلا نم سمح ةنس تناك ةفورعم ةوزغ يه (عاقرلا تاذ) :4ئوف

 «عءافحلا نم تبقن نيملسملا مادقأ نأل :عاقرلا تاذ ةوزغ تيمس .دجن نم نافطغ

 .قرخملا يهو «عاقرلا اهيلع اوفلف

 «ريثكلاو ليلقلا ىلع عقت : ءيشلا نم ةعطقلاو «ةقرفلا :ةفئاطلا (ةفئاط) :هلوف

 .ةرشع :ليقو «ةثالث :ليقو «ةعبرأ :ليقو «هقوف |مف دحاولا ىلع عقت :ليقو

 .هل البقتسم :يأ .ههاجو دعقو .ههجاوي امو «هءاقلت :يأ (هاجو) :هئوف

 «ىثنألاو ءركذلاو «عمجلاو ءدحاولل ,قيدصلاو يلولا دض (ودعلا) :هلوق

 .ءادعأ :هعمج «ثنؤيو «عمجي دقو «ىنثي دقو



 ةالصلا باتك (1650١)ثيدحلا (١)ج

 .رقتساو «ماد :يأ (تبث) :هلوق

 .(2 معو "حيضوتلا” و «(777/) "مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ثيدحلا اذه يف تدرو ينلا ةيفيكلا ىلع فوخلا ةالص

 فوخلا ةالص بابحتسا ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذ دقو :هلل» بجر نبا لاق
 ام :دمحم نب مساقلا لاق .ثيدحلا اذه يف عاقرلا تاذب ديب يبنلا لص ام ىلع

 وبأو «دمحأو «يعفاشلاو «كلام :لوقي هبو .هنم يلإ بحأ فوخلا ةالص يف تعمس

 ءزاجحلا لهأو «ةنيدملا لهأ نع قاحسإ هاكحو «ةياور يف يروثلاو «دوادو «روث

 يف قاحسإ حرصو «قاحسإ نع «يذمرتلا هاكحو ؛يدهم نب نمحرلادبع لوق وهو

 .هوجولا نم هريغ ىلع هراتخي الو .هب لمعلا زوجي هنأ ىلع :روصنم نبا ةياور

 يف ودعلا ناك اذإ ةالصلا هذه بحتست اهنإو :انباحصأ لاق :هثللَم يوونلا لاقو

 .اومجه ول مهعنمي لئاح نيملسملا نيبو ءاهيف وأ «ةلبقلا ةهج ريغ
 .(587 /5) "لينلا”و «( /8) "بجر نبا”و «(595 /4) "عومجملا” :رظنا

 ؟هدعب وأ مامإلا مالس لبق ةيناثلا ةعكرلا ةيناثلا ةفئاطلا يضقت له

 ةعكرلا ةفتاطلا يضقت له اوفلتخا :(/8) "حتفلا» يف هلله بجر نبا لاق

 مالس لبق يضقت :دوادو .دمحأو «يعفاشلا دئعف ؟هدعب وأ .مامإلا مالس لبق ةيناثلا

 دعب نوضقي |نإ :لاقو ءاهنع عجر «كلام نع ةياور وهو «مهب ملسي َ «مامإلا

 .انباحصأ نم رفعج نب زيزعلا دبع ركب يبأو هروث بأ لوق وهو «مامإلا مالس

 ؛مهم ملسي مث «مامإلا مالس لبق نوضقي مهنأو .روهمجلا لوق وه :باوصلا

 .ملعأ هللاو ثيدحلا رهاظل



 مامإلا ةقرافم يونت نأ اهيلعف اهتعكر مامتإل ىلوألا ةفئاطلا تماق اذإ

 ةفئاطلا تماق اذإ :انباحصأ لاق :(750 /4) "عومجملا” يف هلله يوونلا لاق

 ولو ءاّمايق اوبصتتا اذإ نيقرافم اوون «ىلوألا ةعكرلا تدجس نم مامإلا عم ىلوألا

 مكح مهيلع رمتسيل ؛لضفأ لوألا نكل ءزاج نيتدجسلا نم سأرلا عفر دعب هوقراف

 ةودقلا مكح نأل ؛ةقرافملا ةين نم دب ال هنأ ىلع :اوقفتاو .ضوهنلا ةلاح ةعامجلا

 .ةقرافملا وني ملام رمتسم

 ؟هسولج لاح يف مامإلا ةيناثلا ةفئاطلا قرافت ىتم

 :لاوقأ ةثالث يعفاشلل يوونلا ركذ

 .مالسلا لبقو دهشتلا دعب هنوقرافي :اهدحأ

 .ةقيقح قوبسملاك مالسلا بقع هنوقرافي :ينافلا

 دنع اهحصأ وهو :يوونلا لاق .ةيناثلا ةدجسلا بقع هنوقرافي :ثلاثلا

 ءيطيوبلاو مألا يف هصن وهو «نوريثك عطق هبو ءاهرهشأو ءباحصألاو .ءفنصملا

 دعب الإ هقرافي ال هنإف «قوبسملا فلاخيو .فخأ كلذ نأل ؛ميدقلاو «ءالمإلاو

 الكف هب ملسيل مامإلا هرظتني انهو ءدحأ هرظنتي ال قراف اذإ قوبسملا نألو ؛مالسلا

 .فيفختلا ىلع ةينبم ةالصلا هذهو هتالص تلاطو «مامإلا راظتنا لاط هثكم لاط

 .(7917/5) عومجملا :رظنا .ملعأ هللاو ءثلاثلا لوقلا وه :برقألا

 ؟176 يبنلا اهالص ةالص لوأ يه ام

 لوأ :ريسلاو ءثيدحلا لهأ لاق :(547/5) "عومجملا” يف هنللذ يوونلا لاق

 .عاقرلا تاذ ةالص فوخلل يي يبنلا اهالص ةالص
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 ةالصلا باتك (165)ثيدحلا (؟)ج

 هللا ٍلوُسَر َمَم ُتْدِهَش :َلاَق ديضتي» ٌّيِراَصْنألا هلاِدْبَع ِنْب ٍرِباَج ْنَع

 َنيَيَو اني ٌودَعلاَو للي هللا ٍلوُسَر َففْلَت ٍنَّْمَص اَنَْفَصَف ءِفْوَحلا َةاَلَص ل
 ُهَسْأَر َعَفَر م * ءاعيمس اَنْعَكَرَو َمَكَر مث ءاَعيِجج اَنيَكَو هل يبل يكف قبلا

 َماَقَو ءهيِلَي يلا فَّصلاَو دوش رص منيت اَنْعَفَرَو عوكُرلا َنِم

 ْفَّصلا َماَقَو دوُجّسلا لكي نبل ىَمَت و لَم .ٌوُدَعلا رْخَت يف ُرَخَوْملا َفَّصلا

 فصلا دق بث ءاوُماَقَو ِدوُجَّسلاِب دخولا فَّصلا َرَدَحْنا :هيلَي يِنْلا
4 2 2 000 

 َر مث ءاَميِتج اَنْعَكَرَو لب ىلا َمَكَر مث مَدَقلا فصلا َرَخَأَتَو ُرَكَوْما

 بيب فشلا يرش يدكل 2 ءاَعيِجَج انَْفَرَو عوُكّرلا َنِم ُهَسْأ
(0 

0 

 .ٌوُدَعلا رْخَ يف ُرَخَْملا فّصلا َماَقَف - لوألا ِةَعْكَدلا يف اًوََوُم َناَك يذلا
3 

 -- ا

 دخولا ففَّصلا َرَدَحْنا هيلي يِنَلا ففَّصلاَو َدوُجّسلا لك ّيبْنلا ىَِ َلَق

 عَنضَي هك :ٌرياج َلاَق يم ل ا مصاول برغش
 .ْمهِئاَرَمَأ ِءاَلُؤَم ْمُكَسَرَح

 َمَم ٍفْوَحلا َةاَلَص ّلَص ُهَنأَو ُهْنِم اَفَرَط ٌيِراَخُبلا َرَكَذَو ماب ملْسُم ُهَرَكَذَو
 .عاَفّرلا ِتاّذ ِةَوْرَغ ءِةَعِباَّسلا ةَوْرَعلا يف لكيلا
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 :ثيدحلا جيرخت

 مقرب ةهذنع وهف «يراخبلا ىلإ فلؤملا هازع امو .هظفل اذهو (85) ملسم هج رخأ

 ىلإ فوصوملا ةفاضإ نم هنأ :لمحيف «ةفاضإلاب اذكه ةعباسلا ةوزغ يف :ظفلب نكل .(5115)



 ءلاتقلا اهيف لصح يتلا تاوزغلا دعب ةعباسلا ةرفسلا ةوزغ :يأ فاضم ريدقت ىلع وأ .هتفص

 .ربيخف «عيسيرملاف :ةظيرقف «قدنخلاف ءدحأف ءردب يهو

 ؟هيلع قفتملا نم ثيدحلا اذه لهو

 مل يراخبلا :هلللخ نيميثع نبا خيشلا لاق .ملسم هب درفنا امم هنأ :رهظي يذلا

 عاقرلا تاذ ةوزغ يف رباج ثيدح نم اًفرط ركذ اهنإو ءثيدحلا اذه نم اًئيش قسي

 ىلعو .عونلا ةفلتخم نيتوزغلا يف ةالصلاو «ةلبقلا ةهج ريغ يفو ,نافطغ نم مهودع

 .هيلع اقفتا امم ثيدحلا سيلف .اذه
 )874/١(. "ماهفألا هيبنت” و (4119) "حتفلا” :رظنا

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةلبقلا هجو يف ودعلا ناك اذإ ةيفيكلا هذه (نيفص انفغصف) :هلوق

 .هلباقم :يأ (ودعلا رحن يف) :هلوق

 .(71/1/5) ؟مالعإلا” و 4١98 /؟) ؟ماكحإلا”و ؛(450) ؟ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ ةزئاج كعنإ> رباج ثيدح يف ةدراولا ةفصلا هذه

 يبأ نباو «يعفاشلا لاق ثيدحلا اذهبو :ثيدحلل هحرش يف هكله يوونلا لاق

 فصلا مدقت يعفاشلا دنع زوجيو .ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ ءفسوي وبأو «ىيل

 رهاظ وه اى املاح ىلع امهؤاقب زوجيو «رباج ةياور يف اك لوألا رخأتو «يناثلا

 ((4454) "يراخبلا” يف دضتفع سابع نبا ثيدحو :تلق . تنفع سابع نبا ثيدح

 .(69١غ) "ملسم”و



 تسل

 ا

 نم « "دواد يبأ ننس” يف هب اًحرصم ءاج امك ءنافسعب تناك ةفصلا هذهو

 )١757(. "دنسملا حيحصلا” يف ثيدحلاو «يقرزلا شايع يبأ ثيدح

 .(1481/ /5) ؟لينلا” و 078/٠١ /8) ؟"بجر نبا” و (85) "ملسم حرش” و (008/5) "عومجملا” :رظنا

 ةالصلا باتك (15١:)ثيدحلا (

 طورشب رباج ثيدح يف ةدراولا ةفصلاب ةالصلا زوجت

 يف ودعلا نوكي نأ :طورش ةثالث ةالصلا هذهل :انباحصأ لاق :هكلله يوونلا لاق

 راصبأ نم ءيش مهرتسي ال ضرألا نم وتسم وأ «لبج ىلع نوكي نأو «ةلبقلا ةهج

 :انباحصأ لاق ...ىرخأ سرحت و «ةفئاط دجست ةرثك نوملسملا نوكي نأو «نيملسملا

 امك نافص سرحي مث «ةريثك اًفوفص اونوكي نأ زوجي لب «نيفص ىلع ةدايزلا عنمت الو
 «ءنافص الو .«فصلا عيمج سرحي نأ طرتشي الو :باحصألاو يعفاشلا لاق .قبس

 .فالخ الب زاج ةبوانملا ىلع دحاو فص نم ناتقرف سرح ول لب

 ءاملعلا طرتشا نكل ءاًضيأ زوجت ةفصلا هذهف :هللله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .ةلبقلا هاجت ودعلا نوكي نأ :لوألا طرشلا :نيطرش اهزاوجل

 نم مهيتأي اًنيمك اوفاخ نإف ,فلخلا نم مهيتأي اًئيمك اوفاخي اّلأ :يناثلا طرشلا

 .ىرخألا هوجولا ىلإ نوعجري مهنإف ,فلخلا
 .(7١؟54 /5) "ماركإلاو لالجلا يذ حتف”و «(708/5) "عومجملا” :رظنا

 فوخلا ةالصل ةعبارلا ةفصلا

 ةفص نمضتي ثيدح لكو «ثيداحأ ةثالث بابلا اذه يف هئللَه فلؤملا ركذ

 .لوألا ثيدحلا يف (ى «ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلا ناك اذإ اميف نانثا ءفوخلا ةالصل

 ثيدح يف ءاج ام :ةعبارلا ةفصلاو «ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ ايف ثلاثلاو «يناثلاو

 هفلخ مهضعب فصف ءرهظلا فوخ يف ديد يبنلا لص :لاق كن ةركب يبأ

 اوفقوف هعم اولص نيذلا قلطناف ءملس مث «نيتعكر مهب ىلصف .ودعلا ءازإب مهضعبو
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 ةالصلا باتك (165)ثيدحلا (١)ج

 ؛ملس مث «نيتعكر مهب ىلصف .هفلخ اولصف «كئلوأ ءاج مث «مهباحصأ فقوم

 دوادوبأ هجرخأ .نيتعكر نيتعكر هباحصألو كعبرأ ديني هللا لوسرل تناكف

 )١11/6(. كله لبقم انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو ,نسح هدنسو ؛((١؟44)

 يبأ نع مدقت ام وحن هيفو .كذلغ رباج ثيدح نم « ؟"نيحيحصلا” يف ءاجو

 .ملس مث :ركذي مل هنأ الإ تن ةركب

 ملسيو «ةدرفنم ةالص ةفئاط لكب يلصي نأ :عبارلا هجولا :هكللَه ةمادق نبا لاق

 «ةنسح ةفص هذهو :لاق مث ءمدقت امك ثيدحلا ركذف .ثخ ةركب وبأ ىور امك ءاهب

 اذهو «ةالصلا ةيفيك فيرعت ىلإ الو «مامإلا ةقرافم ىلإ اهيف جاتحي ال «ةفلكلا ةليلق

 .نيضرتفم مؤي لفنتم ةيناثلا يف مامإلا نأ نم رثكأ اهيف سيلو ءنسحلا بهذم

 تافص نم نأ ىلع نالدي ةركب يبأو ءرباج ثيدحو :هنلل» يناكوشلا لاقو

 «نيتعكر يف اًضرتفم نوكيف «نيتعكر ةفئاط لكب مامإلا يلصي نأ :فوخلا ةالص

 .يرصبلا نسحلا نع هوكحو «يعفاشلا لاق اذهبو :يوونلا لاق .نيتعكر يف الفنتمو
 .(878/1) ؟ماهفألا هيبنت” و «(589 /5) "لينلا” و «( /5) ؟ينغملا” :رظنا

 فوخلا ةالصل ةسماخلا ةفصلا

 يف ْزَكَي مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف :لاق هنأ دقن سابع نبا نع ءاج

 .(581) ملسم هجرخأ .ةعكر فونخلا يفو «نيتعكر رفسلا يفو ءاّعبرأ رضحلا

 هفلخ سانلا فصو .درق يذب ىلص ديب هللا لوسر نإ :لاق ديضنقع سابع نبا نعو

 ىلإ ءالؤه فرصنا مث «ةعكر هفلخ نيذلاب ىلصف ءودعلا يزاوم اًمصو هفلخ اًفص :نيفص
 ,(1745) ةميزخ نبا هجرخأ .اوضقي ملو «ةعكر مهب ىلصف «كتئلوأ ءاجو «ءالؤه ناكم

 )١155(( دوادوبأ هجرخأ «ةفيذح نع هوحن ءاجو ,حيحص هدنسو «(167) يئاسنلاو

 نبا ثيدحب ىوقتيو «هريغل نسح ثيدح وهو «(786 /5) دمحأو )١1570(« يئاسنلاو

 .(54 /7) "ءاورإلا يف ينابلألا خيشلا هححصو «هلبق يذلا دهشتي» سابع
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 ةالصلا باتك (١16)ثيدحلا 3

 ؟ةدحاو ةعكر ئزجت له اهنأو , ةفصلا هذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو اذه

 «سواط لوق وهو «ةدحاو ةعكر ىلع فوخلا يف راصتقالا زوجي :لوألا لوقلا

 مزح نباو ءقاحسإو «يروثلاو ءكاحضلاو ؛مكحلاو «ةداتقو ءنسحلاو ,دهاجمو

 «ةريره يبأو ؛«سابع نباو «رباجو ءىسوم يبأ نع يورم وهو ؛ةريثك ثيداحأ قاسو

 ام مهتجح .فوخلا ةدشب كلذ ديق نم مهنم لوقلا اذه باحصأو ..هتن ةفيذحو

 .ةلدألا نم مدقت

 .ددع رصق ال ةئيه رصق انه رصقلا نأو :ةدحاو ةعكر ئزجت ال :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيفنحلاو «ةيكلاملا :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 .مهدعب نمو «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ةفاك ءاملعلا بهذم وه :يوونلا لاق

 ؛نيتعكر نع صقتنلا اهيف سيل فوخلا ةالص يف تدرو ةريثك ثيداحألا نأ :مهتجح

 مل هنأ : ضع سابع نبا ثيدح نع اوباجأو «بابلا اذه يف فلؤملا هركذ ام اهنمو

 ذخألاف ؛هريغ نع ةياورلاب الإ كلذ ملعي الو «هتاوزغ يف ديب يبنلا رضحي نمم نكي
 دارملا نأب اوضقي ملو :ثيدحلا يف هلوق لوأت مهضعبو «ىلوأ ةالصلا رضح نم ةياورب

 .دعب هيف اذهو :يناكوشلا لاق .نمألا دعب ةالصلا اوديعي مل :هنم

 ؛نيميثع نباو ءزاب نباو «يناكوشلا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةدش يف كلذ نوكيو ؛ةحيحص يهو ءاهركذ مدقت يتلا ثيداحألا رهاظل كلذو

 نملو «نيتعكر مامإلل -هتن#» سابع نباو «ةفيذح ثيدح يف ءاج |ىك اهتفصو «فوخملا

 .ملعأ هللاو «ةعكر ةفئاط لكل هدعب

 "بجر نبا”و :(588/4) "عومجملا”و :«(415 /7) "ينغملا”و :.(5586 /؟) "لحملا”و :.(78/60) "طسوألا” :رظنا

 .(1795 /0) "ماركإلاو لالجلا يذ حتف” و «(47 /4) ؟لينلا” و «(47 8 /؟) زاب نبا قيلعت عم "حتفلا”و 94 /8)



 نحلا كمي

 ع
 ؟اهيلصي فيكو لاتقلا محتلا اذإ ةسداسلا ةفصلا

 ىلإ وأ ؛مهنكمأ نإ ةلبقلا ىلإ اًنابكرو الاجر مهنكمأ امفيك نولصي :لوألا لوقلا

 دوجسلا نولعجيو «ةقاطلا ردق ىلع دوجسلاو عوكرلاب نوئموي .مهنكمي مل نإ اهريغ

 ءنوركيو «نونعطيو .نوبرضيو .نورخأتيو «نومدقتيو .عوكرلا نم ضفخأ

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاهتقو نع ةالصلا نورخؤي الو .نورفيو

 يبأ لوق وهو .فوخلا لوزي ىتح ةالصلا ريخأت بجي لب زوجت ال :يناثلا لوقلا

 .قدنخلا موي ةالصلا دب يبنلا ريخأتب اولدتساو «ىيل يبأ نباو «ةفينح

 ام لعف وأ ؛يثملا وأ ءبرضلا وأ «نعطلا عبات نإ نكلو ءيلصي :ثلاثلا لوقلا

 وهو ؛ثدحلا هبشأ ةالصلا تالطبم نم كلذ نأل ؛هتالص تلطب ةالصلا يف لوطي

 ةالصلا باتك (157١)ثيدحلا (

 .يعفاشلا لوق

 :ةرقبلا]4 اناَبكَر وَ اَلاَجْرو مُسْفِح َنِإَف # :ىلاعت هلوقل ؛روهمجلا لوق :حجارلا

 اولص كلذ نم دشأ وه فوخ ناك نإف :لاق رمع نبا نع ءاج امو «ةيآلا 9

 هجرخأ .اهيلبقتسم ريغ وأ «ةلبقلا يلبقتسم اًنابكر وأ .مهمادقأ ىلع اًمايق الاجر

 ال :عفان لاق :كلام لاق :هرخآ يف لاقو «ليوط ثيدح نمض (4070) يراخبلا

 تناك اهنإف قدنخلا ةصق امأو .َْب هللا لوسر نع الإ كلذ ركذ رمع نب هللادبع ىرأ

 .فونملا ةالص لوزن لبق

 .044/8) "بجر نبا”و ,(7218/4) "عومجملا”و )4١6/7(. "ينغملا”و :08/0) "طسوألا” :رظنا

 :بابلا اذهب قلعتت لئاسم

 ؟رضحلا يف فوخلا ةالص زوجت له

 نم نوشجاملا نب كلملا دبعو .ءكلام لوق وهو ءزوجت ال :لوألا لوقلا
 أورصقل نأ حان ْيَكلَع سيف ِضَراْلا ف ََرصاَدإَو # :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .هباحصأ هت هو



 ةالص ىلص ديبي يبنلا نأ دري مل كلذكو «نيتيآلا 1١١-٠١5[ :ءاسنلا]4 َةوَكّصضلَأ َنِم

 .رفسلا يف ناك فوخلا ةالص نم درو ام عيمج امنإو ءرضحلا يف فوخلا

 ليلد .دمحأو ؛يعفاشلاو ءيعازوألا لوق وهو ءرضحلا يف اهيلصي :يناثلا لوقلا

 مبْنَم ةصياط مَنْ ةؤلصصلأ ْمُهَل َتَمَقَأَك َمييف َتنُك اًدِإَو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه

 يف اهلصي دبي يبنلا نوك امأو ءرضحلاو رفسلا يف ةماع ةيآلاو[ ٠١7 :ءاسنلا14 َكَعَم

 :بجر نبا لاق دقف .قدنخلا يف اهلصي مل هنوك امأو .كلذ ىلإ جتحي مل هنإف ءرضحلا

 .ةعباسلا ةنسلا يف بازحألا ةوزغ دعب تعرش امنإ فوخلا ةالص نإ :ليق

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 "بجر نبا”و 00708 /4) ؟عومجملا”و ((805/7) "ينغملا”و «(77035 /5) "ىلحملا”و «(80 /5) "طسوألا” :رظنا

 هاج

 رضحلا يف ةالصلا ةيفيك

 «نيتقرف مهقرف .فوخلا ةالص ةيعابرلا مهب ىلص اذإف :هثللخ ةمادق نبا لاق

 نيح وأ «لوألا دهشتلا يف ىلوألا ةفئاطلا هقرافت لهو .نيتعكر ةفئاط لكب ىلصف

 .كلام لوق وهو «ةثلاثلا ىلإ همايق نيح :امهدحأ :نيهجو ىلع ؟ةثلاثلا ىلإ موقي

 .يعازوألاو

 ناك لعف ام اّيأو «ةثلاثلا ةعكرلا عيمج ةيناثلا ةفئاطلا كردتل ؛دهشتلا يف :يناثلاو

 .فالخ الب ةفتاط لكب دهشتيو :يوونلا لاقف :دهشتلا امأو .راصتخاب ها .ازئاج

 .(701/5) "عومجملا”و )1//4٠1« "ينغملا” :رظنا

 ؟ةماقإو ناذأ فوخلا ةالصل له

 :(847) "ملسم”و )5١115((: ؟يراخبلا” يف ديم رباج ثيدح يف ءاج

 .ثيدحلا ... نيتعكر ةفئاطب ىلصف «ةالصلاب يدونف



 كسي
 ع هن

 ةالص نأ ىلع ليلد :ثيدحلا يف :(7077/48) ؟محتفلا” يف هلله بجر نبا لاق

 ام الإ ءاقالخ اذه ين ملعأ الو «نمألا ةالصك ةماقإلاو ناذألاب اه ىداني فوخلا

 الو ناذأ فوخلا ةالص يف سيل :لاق هنأ هنع مهبتك يف يروثلا نايفس باحصأ هاكح

 ةالصلا باتك (6١1١)ثيدحلا

 .رفس الو ءرضح يف ةماقإ

 ؟قوخلا ةالص برغملا ىلصت فيك

 ضرعت فوخلا ةالص يف ةيورملا ثيداحألا نم ءيش يف عقي مل هلله ظفاحلا لاق

 نأ ىلوألا له :اوفلتخاو ءرصق اهلخدي ال هنأ ىلع اوعمجأ دقو ءبرغملا ةالص ةيفيكل

 .؟سكعلا وأ .ةدحاو ةيناثلاو «نيتنث ىلوألاب يلصي

 ىلإ :هيلوق دحأ يف يعفاشلاو .دمحأو «نايفسو :يعازوألاو «كلام بهذ :تلق

 هلوق يف يعفاشلا بهذو «ةعكر ةيناثلاو «نيتعكر لوألا ةفئاطلاب يلصي نأ ىلوألا نأ

 .سكعلا ىلإ رخآلا

 "حتفلا”و .(5994/58) "عومجملا”و )41١/5(. ؟ينغملا”و .(57 /9*) "ىلحملا”و .(*4/0) "طسوألا” :رظنا

 .(("/؟)

 فوخلا ةالص ةئيه ىلع فوخلا ةدش يف فوسكلاو ديعلا ةالص ىلصت

 ,"مألا” يف يعفاشلا لاق )١5/5(: "عومجملا” يف هغلله يوونلا لاق

 ةالص ةئيه ىلع فوخلا ةدش يف فوسكلاو «ديعلا ةالص نولصي :باحصألاو

 فاخي هنأب باحصألاو ىعفاشلا قرفو «كلذل ءاقستسالا ةالص زوجت الو ءفوخلا

 .ءاقستسالا نود هفوسكلاو ديعلا توف



 نخلا
0 : 

 01ج ادن

 فوخلا ةالص مهب ففخي نأ مامإلل بحتسي

 ةالصلا باتك (١16)ثيدحلا

 مهب ففخي نأ بحتسيو :(1077/0) "ينغملا” يف هثللو ةمادق نبا لاق

 هقرافت يتلا ةفئاطلا كلذكو ,فيفختلا ىلع فوخلا ةالص عوضوم نأل ؛ةالصلا

 ضوهنلا نأل ؟اًئاق لقتسي ىتح هقرافت الو «ةفيفخ ةروسب أرقت ءاهسفنل لصت

 .رذعلل تزاج نإ ةقرافملاو .هلبق هايإ مهتقرافم ىلإ ةجاح الف ءاعيمج هيف نوكرتشي

 .هوكردي ىتح راظتنالا لاح يف ليطيو ءدهشتيو ءأرقيو

 ؟لاتقلا ءانُثأ يف نيتالصلا نيب عمجلا مكحام

 زوجي :(1؟5 /0) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف” يف هنللَذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 .لاتقلا ةقشمب فيكف «عمجلا انل حيبت رطملا ةقشم تناك اذإ هنأل ؛كلذ

 كلذ ريغ وأ عبس وأ ليس وأ ودع نم هل لصح فوخ لكل نوكت فوخلا ةالص

 «عبس وأ «ٍليس نم وأ ءاّحابم اًبره ودعلا نم بره نإو :هثثلك ةمادق نبا لاق

 ءاوس «فوخلا ةدش ةالص ٍللصي نأ هلف .برهملا نودب هنم صلختلا هنكمي ال قيرحوأ

 نم براهلاك ءكلذ نودب صلختلا نكمأ ىتمو ...هلهأ وأ هلام وأ .هسفن ىلع فاخ

 ةلوص هيف نمأي نصح لوخد هنكمي ودعلا نم فئاخلاو «ةوبر ىلإ دعصي ليسلا

 ؟؛فوخلا ةدش ةالص يلصي نأ هل نكي مل جرخي مث «هيف يلصيف ءهررضلا قوحلو ءودعلا

 .ةرورضلا دوجوب تصتخاف .ةرورضلل تحيبأ انإ اهنأل

 .018/5) "عومجملا”و «(75//410) ”ينغملا” و «(7537735/1) ؟ىلحملا” :رظنا



 فوخلا ةالص :بايب

 مرحملا لاتقلا يف فوخلا ةالص مكح

 مرحملا لاتقلا يف زوجي الو :(787/5) ؟عومجملا” يف هكللم يوونلا لاق

 لئابقلا لاتقو «مهلاومأ ذخأل لاومألا لهأ لاتقو «ءلدعلا لهأ لاتقك عامجإلاب

 .زوجي ال اذهو «ةيصعملا ىلع ةناعإ هيف نأل :يزاريشلا لاق .كلذ وحنو «ةيبصع

 ؟فوخلا ةالص يلصي نأ هبرهب يصاعلل له

 نم بربه يذلاك هبربم يصاعلاو :(518/7) "ينغملا يف هنلله ةمادق نبا لاق

 ةالص يلصي نأ هل سيل «قراسلاو ءصللاو «قيرطلا عطاقو «هيلع هجوت قح

 «ةيصعملاب تبثت الف «حابم لحم يف هسفن نع عفدلل تتبث ةصخر اهنأل ؛فوخلا

 .رفسلا صخ رك

 ؟ةالصلا حصت لهف فوخلا ةالص نمألا يف مهب ىلص اذإ

 هتالصف ءفوخ ريغ نم .فوخلا ةالص مهب ىلص ىتمو :كللك ةمادق نبا لاق

 يف همامإ ةعباتم كراتو ءرذع ريغل همامإ قرافم نم ولخت ال اهنأل ؛ةدساف مهتالصو

 ةقرافم الإ ,ةالصلا دسفي كلذ لكو «همامإ مامتإ عم ةالصلل رصاق وأ «ناكرأ ةثالث

 هنأل ؛مامإلا ةالص تدسف مهتالص تدسف اذإو «هيف فالتخا ىلع رذع ريغل مامإلا

 «هتالص حصت هنإف ؛نيتلماك نيتالص مهب ٍلصي نأ الإ «ةدساف هتالص نمب اًمامإ ىلص

 انرصن دقو «لفنتملاب ضرتفملا مامنثا ىلع ىنبت ةيناثلا ةالصو «ىلوألا ةفئاطلا ةالصو

 .هزاوج

 .000 /8) "بجر نبا” و «(815/7) ؟ينغملا”و :«(219/7) ؟نايبلا” :رظنا
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 ةالصلا باتك (١165)ثيدحلا (١)ج
154 

 نمأ ةالصلا ءانّثذأ يفو فوخلا ةالص ضعب ىلص اذإ

 ةدش لاح ةالصلا ضعب ىلص اذإ :(5 14 /7) ؟ينغملا» يف هفللج ةمادق نبا لاق

 «ةالصلا ءانثأ يف نمأف ؛هريغو لابقتسالاك ءاهتابجاو نم ءيشب لالخإلا عم .فوخلا

 اًيشام ناك نإو «ةلبقلا لبقتسم لزن ةلبقلا ريغ ىلإ ابكار ناك اذإف ءاهتابجاوب ايتآ اهمتأ

 «نمألا لبق اًحيحص ناك ىضم ام نأل ؛ىضم ام ىلع ىنبو «ةلبقلا ليقتساو فقو

 ؛هلوزن لاح لابقتسالا كرت نإو .«تابجاولا نم ءيشب لخي مل ول اى «هيلع ءانبلا زاجف

 اهطورشب انمآ ةالصلا أدتبا نإو «هتالص تدسف «هنمأ دعب اهتابجاو نم ءيشب لخأ وأ

 اًماق نوكي نأ :لثم .هيلإ جاتحي ام بسح ىلع اهمتأ فوخ ةدش ثدح مث ءاهتابجاوو

 جاتحي ام بسح ىلع اهمتأ ةلبقلا ربدتسيو بكري نأ جاتحيف ءالبقتسم ضرألا ىلع
 ؛هتالص نم ىضم ام ىلع ينبيو «هيلإ ريصي هنإف ءكلذ وحنو برضيو نعطيو «هيلإ
 .ىنبف لزن نمأ اذإ هنأ يعفاشلا نع يكحو

 ؟رضاحلا اننامز يف فوخلا ةالص تافص ىدحإ قيبطت نكمي له

 قدانبلا تقلطأو «ناقيرفلا محالت اذإ امأ :هنللو يروف كرابملا خيشلا لاق

 كاذ ذإ سيلف «تارئاطلاب لباتقلا تفذقو «تاعردملاو تابابدلا تبدو «عفادملاو

 وأ اًمايق انادحوو تاعامج اوءاش فيك .اهنولصي لب «فوخلا ةالصل ةصوصخم ةروص

 .اًنابكر وأ «ةاشم

 يبنلا نع ةدراولا تافصلا نأ ضرف ول :لئاق لاق اذإ :نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ؟تفلتخا ةحلسألاو ةيبرحلا لئاسولا نأل ؛رضاحلا تقولا يف اهقيبطت نكمي ال ديم

 مهنإف .ءودعلا نم هيف فاخي تقو يف ةالصلا ىلإ ةرورضلا تعد اذإ :لوقنف

 تافصلا تناك اذإ يي يبنلا نع ةدراولا تافصلا ىلإ نوكت ام برقأ ةالص نوّلصي

 .[1 :نباغتلا] 4 مَعطَتْسآاَمََ هََوَنأَد #9 :ىلاعت هللا لوقل ؛ىتأتت ال ديب يبنلا نع ةدراولا
 )١9/7(. ؟ماكحألا حيضوت” و )4١١/4( "عتمملا حرشلا” :رظنا



 ةالصلا باتك (151)ثيدحلا (١)ج

 ةالصلا يف حالسلا لمح مكح

 رايتخخا وهو «يعفاشلل لوقو «يرهاظلا دواد لوق وهو «بجي :لوألا لوقلا

 و حر
 كعم مبْنَم ةفياط َمُقَنَلَه » :لاقف هب رمأ ىلاعت هللا نأ :مهتجح . .نيميثع نبا

 و «نيملسملا ىلع رطخ حالسلا لمح كرت نألو ؟[ !٠٠١ :ءاسنلا]# مُهَتَحِلْسَأ اوُدْحَأََْو
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 .هنم رذحلاو هيفالت بجاولاف نيملسملا ىلع اًرطخ ناك

 لوقلاو .دمحأو «ةفينح يبأو ,كلام لوق وهو «بجي الو بحتسي :يناثلا لوقلا

 .بدنلا ىلع ةيآلا اولمحو «يعفاشلل رخآلا

 رهاظ نأل :ةمادق نبا لاق .ملعأ هللاو «ةيآلا رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ل ااعت هلوق وهو «دب باجإلا ةدارإ لع لدي ام هب نرتقا دقو «بوجولا رمألا

 أوعَصَت نأ جصْرَم مك 6 وأ ٍرطَت ني ىَدأ كي نك نإ ْعُكِتِكَع َحَنْج

 دنع هموزل ىلع ليلد ىذألاب اًطورشم جرحلا يفنو :ءاسنلا]4 كتل

 حيرصتب «فالخ ريغب بجي الف .ضرم وأ ءرطم نم ىذأ مهب ناك نإ امأف ؛همدع

 .هيف جرحلا يفنب صنلا

 مدي ثولتم حالسلا نأ ضرف ول لاحلا اذه يفو :ءاملعلا لاق :نيميثع نبا لاقو

 .كلذك وهو «هيلع ةداعإ الو .ةرورضلل هلمح زوجي هنإف ءسجن
 .(417/5) "عتمملا حرشلا” و 057 /5) ؟نآرقلا ماكحأل عماجلا”7 و )77١/4(: "عومجملا” و ((517/1) "ينغملا” :رظنا

 ؟ هلمحي ملو هيدي نيب حالسلا عضواذإ

 اومجرت باحصألا نأ ملعأو ٠١"7(: /5) "عومجملا” يف هغلله يوونلا لاق

 فيسلا عضو ول لب ءانيعتم لمحلا سيلو :نيمرحلا مامإ لاق .حالسلا لمحب ةلأسملا

 ىنعم يف كلذ ناك ءلومحم وهو هيلإ اهدمك ةلوهسلا يف هيلإ ديلا دم ناكو «هيدي نيب
 .اًعطق همكح هلو .ءلمحلا

 22 كت 22
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 ةالصلا باتك (157)ثيدحلا ( ان

 رئانجلا :باب

 «تيملل حتفلاب :ليقو «- ناتروهشم ناتغل اهحتفو «ميجلا رسكب - :ةزانجلا

 .(43/0) "عومجملا” :رظنا .هسكع :ليقو «تيملا هيلعو «شعنلل رسكلابو
 يذلا مْوَيلا يف َيِئاَجّنلا لكي نا ىعت :لاَق تضخ َةَرْيَرُه يبَأ ْنَع 1 و

 0 0 ني نسم »006م ساس ا .ءا ا” ل
 .اًعبزأ ريكو «ميب فّصف ءىلَّصملا ىلإ مهب َجَّرَخَو «هيف َتاَم

 :ثيدحلا جيرخت

 .(401) ملسمو ((1777) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نأ :سانلا يف يداني نأب «تيملا تومب رابخألا ةعاشإ :يعنلا (ىعن) :هئوق

 .هتزانج اودهشيل ؟تام اًنالف

 كلم نم لكل بقل - اهرسكو نونلا حتفب - :يئاجنلاو (يشاجنلا) :هلوق

 .يئاجنلا رحبأ نب ةمحصأ :وه انه حلاصلا كلملا اذه مساو «ةشبحلا

 ءالخادتم اًمالك ةمئألا نم نورخآو هيولاخ نباو زرطملا لاق :هنلله يوونلا لاق

 :ةشبحلا كلم نمو «نينمؤملا ريمأ :هل لاقي نيملسملا كلم نم لك نأ :هلصاح

 :كرتلا كلم نمو ءىرسك :سرفلا كلم نمو «رصيق :مورلا كلم نمو «يثاجنلا

 «عبت :نميلا كلم نمو «زيزعلا :رصم كلم نمو .نوعرف :طبقلا كلم نمو «ناقاخ

 .ها .كلملا نم ًةجرد لقأ ليقلا :ليقو ءفاقلا حتفب ليقلا :ريمح كلم نمو
 ١941(. /7) ؟حيضوتلا” و ((4861) ؟ملسم حرش” رظنا



 .(4017) ملسمو ؛هظفل اذهو )/١1711((, يراخبلا هجرخأ

 ريق َلَع َّلَص كي بلا نأ كهنع دنا سابع ِنْب هلا بَع ْنَع 4

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو «(405) ملسمو ,(1719) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 مقت تناك يتلا ءادوسلا ةأرملا ربق نوكي نأ لمتحي (ربق ىلع ىلص) :هلوق

 .هريغ نوكي نأ لمتحيو , "نيحيحصلا” يف .تنخ ةريره يبأ ثيدح يف امك ءدجسملا

 .ربق بحاص ىلع :يأ (ربق ىلع) :هلوق

 .(5//4017) "مالعإلا” :رظنا .هبحاص نفد ام دعب :يأ (نفد ام دعب) :هلوق

 : ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 يعنلا مكح

 لمتشملا ةيلهاجلا يعن لثم ىلع ناك اذإ مرحم وهو :لوألا :نييرض ىلع يعنلا

 .هتوم لاح ماظعإو «هيلع عجفتلا راهظإو .هرثآمو تيملا رخافم ركذ ىلع



 "نحل

 ةالصلا باتك (159)ثيدحلا (١)ج زكئانجلا :باب - كد

 «تيملل ءاعدلل اًليصحت ةعامجلا ةرثك بلطك ينيد دصقل مالعإ درحم :يناثلا

 .هعيبشتل وأ ءالثم ةئاملاو «نيعبرألاك ءهل مهتعافش لوبقب دعو يذلا ددعلل اًيمتتو

 بهذو «بحتسي هنأ ىلإ :ةيعفاشلا ضعبو «ةفينح وبأو ءكلام بهذ برضلا اذهف

 .هؤاقدصأ فرعي نأ سأب الو «هيلع ءادنلا هركي هنأ ىلإ :ةيعفاشلل هجو وهو .دمحأ

 يبأو ءرمع نباو ,دوعسم نبا نع -يهنلا :ينعي- كلذ ىوريو :يوونلا لاق

 :تلق .هتف# يعخنلا ميهاربإو ءميثخ نب عيبرلاو ءبيسملا نباو «ةمقلع مث «ديعس

 هجرخأ .يعنلا نع ىهني ديجي هللا لوسر تعمس :لاق كل ةفيذح ثيدح مهتجح

 قيرط نم هنأل ؛فيعض ثيدح وهو «("80/5) دمحأو .(487) يذمرتلا

 «لاحلا لوهجم بيبحو «ةفيذح نع «يسبعلا ىيحي نب لالب نع ءميلس نب بيبح

 .ةفيذح نم عمسي مل ىيحي نب لالبو

 هركذ يذلا كحل ةريره يبأ ثيدحل ؛هعم نمو «كلام لوق وه :باوصلا

 : ؟نيحيحصلا” يف «ةريره يبأ ثيدح اذكو «يشاجنلا ىعن ْدْيكَي يبنلا نأو ,فلؤملا

 ؟ ٍنوُمُشْندآ اََقأ» :يكي يبنلا لاق :هيفو ءدجسملا مقي ناك «ةأرما وأ ءالجر دوسأ نأ

 ىلع : :لمحيف هنيسحت ضرف لعو «مدقت |[ك فيعض وهف : تن كعفلخ ةفيذح ثيدح امأو

 .ةيلهاجلا يعن

 اهانركذ يتلا ةحيحصلا ثيداحألا هيضتقت يذلا حيحصلاو :هكلله يوونلا لاق

 ةرثكل رابخإلا هب دصق نإ لب ؛هوركمب سيل ملعي مل نمل هتومب مالعإلا نأ اهريغو

 هركذي سانلا نيب فاوطتلاو رخافملاو رْثآملا ركذ هركي امنإو .بحتسم وهف «نيلصملا

 الف «مالعإلاب ثيداحألا تحص دقف ؛هنع يهنملا ةيلهاجلا يعن اذهو ءءايشألا هذهب

 .ملعأ هللاو «نيققحملا ثيدحلاو هقفلا ةمئأ ضعب باجأ باوجلا اذهبو ءاهؤاغلإ زوجي

 "مالعإلا” و ((401) "ملسم حرش” و «(19 /9) «عومجملا” و .(610 /9) *ينغملا”و 57١6(( /؟) "مهفملا” :رظنا

 .(191 /9) "حيضوتلا”و )1١1/0(« ؟لينلا” و ء(”41/4)



 ةالصلا باتك (159)ثيدحلا 0 ١84

 ؟ةزانجلا ىلع ىلصي نيأ

 ناكم يف دجسملا جراخ اهيلع ةالصلا لضفألا نكل :هكللج ينابلألا خيشلا لاق

 هيده ىلع بلاغلا وهو كي يبنلا دهع ىلع رمألا ناك امك «زئانجلا ىلع ةالصلل دعم
 جرخ :هيفو , كعثإغ ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام اهنم ةريثك ةلدأ ركذ مث ءاهيف

 . ىلصملا ىلإ مهب

 هركذف - ةشئاع ثيدحل ؛دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا زوجتو :هنللج لاقو

 فوج يف الإ هيخأو ءاضيب نبا ليهس ىلع دي هللا لوسر للص ام :- هيفو هلوطب

 .(91/7) ملسم هجرخأ اهم ةشئاع ثيدحو :تلق .دجسملا

 ماكحأ”و )17١/0(: ؟عومجملا”و ,(5917 /؟) ؟ينغملا”و 20750 /8) "ىلحملا”و )5١6/5(.: "طسوألا” :رظنا

 .07 097 /0) "عتمملا حرشلا” و ء(0*1) "زئانجلا

 ةزانجلا ىلع ةالصلا مكح

 :هلله يوونلا لاقو .ضرف نيملسملا ىتوم ىلع ةالصلاو :هنلله مزح نبا لاق

 اولقن دقو :هنلله لاقو .عامجإ وهو ءاندنع فالخ الب ةيافك ضرف تيما ىلع ةالصلاو

 اهلعج هنأ ةيكلالا ضعب نع يكح ام الإ «تيملا ىلع ةالصلا بوجو ىلع عامجإلا

 .هيلإ تفتلي ال هيلع كورتم اذهو ءةنس

 ضعب يفو «فلؤملا هركذ يذلا كعالإج رباج ثيدح بوجولا ليلدو :تلق

 دضنتم نيصح نب نارمع ثيدح نم ءاجو «هْيَلَع اوُلَصَف اوُموقَف» :ملسم تاياور

 .اهْيَلَع اوّلَصَق اوُموقق «ّتام ْدَق ْمُكَل اَحَأ نإ :هيفو «(4017) "ملسم” يف 0 7 م 0 - لص ع 02 .٠ د
 ةةدضإ /8 ؟ىلحملا”و يكطكخ ك5 /0) "عومجملا”ا 0 "ملسم حرش”7و كلر "عامجإلا بتارم” ؛رظنا



١0/6 
 اكن

 ةزانجلا ةالص بوجو هب طقسي ددع لقأ

 لجر ةالصي طقسي اهضرف نأ :انبياحصأ دنع حيحصلاو : هلال يوونلا لاق

 .ةعبرأ :ليقو .ةثالث :ليقو .نانثا طرتشي :ليقو .دحاو

 .(481) ؟ملسم حرش” و )41١59/0 "عومجملا” :رظنا

 ةالصلا باتك (1609)ثيدحلا (

 ءاسنلا الإ ةزانجلا ةالص رضحب مل اذإ

 ءعاسنلا الإ هرضحي مل اذإ امأو :(22174/5) "عومجملا” يف هفللذ يوونلا لاق

 الب ذئنيح نهلعفب ضرفلا طقسيو «فالخ الب هيلع ةالصلا نهيلع بجي هنإف

 يعفاشلا ةرابع هذه سأب الف ةعامج نيلص نإف «ىدارف نيلصيو .فالخ

 .ةأرما وأ الجر تيملا ناك ءاوسو ءباحصألاو

 بئاغلا ىلع ةالصلا مكح

 ةالص هيلع نص «هيف هيلع ّلصي مل دلب يف تام نإ بئاغلا :لوألا لوقلا

 نإو هيلع ٌّلصي ملو رافكلا نيب تام هنأل ؛يشاجنلا ىلع دي يبنلا لص (ى «بئاغلا

 تطقس دق ضرفلا ةالص نأل ؛بئاغلا ةالص هيلع ّلصي مل تام ثيح هيلع لص

 ينايورلاو يباطخلا لوق وهو .دمحأ نع ةياور لوقلا اذه يكح هيلع نيملسملا ةالصب

 "هننس” يف هبيوبت يف لاق ثيح « ؟هننس” يف دواد يبأ بيوبت رهاظو «ةيعفاشلا نم

 وهو ,كرشلا دالب يف تومي ملسملا ىلع ةالصلا :باب )7١88(: مقر ثيدح ىلع

 «نابلألا خيشلا لوق وهو «ميقلا نبا مالك رهاظو «ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق

 .هللا مهمحر لبقم انخيشو

 ةلبقلا لبقتسيف «ةينلاب رخآ دلب يف بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا زوجت :يناثلا لوقلا
 ءاوسو «نكي مل وأ ةلبقلا ةهج يف تيملا ناك ءاوسو «رضاح ىلع هتالصك هيلع يلصيو

 دمحأ نع ةياورو «هباحصأو يعفاشلا لوق وهو ءال مأ رصقلا ةفاسم نيدلبلا نيب ناك



 "نخل | كح

 - ١/١
 ج0

 «ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح .هباحصأ ضعب اهب لاق

 ةالصلا باتك (159١)ثيدحلا (

 .امهريغ نع ءاجو .ديتتقع رباجو

 لوق وهو .هب صاخخ ىئاجنلا ىلع ٌدْكيَب هتالصو اًقلطم زوجي ال :ثلاثلا لوقلا

 .ةيكلاملاو «ةيفنحلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 "زئانجلا ماكحأ” و .(019/1) ؟دازلا”و 051١ /5) "عومجملا”و «(817 /1) ؟ينغملا”و (3754 /7) "ديهمتلا” :رظنا

 )0١8(.

 ربقلا ىلع ةالصلا مكح

 يلع نع اذه يور «هربق ىلع يلصي تيملا ىلع ةالصلا هتاف نم :لوألا لوقلا

 ءيعازوألاو «نيريس نبا لوق وهو .هه» ةشئاعو ,ىسوم يبأو ءرمع نباو

 «فلؤملا هركذ يذلا هعضني» سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .دمحأو «يعفاشلاو

 .هريغ نع ءاج دقو

 نإ الإ ربقلا ىلع ىلصي الو «ةدحاو ةرم الإ تيملا ىلع ىلصي ال :يناثلا لوقلا

 ءربقلا ىلع يلصي نأ يلوللف «هريغ هيلع ىلصف اًبئاغ يلولا نوكي وأ «ةالص الب يفوت
 .ةفينح يبأو ءكلامو «يعخنلا لوق وهو

 ةريره يبأ نع ءاجو .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ؛هريغو , كنيخ

 25١١(. /8) "عومجملا”و,(5/١51) "ينغملا”و«(417/5) "؟طسوألا” :رظنا

 ربقلا ىلع اهلالخ ىلصي يتلا ةدملا

 «ةفينح يبأ لوق وهو «هنفد نم مايأ ةثالث دعب ربقلا ىلع ىلصي ال :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلل هجوو



 ةالصلا باتك (69١)ثيدحلا (؟ 8

 «ةيعفاشلل هجوو .دمحأ مامإلا لوق وهو ءرهش ىلإ ربقلا ىلع يلصي :يناثلا لوقلا

 نب ديعس نع لسرمب اولدتساو .رضاحلل مايأ ةثالثو «بئاغلل رهش :قاحسإ لاقو

 .رهش ىضم دقو .دعس مأ ىلع لص ديبي هللا لوسر نأ بيسملا

 ةيعفاشلل هجوو .مزح نبا لوق وهو ءاّدبأ ربقلا ىلع ىلصي :ثلاثلا لوقلا

 .يناعنصلا هراتخاو «ميقلا نبا مالك رهاظ وهو «مهدنع فعضم

 م نإو «هتوم موي هيلع ةالصلا لهأ نم ناك نم ربقلا ىلع يلصي :عبارلا لوقلا

 خيشلا هراتخاو «ةيعفاشلل هجو وهو ءزيمملا يبصلا لخديف ءضرفلا لهأ نم نكي
 نوكي نأ طرشب :لاق ؛نسح ديقب هديق ءالعلا ضعب نأ الإ :هنللذ لاق نيميثع نبا

 .ةالصلل اًلهأ يلصملا اذه هيف نوكي نمز يف تام نوفدملا اذه

 .ملعأ هللاو .بيرق لوقلا اذهو :تلق
 "دازلا”و ء(4/6١٠5١٠١5) "عومجملا” و «(011 /5) "ينغملا”و «(7375 /7) "لحملا”و «(517/0) "طسوألا” :رظنا

 .(7147/0) "عتمملا حرشلا”و )11١/5(« "مالعإلا”و «(01؟/1)

 ؟يبصلا ىلع ةالصلا مكح ام

 لهأ ةماع لوق وهو «لهتساو اّيح جرخ نإ هيلع ةالصلا بجت :لوألا لوقلا
 ىلع ةالصلاب رمألاب ةدراولا ةلدألا مومع :مهتجح .عامجإلا رذنملا نبا لقن لب «ملعلا

 (5777) "ملسم حيحص" يف ءاج اذكو «نيملسملا مومع يف لخاد اذهو «نيملسملا

 ءراصنألا نم يبص ةزانج ىلإ ِهْكَي هللا لوسر يعد :تلاق ان ةشئاع ثيدح نم

 ملو ءوسلا لمعي مل ؛ةنجلا ريفاصع نم روفصع ءاذهل ىبوط هللا لوسر اي :تلقف

 يف ْمُهَو اه ُْهَّقَلَع هالخأ نجل قل هلا نإ !؟َمِاَع اي هَ َْبعَوأ :لاق !هكردي

 .(ْمِهِئاَبَآ بالضأ يف ْمُهَواَه ْمُهَقَلَح .الْه أ راَنلِل َقَلَحَو ْمِهِئاَبآ ب بالضَأ



 ةالصلا باتك (154)ثيدحلا (؟)ج "5

 ىكحو «ريبج نب ديعس لوق وهو «غلبي ملام هيلع ىلصي ال :يناثلا لوقلا

 :مهتجح .الف الإو .هيلع لص لص دق ناك نإ :لاق هنأ ءالعلا ضعب نع يردبعلا

 ؛اًرهش رشع ةينامث نبا وهو ني يبنلا نبا ميهاربإ تام :تلاق ا ةشئاع ثيدح

 ,(3//7717) دمحأو ,("141) دوادوبأ هجرخأ دي هللا لوسر هيلع ّلصي ملف

 اذه :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع «غللَه ميقلا نبا ركذو هله ينابلألا خيشلا هنسحو

 !اًدج ركنم ثيدح

 لوق وهو «غلبي ىتح بجت الو «يبصلا ىلع ةالصلا بحتست :ثلاثلا لوقلا

 .يناثلاو ءلوألا لوقلا أ ني مسجلا :مهتجح .ينابلألا هراتخاو «مزح نبا

 لوقلا دنع هركذ مدقت يذلا ةشئاع ثيدح امأو .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .ملعأ هللاو ,مدقت [ى دمحأ مامإلا هركنتسا دقف «يناثلا

 ماكحأ”و ةعلس ا "عومجملا”و م١ "ينغملا”و 00086 /5) "؟ىلحملا”و ,(18/5"5) "فارشإلا” :رظنا

 )*١٠١(. "زئانجلا

 ؟طقسلا ىلع ىلصي له

 فليو «هيلع ىلصي الو لسغي ال هنإف رهشأ ةعبرأ نود هل ناك نإ طقسلا :الوأ

 .نفديو «ةقرخ يف

 هيلع ىلصي :لاق هنإف «نيريس نبا نع الإ ءافالخ هيف ملعن ال :ةمادق نبا لاق

 هيف حفني ال هنأ ىلع لدي قودصملا قداصلا ثيدحو «حورلا هيف خفن هنأ ملع اذإ

 «تادامجلاك «هيلع ىلصي الف «ةمسن نوكي الف كلذ لبقو ,رهشأ ةعبرأ دعب الإ حورلا

 .مدلاو

 الب هيلع لصي مل رهشأ ةعبرأ نود هل ناك نإ يردبعلا لاق :هغلله يوونلا لاقو

 .ها .عامجإلاب :ينعي .فالخ
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 :١ ةالصلا باتك (169)ثيدحلا (١)ج

 قوف امف رهشأ ةعبرأ هيلع ىتأاذإ امأ
 .دمجأو «بيسملا نب كيعس لوق وهو هيلع ىلصيو «لسغي :لوألا لوقلا

 نبا ىلع لص هنأ نط رمع نبا نع ركذو «ميدقلا يف يعفاشلا لوقو «قاحسإو

 اَمْوَي يأ أ نطَب يفلح م ان قع ذب :لاق - . قودصلل قداصلاوهو
 2 مو تك همس ريس

 عتب تم الع ذا حيك كِل لب قط م نوُكَي مَ فلل َفَلَع نوُكَي

 «...خوُرلا هيف مني مَ .ٌديِعَس وأ ٌيِقَشَو ُكَلَجَأَو ُهَقْرِرَو ُهَلَمَع ْبَتْكا :ُهَل ُلاَقُيَو ءتاَيَك

 .ىرخأ ةلدأ مهو «(25717) ملسمو ((7708) يراخبلا هجرخأ .ثيدحلا

 ءنسحلاو :ءيبعشلا لوق وهو «لهتسي ىتح هيلع ىلصي ال :يناثلا لوقلا

 ءيأرلا باحصأو «يعازوألاو ءكلامو «ءيرهزلاو «دامحو ءمكحلاو «ميهاربإو

 ُلُفَطلا» :لاق رَبي يبنلا نع كتفي رباج ثيدح :مهتجح .يعفاشلل ديدجلا لوقلاو

 )٠١77( يذمرتلا هجرخأ .َلِهَتْسَي ىَتَح «ُتَروُب الو تري اَلَو هْيَلَع ٌلَصْب اَل

 لاق اك وهو .هيف ةالصلا ركذ نودب ثيدحلا حص اهنإو :ينابلألا خيشلا لاق .هريغو

 .(7”” )ص "ضئارفلا راثآو ثيداحأل عماجلا” انباتك يف كلذ انيب دقو

 مت اذإ :هلله لاق .نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هنإف ءكلذ دعب طقس اذإف ءًاناسنإ ذئنيح راص ءرهشأ ةعبرأ ينعي ءاموي نيرشعو ةئام

 رباقم يف نفديو «هيلع ىلصي هنإف ءديلا ردق ناك ولو «هيلع ىلصيو «نفكيو «لسغي

 .ًالسم ناك نإ نيملسملا

 رباقم يف نفدي الف ءىراصنلا نم هوبأو همأ ينعي ءىراصنلا دالوأ نم ناك نإو

 لوسرلا نإف ًالفط ناك نإو هنأل ؛نيفكت الو ليسغت نودب نفديو جرخي لب «نيملسملا



 ةالصلا باتك (101)ثيدحلا  3و١

 رع
 ؟نيحلاصلا ضاير حرش نم هأ .(مهنم ْمُهلا :لاقف نيكرشملا دالوأ نع لئس

 .لوألا لوقلا دنع هركذ مدقت يذلا تأ دوعسم نبا ثيدحل هحرش يف (7١3/؟)

 )19/١5(. "ءاورإلا” و (517/9) "عومجملا” و «(4/1"01) ؟ينغملا”و «(0548/1) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ هيلع ىلصيو نفكيو لسغي لهف تيملا ضعب دجو اذإ

 اذه ةجح .ةلبانحلاو ؛ةيعفاشلا لوق وهو هيلع ىلصيو لسغي :لوأآلا لوقلا

 وبأ ىلص :دمحأ لاق +غت## ةباحصلا عامجإ انلو :هئلله لاق ةمادق نبا هركذ ام :لرقلا

 .ماشلاب سوءر ىلع ةديبع وبأ ىلصو «ماشلاب ماظع ىلع رمع ىلصو ؛لجر ىلع بويأ

 ةعقو نم ةكمب ادي رئاط ىقلأ :يعفاشلا لاقو .هدانسإب دمحأ نب هللادبع امهاور

 لهأ اهيلع ىلصف «ديسأ نب باتع نب نمحر لادبع دي تناكو «متاخلاب تفرعف «لمجلا

 «كلذ يف اًملاخم ةباحصلا نم فرعن ملو «ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو «ةكم

 .رثكألاك هيلع ىلصيف ءاهيلع ةالصلا بجت ةلمج نم ضعب هنألو
 فصنلا دجو نإو .هيلع يلصو «لسغ هفصن نم رثكأ دجو نإ :يناثلا لوقلا

 ىلع يلصي ال :لاق هنإف ؛كلام لوق هوحنو «ةفينح يبأ لوق وهو «ةالص الو لسغ الف

 .اقلطم هيلع يلصي ال :دواد لاقو .هنم ريسيلا

 ةلمج دوجوملا ناك نإ :لاق هفللج نيميثع نبا هركذ يذلا ليصفتلا وه :برقألا

 ناك نإو ءهيلع ىلصيو ؛نفكيو لسغي هنإف ءءاضعأ الب الجر اندجو نأب ؛تيملا

 نإو «هيلع ىلصي الف «تيملا ةلمج ىلع يلص دق ناك نإف ؛ءاضعألا نم اًوضع دوجوملا

 .دوجوملا ءزجلا اذه ىلع ىلصي هنإف «هيلع ٌلصُي ل ناك

 0707 /0) «عتمملا حرشلا”و ؛(17/5١5) «عومجملا”و ((279/5) "ينغملا” :رظنا



 كي
 55١)ثيدحلا 35 دعا

 تيملا نفد دعب تيملا نم ءزج َدجو اذإ

 ةالصلا باتك (

 تيملا نفد دعب ءزجلا دجو نإو 01٠(: /7) "ينغملا” يف هنلله ةمادق نبا لاق

 ةجاح الو «هيف نفدو ربقلا ضعب شبن وأ «ربقلا بناج ىلإ نفدو .هيلع يلصو ءلسغ

 .هئازجأ ةقرفتب ررضلا نم مظعأ هفشكو تيملا شبن ررض نأل ؟تيملا فشك ىلإ

 دعب هنم ءزج دجو مث «تيملا ةلمج ىلع يلص دق ناك نإ هنأ :باوصلا :تلق

 رظناو «ةمادق نبا هركذ ام هب لعفيو ءدوجوملا ءزجلا ىلع ةالصلا داعت الف هلفد

 .هذه لبق ةلأسملا يف هركذ مدقت يذلا ليصفتلا

 هيلع ةالص ريغ نم تيملا نفداذإ

 هربق نم جرخي ال هنإف ؛هيلع ةالصلا لبق نفد اذإ تيملا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 ؟ريغتي مل ناك اذإ هيف اوفلتخاو .ريغت دق ناك اذإ هيلع ةالصلا لجأل

 وهو «ةيكلاملا لوق وهو «هيلع ةالصلا لجأل ؟؛تيملا جارخإ بجي :لوألا لوقلا

 .ةليانحلا بهذم يف حيحصلا

 «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا لوق وهو «هربق يف هيلع ىلصي لب شبني ال :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم يف هجوو

 ال بجاول الإ نوكي ال هربق نم تيملا جارخإ نأل ؛يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 يف وهو «ءهيلع ةالصلاب بجاولا اذه كرادت نكمي اذهو «هجارخإب الإ هكرادت نكمي

 ىلع ةالصلا مكح :ةلأسم دنع مدقت ام رظناو ءضرفلل ةطقسمو ةئزجم يهف ؛هربق

 .ربقلا

 .(60) "رباقملا ماكحأ” و 51١(: /0) "عومجملا” و «(067 /7) "ينغملا” :رظنا

 ؟تيملا ىلع ةالصلاب قحألا نم

 ؟مدقي |ممأف «هيلع يلصي نأ هل ىصوأ نمو يلولا عمتجا اذإ :الوأ



 ؛ةليانحلاو ءنيرس نبا لوق وهو «يصولا ميدقت ىلإ ةباحصلا نم عمج بهذ

 .قحأ يلولا نأ ىلإ :يعفاشلاو «كلامو «ةفينح وبأو ءيروثلا بهذو «قاحسإو

 نع ةمادق نبا ركذ دقف ؛ةباحصلا نم عمج لوق وهو «يصولا ميدقت :باوصلا

 رهظأ وه نم راتخي يصوملا نآلو ؛مهيلع يلصي نمب اوصوأ مهنأ :ةباحصلا نم عمج

 لبقت مل اًعدتبم وأ ءاقساف يصولا ناك نإ الإ رهاظلا يف ةباجإ برقأو ءاًحالص

 .هتيصو درتف ؛عرشلا لهج يصوملا نأل ؛يلولا مدقيو «ةيصولا
 ؟مدقي امهيأف يلاولاو يلولا عمتجا اذإ :اًيناث

 وبأو «كاحضلا بهذو «براقألا ىلع ريمألا ميدقت ىلع :ملعلا لهأ رثكأ

 .حاكتلا يف هميدقت ىلع اًسايق ؛يلولا ميدقت ىلإ :ديدجلا هلوق يف يعفاشلاو ءفسوي

 لاق .ناَطْلُس يف َلُجَّرلا ٌلُجَّرلا ُمْؤَي اَلَو» :ّدييَي هلوقل ؛روهمجلا لوق :باوصلا

 ءافلخلاو ءاهبراقأ روضح عم زئانجلا ىلع يلصي ْدْيَب يبنلا ناك دقو :هغللَم ةمادق نبا

 .اهيلع مدقتلا يف تيما ءايلوأ اونذأتسا مهنأ انيلإ لقني ملو «هدعب

 نكي مل نإف «هلبق نم ريمألاف «نكي مل نإف «مامإلا انهاه ريمألاو :هقللِج لاقو

 نم اًريمأ ناك امنإو ءصاعلا نب ديعس مدق نيسحلا نإف ؛ةمامإلا يف هلبق نم بئانلاف

 .مكاحلاف نكي مل نإف «ةيواعم لبق

 ؟مدقي مهأف ءاهتابصعو ةأرملا جوز عمتجا اذإ :اًنلاث

 نب رمعو «ءاطعو «يبعشلا بهذو «تابصعلا ميدقت ىلإ روهمجلا بهذ

 .جوزلا ميدقت ىلإ دمحأ نع ةياورو ءقاحسإو «زيزعلادبع

 يف ٍضَعَبِإ وأ عُهْصعَب مارال اولْوُأَو# :ىلاعت هلوقل ؛روهمجلا لوق :باوصلا

 .[1 :بازحألا]4 هنأ بنتك



 هركذ ام بهذملا يف حيحصلا :هنللو ةمادق نبا لاق .تابصعلا بيترت :اًعبار

 .ها .تابصعلا نم برقألاف برقألا مث .هنبا مث .ةبصع وه يذلا خألا مث «لزن نإو هنبا

 ءالف اهمدع دنع امأ «ةحاشملا دنع الإ هيلإ جاتحي ال بيترتلا اذه نأ :ةصالخلا

 مث ءأرقألا مهقحأو .نادلبلا نم ريثك يف لصاحلا وه اى هنوراتخي نم هيلع لصيو

 .ثيدحلا يف امك اذكهو ءملعألا
 .(1755) ثيدح تحت "حتفلا” و ((176 /0) "عومجملا” و 288٠١ /5) "ينغملا”و «(©57/5) ؟"فارشإلا :رظنا

 رئانجلا تارببكن ددع

 ليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءصقتني الو ديزي ال اًعبرأ ربكي :لوألا لوقلا

 ربكو امههيفو .ههت» سابع نباو «ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه

 .امهريغ نع ءاجو ءاعبرأ

 ليلد . دشن مقرأ نب ديزو ,دوعسم نبا نع اذه يور اسمح ربكي :يناثلا لوقلا

 ةزانج ىلع ربك هنأ (4017) ؟ملسم” يف كت مقرأ نب ديز ثيدح :لوقلا اذه

 .اهربكي ديب هللا لوسر ناك :لاقف ءاسمخ

 ديز نب رباجو ءسنأو «سابع نبا نع اذه يور ءاّنالث ربكي :ثلاثلا لوقلا

 .عبس ىلع ديزي الو «تاريبكت ثالث نم صقني ال :ينزملا هللادبع نب ركب لاقو . ههشنو»

 ركذ ىرخأ لاوقأ كانهو .عبس ىلع ديزي الو «عبرأ نم صقتني ال :عبارلا لوقلا

 .ةيناث رذنملا نبا

 ربكي نأ سأب الو «ةريثك يهو «كلذب ةلدألا دورول ؛اًعبرأ ربكي هنأ :حجارلا

 يقاب امأ .يناثلا لوقلا دنع مدقت اك كح مقرأ نب ديز ثيدحل ؛اًنايحأ اًسمخ

 ضعب نع راثآ تدرو امنإو كلذ يف ديب يبنلا نع تبثي اًثيدح ملعأ الف تايفيكلا



 هديا

0 
 ع

 ركني الو .سأب الف اًنايحأ اهب لمعلا ىأر نمف .ةحصلا اهديناسأ رهاظو ؛ةباحصلا
 عار نال

 .ملعأ هللاو ديب دمحم يده يده ا ريخو «هيلع
 210 /80 ؟ىواتفلا”و )١89/0(. "«عومجملا”وء(4١0/؟) "ينغملا”و «(4155/5) ؟طسوألا» :رظنا

 ةالصلا باتك (9١1)ثيدحلا (

 ؟ةزانجلا ىلع تارببكتلا مكح ام

 ال ناكرأ عبرألا تاريبكتلا :(187/0) ؟عومجملا” يف هغله يوونلا لاق

 مهريغو ةباحصلا ضعبل ناك دقو «هيلع عمجم اذهو «نبم الإ ةالصلا هذه حصت

 كلذ ضرقنا مث ؟كلذ ريغ مأ «عبرأ مأ ءسمخ عورشملا ريبكتلا نأ يف فالخ

 .صقن الو ةدايز الب تاريبكت عبرأ هنأ ىلع نآلا ةمألا تعمجأو .فالخلا

 يف فالخلا مدقت دقو ,حيحصب سيل عبرأ تاريبكتلا نأ عامجإلا لقن :تلق

 .هذه لبق ةلأسملا

 تاريبكتلا يف يديألا عفر مكح

 لوأ يف هيدي عفري ةزانجلا ىلع يلصملا نأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقن :اّلوأ
 .تاريبكتلا يقاب يف اوفلتخاو ءاهربكي ةريبكت

 لهأ روهمج لوق وهو «ةزانجلا ىلع ةريبكت لك يف هيدي عفري :لوألا لوقلا

 . دهتتت» رمع نبا نع يورم وهو «ملعلا

 ءيروثلا لوق وهو «ىلوألا ةريبكتلا يف الإ نيديلا عفري ال :يناثلا لوقلا

 .كلام نع ةياورو ءحلاص نب نسحلاو .يأرلا باحصأو

 «ينابلألاو ءيناكوشلاو ءمزح نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ريغب عفرلا ةيعورشم ىلع لدي ام ةنسلا يف دجن مل :هنلله ينابلألا لاق .يعداولاو

 .كلذ ةيعورشم ىرن الف ؟ىلوألا ةريبكتلا

 ماكحأ”و )١١5/0(. "لينلا”و )١90/80(. "عومجملا”و :.(408/7) ؟ىلحملا”و ,(7094/1) ؟فارشإلا” :رظنا

 )/١8419(. "زئانجلا



 نخلا كمي
 . - لم
 ثيدحلا (١)ج اذن

 ؛حاتفتسالا ءاعدب يتأي له ىلوألا ةريبكتلا دعب

 دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا دنع حصألا وهو ءبحتسي ال :لوألا لوقلا

 ةالصلا باتك (164)

 .ينابلألا هراتخاو

 هجوو .دمحأ نع ةياورو .قاحسإو .يروثلا لوق وهو ءبحتسي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 دعب لاق هنأ ِدْيَب يبنلا نع تءاج يتلا رابخألا يف دجن مل :هفللو رذنملا نبا لاق

 اندجو الو اّلوق ةبوتكملا ةالصلا حتتفا نأ دعب لاق امك ةزانجلا ىلع ةالصلا حتتفا نأ

 .نيعباتلا نعالو هباحصأ نع كلذ

 )١51(. "زئانجلا ماكحأ” و ١917(( /6) ؟عومجملا”و «(586 /7) "ينغملا”و «( "51 /9) "فارشإلا” :رظنا

 ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارق مكح

 اذهو «ةزانجلا ةالص يف ىلوألا ةريبكتلا دعب ةحتافلا ةءارق بجت :لوألا لوقلا

 نبا نع يورو ءدمحأ نع ةياورو مزح نباو .دوادو ءقاحسإو «ةيعفاشلا بهذم

 .مهتنه» ريمع نب ديبعو «ريبزلا نباو ءسابع نباو .دوعسم

 هنأ :(17720) ؟"يراخبلا” يف دهضتيع سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ةزانجلا ةالص نألو .ةنس اهنأ اوملعتل :لاقو «باتكلا ةحتافب أرقف «ةزانج ىلع ىلص

 .(« باتكلا َحتاَب ارقي ْنَمِل َةالَص الا يك يبنلا لوق مومع يف ةلخاد

 نبا هراتخاو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةحتافلا ةءارق بجت ال :يناثلا لوقلا

 .(َءاَعّدلا ُهَل اوُصِلْخَأَف تيا َلَع ْمُتَلَص اَذِإإ :ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ةيميت

 هدنسو .كعذ# ةريره يبأ ثيدح نم (7 0/1/) نابح نباو «(70199) دوادوبأ هجرخأ

 نسح ٠



 ةالصلا باتك (159)ثيدحلا (١)ج 4

 نع اذه يور «تارم ثالث ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارق :ثلاثلا لوقلا

 !رقا :يرصبلا نسحلا لاقو .بشوح نب رهشو ؛نيريس نباو .دعتت» يلع نب نسحلا
 .ةريبكت لك يف ةحتافلا

 ةرم ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارق بجي هنأو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .هكلل نيميثع نبا رايتخا وهو ءاهم الإ ةالصلا حصت الو «ةدحاو

 دازلاو ,(5/*58) ؟عومجملا”و ,(486 /؟) ؟ينغملا”و ,("01/) "ىلحملا”و «(47ا/ه) "طسوألا” :رظنا

 .0714 /8) عتمملا حرشلاو «(6504/1)

 ؛ةيناثلا ةريبكتلا دعب لوقي اذام

 نب ةمامأ بأ ثيدحل هدي يبنلا ىلع يلصي هنأ ىلإ :دمحأو «يعفاشلا بهذ

 ةزانجلا ىلع ةالصلا يف ةنسلا نأ دب يبنلا باحصأ نم لجر هريخأ هنأ كفخ لهس

 يلصي مث .هسفن يف اًّرس ىلوألا ةريبكتلا دعب باتكلا ةحتافب أرقي مث «مامإلا ربكي نأ

 .هلللو ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو دي يبنلا ىلع

 )1١5( "زئانجلا ماكحأ” و ١54( /5) "عومجملا” و ((485/7) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ةزانجلا يف ْ, يبنلا ىلع ةالصلا مكح ام

 .بجت هنأ ىلإ دمحأو «هباحصأ روهمجو «يعفاشلا بهذ

 ضرف دوي يبنلا ىلع ةالصلا :باحصألا ريهامجو فنصملا لاق :يوونلا لاق

 يزورملا نع ركذ مث «ةيناثلا ةريبكتلا بقع نوكت نأ :اهطرشو .هب الإ حصت ال اهيف

 .ةنس اهنأ ةيعفاشلا نم

 لوقلو .مدقت يذلا كنإخ لهس نب ةمامأ بأ ثيدحل ؛روهمجلا لوق :باوصلا
 7 ِ ا ها

 ١. لص ٍنوُمَتْيأَر اك اولَص :ك يبنلا

 .(254/5) ؟فاصنإلا”و ١145(« /5) ؟عومجملا”و ((447/7) ؟ينغملا” :رظنا



 عرضا كحعيبي
 ةالصلا باتك (159)ثيدحلا (؟)ج انهن زئانجلا :باب

 كلذ يف يفكي ام لقأو ةزانجلا يف 1 يبنلا ىلع ةالصلا ةغيص

 ؛ةحيحصلا ثيداحألا نم ءيش يف اهيلع فقأ مل :هلله ينابلألا خيشلا لاق

 يف ةتباثلا غيصلا نم ةغيصب اهيف ىتؤي لب «ةصاخ ةغيص امل سيل ةزانجلا نأ :رهاظلاف

 .ةبوتكملا يف دهشتلا

 الو دمحم ىلع لص مهللا :اهلقأ :هللا مهمحر انباحصأ لاق :هثلله يوونلا لاقو

 نإو :ههلله نيميثع نبا خيشلا لاقو .روهمجلا عطق هبو .ءبهذملا ىلع لآلا ىلع بجت

 .دهشتلا يف كلذ يفكي امك ىفك (دمحم ىلع لص مهللا) :هلوق ىلع رصتقا
 .14"0 /6) "عتمملا حرشلا” و ء(57١) ؟زئانجلا ماكحأ”و 2١944 /5) "عومجملا”و :.(7//441) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ ةثلاثلا ةرببكتلا دعب لاقي اذام

 لهو «ةثلاثلا ةريبكتلا دعب تيملل وعدي هنأ ىلإ :ةلبانحلاو «ةيعفاشلا تبهذ

 ؟ةئلاثلا ةريبكتلا دعب الإ نوكي ال ءاعدلا نأو كلذ نيعتي

 اذهل سيل هنأ ركذ مث ءاهريغ يف ئزجي الو نيعتي هنأ :ةيعفاشلا نع يوونلا ركذ

 :هتلله يناكوشلا لاقو .حضاو ليلد هصيصختل سيلو :لاقف ,حضاو ليلد نييعتلا

 «ةعفد اهنم راتخي |ب ءاج يلصملا ءاش نإف «ةيعدألا هذه عضوم نييعت دري مل هنأ ملعاو

 نيب هقرفي وأ «ةثلاثلا وأ «ةيناثلا وأ «ىلوألا ةريبكتلا دعب وأ «ريبكتلا نم هغارف دعب امإ

 ةريبكتلا دعب نأل ؛ةثلاثلا ةريبكتلا دعب هلعجي نأ يغبني هنأ :مدقت امن ةصالخلا

 ؛سأب الف اهريغ يف هلعج نإف ذكي يبنلا ىلع يلصي ةيناثلا دعبو «ةحتافلا أرقي ىلوألا
 نأ بحتسي :هثلله ماسبلا خيشلا لاق .ملعأ هللاو ء.عضوملا نيعي ليلد دوجو مدعل

 .ةعبارلا دعب زوجيو «ةئلاثلا ةريبكتلا دعب ةزانجلا ةالص يف ءاعدلا نوكي

 )/5١9(. ؟ماكحألا حيضوت” و ١٠١(« /0) ؟لينلا” و )١97/6(« "عومجملا” و «(5 817 /71) ؟ينغملا” :رظنا



 ملأ
 يخل حتي

 ثيدحلا ()ج اللتر

 نكر تيملل ءاعدلا

 -. ثيدح :كلذ ليلد .بجاو تيملل ءاعدلا نأ ىلإ :ةلبانحلاو «ةيعفاشلا تبهذ

 م

 ةالصلا باتك (169)

 قل هل اوصلخأف ءِتّيملا لَع ْمتْيَلَص اذإ» :85 هللا لوسر لاق :لاق كغ ةريره 7 9 كو تر مهم ل جب 2 8 8

 .مدقت دقو ءنسح هدنسو «هريغو .دوادوبأ هجرخأ .«ءاَعّذلا

 ءاعدلا نأ ىلع :باحصألاو يعفاشلا صوصن تقفتا :هكلله يوونلا لاق

 .ءاعدلا مسا هيلع عقي ام هلقأو ءاهناكرأ نم نكرو «ةزانجلا ةالص يف ضرف

 اذه نألو :نكر ةزانجلل ءاعدلا نأ ركذ نأ دعب هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .هل ءاعدلل تناك امنإ تيملا ىلع ةالصلا لصأف ؛ةالصلا هذه ٌّبل وه
 .41/86"0) ؟عتمملا حرشلا”و ١1486(« /8) "عومجملا”و ؛((547 /7) ؟ينغملا” :رظنا

 ءاعدلا نم بجي ام لقأ

 ىلع ْمُنْيَلَص اَذإ) :لاق يي يبنلا نأل ؛ءاعد ىندأ بجاولاو :هلل ةمادق نبا لاق

 دوصقملا نألو ؛ءاعد ىندأب لصحي اذهو .دوادوبأ هاور .«اَعّدلا ُهَل اوُضِلخَأَت يلا

 مسا هيلع عقي ام هلقأ :يوونلا لاق .كلذ لقأ بجيف ؛هل ءاعدلاو «تيملل ةعافشلا

 .ءاعدلا
 ١118(. /5) ؟عومجملا”و :(«447 /1) "ينغملا” :رظنا

 ؟ةزانجلل صوصخم ءاعد نيعتي له

 دقو «؛ءاَعّذلا ُهَل اوُضِلْخَأَف ءِتّيلا َلَع ْمُنْيَلَص اَذِإ) : كتف ةريره بأ ثيدح

 .مدقت

 .ءاعد اهل نيعتي ال هنأ ىلع اوقفتاو :هنللَج يوونلا لاق



 ةالصلا باتك (159١)ثيدحلا (

 ىلع ليلد هيف :مدقتملا ثكفنغ ةريره يبأ ثيدحل هحرش يف هله يناكوشلا لاقو

 تيملا ىلع يلصملل يغبني هنأو «ةدراولا ةيعدألا هذه نم صوصخ ءاعد نيعتي ال هنأ

 .هل ءاعدلا صلخي هنأ

 هل لب كلذ نيعتي الو دوي يبنلا نع روثأملاب وعدي نأ بحتسي هنأ :ةصالخلا

 .ملعأ هللاو ءءاش اهب هل وعدي نأ

 "لينلا”و )١97/5(.: ؟عومجملا”و :(1//5817) ؟ينغملا”و ,(7 580 /9) ؟ىلحملا”و 44١٠(., /5) "طسوألا” :رظنا

 .(01 118/0١

 ؟ءاعدلاب تيملا صيصخت طرتشي له

 «تانمؤملاو نينمؤملل ءاعدلا يفكي لب .طرتشي ال :امهدحأ :ةيعفاشلل ناهجو

 .اًنمض تيملا هيف لخديو

 تيملا صيصخت بجي هنأ :مهنم روهمجلا لوق وهو ءحيحصلا وهو :يناثلا

 مهللا !هل رفغا مهللا :لوقي لب «تانمؤملاو نينمؤملل ءاعدلا يفكي الو «ءاعدلاب

 .كلذ وحنو ء!همح را

 هصيصخت نم دبال :هفلله نيميثع نبا خيشلا لاق ءباوصلا وه يناثلا هجولا

 .هلمشي ماعلا ءاعدلا ناك نإو «ءاعدب
 .614/0) "عتمملا حرشلا”و ١140(« /0) "عومجملا” و :(481/ /1) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ريبكتلاو ءاعدلاو يَ, يبنلا ىلع ةالصلاو ةءارقلاب رسي له

 لهأ نيب ملعن ال «ةزانجلا ةالص يف ءاعدلاو ةءارقلا رسيو :هكللخ ةمادق نبا لاق

 .اًئيش نآرقلا مأ دعب أرقي الو ءاقالخ هيف ملعلا



 ةالصلا باتك (159)ثيدحلا (؟)ج كا

 ىلع ةالصلا نم ةءارقلا ريغب رسي هنأ ىلع باحصألا قفتا :هلللك يوونلا لاقو

 ىلع :اًضيأ اوقفتاو ؛مالسلاو تاريبكتلاب رهجي هنأ ىلع :اوقفتاو «ءاعدلاو هْدْيَب يبنلا

 :ناهجو ليللا يفو ءاّراهن ةءارقلاب رسي هنأ

 نبا نع ,« "يراخبلا” يف ءاج امو ءاًضيأ ليللا يف اهب رسي هنأ :باوصلا :تلق

 :هفللَج دمحأ مامإلا لاق .ةنس اهنأ اوملعتل :لاقو «باتكلا ةحتاف أرق هنأ هيغنيع سابع

 .مهملعيل رهج [نإ
 .(197 /5) "عومجملا”و :(585/1؟) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟هل ىعدي اذامبف ,ةّيبصوأ اًيبص ناك اذإ تيمل

 :لوقي ةزانج ىلع ىلص اذإ 95 هللا لوسر ناك :لاق تن همفاخ ةريره يبأ نع ءاج

 !اَِبْياَغَو اًنِدِهاَشَو اَناكنَو اَنِرَكَذَو َنِريِبَكَو كَئِريِغَصَو نيمو ني ُرْفْغا َمُهللا»

 ال ٌمهللا !ماسإلا لع فوت ان قوت نمو ءناميإلا لع هيأ نم تبي أ نم مهلا

 ((١٠؟5) يذمرتلاو «(3501) دوادوبأ هجرخأ !١(. ُهَدْعَب اَنَلِضُم اَلَو ُكَرْج أ منحك

 هنأ 0501/١9 هئبال للعلا يف امك متاحوبأ حجرو «لاسرإلا هيف حجارلا ثيدحلاو

 «ةباحصلا نم عمج نع دهاوش ثيدحلل نكل ءالسرم ديو يبنلا نع «ةملس يبأ نع

 .ملعأ هللاو ,هريغل انسح نوكيو ءاهب ىوقتي وهف

 هللا» :ثيدح ىلع رصتقا ةّيبص وأ اًيص تيملا ناك نإف :هغلله يوونلا لاق

 ءاّرخذو اًقلسو «هيوبأل اًطرف هلعجا مهللا) :هيلإ مضو .هرخآ ىلإ ؛اَنيُممَو اني ْرِفْغا
 امهنتفت الو ءاهبولق ىلع ربصلا غرفأو ءامهنيزاوم هب لقثو ءاًعيفشو اًرابتعاو ةظعو

 .ملعأ هللاو (هرجأ |مهمرحت الو .هدعب

 :يلصملا لوقي نأ بحتسا اًلفط هيلع َّلصملا ناك اذإ :هلله يناكوشلا لاقو

 يبأ ثيدح نم يقهيبلا نع كلذ يور .(!اًرجأو اًطرفو اًملس انل هلعجا مهللا)



- 
 ةالصلا باتك (1609)ثيدحلا (؟)ج

 هجرخأ ةريره يبأ رثأ :تلق .نسحلا نع « ؟"هعماج” يف نايفس هلثم ىورو «ةريره

 .(4/4) يقهيبلا

 ةريره يبأ ثيدح :تلق :اذه يناكوشلا مالك ركذ نأ دعب ينابلألا خبشلا لاق

 نإو ءعضوملا اذه لثم يف هب لمعلا يف سأب الو ءنسح هدانسإ يقهيبلا دنع كعتخ

 يذلاو ْدْتَب يبنلا نع هنأ نظلا ىلإ كلذ يدؤي ثيحب «ةنس ذختي مل اذإ ءافوقوم ناك

 مهلا ...اًنريِغَصَو» :هيف هلوقل ؟يناثلا عونلاب لفطلا ىلع ةالصلا يف وعدي نأ :هراتخأ

 .اهَدْعَي اَنَلِضُاَلَو ُهَرْجَأ امرت ال

 .(150) "زئانجلا ماكحأ”و ١9 ١ /6) "لينلا” و «(1148/0) "عومجملا” و «(485 /5) "ينغملا” :رظنا

 ؟ةعبارلا ةريبكتلا دعب وعدي له

 ؟بحتسي له اوفلتخاو «بجي ال هنأ ةلبانحلاو «ةيعفاشلا دنع فالخ ال :اّلوأ

 اهب لاق .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا ضعب لوق وهو .ءبحتسمي ال :لوألا لوقلا

 .اًليلق ريبكتلا دعب فوقولا عرشي نكل :اولاق .هباحصأ ضعب

 اهب لاق .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا روهمج لوق وهو ءبحتسي :يناثلا لوقلا

 نع ءاج ام :مهتجح .نيميثع نباو «ينابلألاو «يناكوشلا رايتخا وهو «هباحصأ ضعب
 مث -وعدي :ينعي- ةعاس ماق مث ءاّعبرأ ةزانج ىلع ربك هنأ كلخ ىفوأ يبأ نب هللادبع

 .اًعبرأ ريكي ناك دي هللا لوسر نإ :لاق .ال :اولاق ؟اًسمخ ربكأ تنك ينورتأ :لاق

 .حيحص هدنس :يابلألا خيشلا لاق .(75 /5) يقهيبلا هجرخأ

 ال مهللا :لوقي مهضعب لاقف «ءاعدلا نييعت يف لوقلا اذه باحصأ فلتخا مث

 يف انتآ انبر :لوقي وعدي :مهضعب لاقو !هلو انل رفغاو «هدعب انتفت الو .هرجأ انمرحت

 !رانلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا يفو «ةنسح ايندلا



 ءاش |مب وأ ؛هركذ مدقت اب وعدي نأ هلف ءاعدلا امأو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو «كلذ نيعي ليلد دوجو مدعل ؛ءاعدلا نم

 حرشلا”و لككع) ؟زئانجلا ماكحأ”و مالا مهر ؟"لينلا”و 4199/0١ "عومجملا”و 0( /؟( "ينغملا7 :رظنا

 .(76 /0) "عتمملا

 ؟ةسماخلا دعب وعدي لهف ,اسمخ ربكاذإ

 «ربكيف :اذه ىلعو .ةسماخلا دعب ركذب يتأي وأ ءوعدي هنأ ملعأ ايف ليلد كانه ام

 نأ ملعيو «مالسلا نم ريبكتلا زيمتيل ؛اًليلق فقي نأ سأب الو .هدعب ملسي مث

 .ملعأ هللاو ,مهب ملسيف «هدعب ريبكتلا نم اوهتنا دق هدعب نيمومأملا

 ةرانجلا ةالص يف مالسلا مكح

 فالخ الب هب الإ حصت ال ةزانجلا ةالص يف نكر مالسلا :هئللذ يوونلا لاق

 .اندنع

 .ةدحاو ةميلست هيف يفكي هنكل ءنكر مالسلاو :هفلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 هنوك امأو «هذه دعب ةلأسملا يف كلذ ىلع مالكلا يتأيسف «ميلستلا ددع امأ :تلق

 :هيفو «ثيدحلا ركذ ... تل بلاط يبأ نب يلع ثيدحل ؛باوصلا وه اذهف ءنكر

 .نسح ثيدح وهو ««ٌميَِتلا هُو لا اهم
 .0841/0) "عتمملا حرشلا”و «( 149 /0) "؟عومجملا” :رظنا

 ةرانجلا ةالص يف ميلستلا ددع

 «هباحصأو «يعفاشلاو «ةفينح يبأ لوق وهو «نيتميلست ملسي :لوألا لوقلا

 سايقلا لوقلا اذه ةجح .قاحسإ يبأو «يبعشلا نع . يكسو «ةلبانحلا نم يضاقلاو

 .تاولصلا رئاس ىلع



 دمحأ لاق .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةدحاو ةميلست ملسي :يناثلا لوقلا

 سبيلو يي يبنلا باحصأ نم ةتس نع ةدحاو ةميلست ةزانجلا ىلع ميلستلا :هللله

 .ميهاربإ نع الإ فالتخا هيف

 راتخاو !لهاج لهاج وهف «نيتميلست ةزانجلا ىلع ملس نم :كرابملا نبا لاقو

 ةدحاو ةميلستب نوكي هنأ ملعلا لهأ عمجأ دقو :لاق مث «ةدحاو ةميلست اهنأ رذنملا نبا

 .ةالصلا نم جراخ

 «ناتميلست اهنأو «ةالصلا يف ةدراولا ةلدآلا مومعل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هللا لوسر ناك لالخ ثالث :لاق كعفذ دوعسم نبا ثيدحلو «ةالص ةزائجلا ةالّصو

 «ةالصلا يف ميلستلا لثم زئانجلا ىلع ميلستلا :نهادحإ :سانلا نهكرت نهلعفي دك

 .نسح هدانسإ :هنلل ينابلألا خيشلا لاق .يقهيبلا هجرخأ

 نع راثآلا دورول ؛هيلع ركني الو ,ءسأب الف ةدحاو ةميلست ملس ول :يقب

 خيشلا ركذ دقو «هريغو «"طسوألا” يف اك ؛مهنع ةحيحص اهضعبو «ةباحصلا

 ربكف «ةزانج ىلع ىلص دْيَكَي هللا لوسر نأ تضخ ةريره يبأ نع اًثيدح هنثلو ينابلألا
 «يقهيبلا هنعو ؛مكاحلاو ,ينطقرادلا هجرخأ :لاق .ةدحاو ةميلست ملسو اًعبرأ اهيلع

 «ةبوتكملا ةالصلا يف هميلست لثم نيتميلست ملسي هنأ هفللك راتخاو ,نسح هدانسإو

 .طقف ىلوألا ةميلستلا ىلع راصتقالا زوجي هنأو

 .(177) ؟زئانجلا ماكحأ” و 7١(, 5 /0) ؟عومجملا”و ((5531/7) ؟يتنغملا”و «(545 /0) "طسوأللا” :رظنا

 ةرانجلا ةالص يف مالسلابرارسإلا

 «فرصني نيح هسفن يف اّرس ملسي مث . عا لهس نب ةمامأ بأ ثيدح يف ءاج

 .ظفللا اذه هنمو .هضعب مدقت ثيدحلا .همامإ لعف |ملثم هءارو نم لعفي نأ :ةنسلاو

 هيف :ثيدحلل هحرش يف هكللج يناكوشلا لاق .هححصي هنللج ينابلألا خيشلا نأ مدقتو



 ىكح ؛هيلع عمجم وهو هب رارسإلاو ةزانجلا ةالص يف مالسلا ةيعورشم ىلع ليلد

 . ؟رحبلا” ىف كلذ
 )١45(. ؟زئانجلا ماكحأ” و ١١7(« /5) "لينلا” :رظنا

 اهب الإ حصت ال يتلا ةزانجلا ةالص تابجاو ددع

 «ةينلا ةزانجلا ةالص يف بجاولاو :(597 /5) "ينغملا” يف هفللو ةمادق نبا لاق

 «تيملل ءاعد ىندأو هديتي يبنلا ىلع ةالصلاو .ةحتافلا ةءارقو ؛مايقلاو ؛تاريبكتلاو

 اهتابجاو ضعب طقستو «تقولا الإ «ةبوتكملا طئارش اهل طرتشيو «ةدحاو ةميلستو

 توفي هنأل ؛بكار وهو زئانجلا ىلع ٍِلصي نأ زوجي الو .نيبنس ام ىلع قوبسملا نع
 .اًفالخ هيف ملعأ الو روث يبأو ءيعفاشلاو «ةفينح يبأ لوق اذهو ءبجاولا مايقلا

 يوونلا ركذ دقف «مايقلا امأو «ليصفتلاب لتاسملا هذه ضعب ركذ مدقت دق :تلق

 :باوصلاو .لفاونلاك مايقلا ىلع ةردقلا عم ءاهيف دوعقلا زوجي هنأ نييناسارخلل اًهجو

 .زجع نإ الإ نكر هنأو ءروهمجلا لوق

 ةزانجلا تاريبكت ضعب هتاف يذلا قوبسملا

 روهمج لوق وهو «مامإلا مالس دعب تاريبكتلا يقاب كرادت همزلي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ

 هنتي رمع نبا نع اذه يور «تاريبكتلا نم هتاف ام يضقي ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع نيتياورلا حصأو «ةعيبرو «يعازوألاو ءبويأو «نسحلا لاق هبو

 ْمُكَتاَن اَمَو اوُلَصَ ْمتْكَرْدَأ م١ :ثيدحب هل لدتسيو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .تاولصلا رئاس ىلع اًسايقو «هاُبتَأَ
 .(496/؟) ؟ينغملا” و (؟ :”/0) ؟عومجملا” :رظنا



 م

0 ٠ 

  1ج)١( الحديث) )1١9ةالصلا باتك

 تاريبكتل ا ضعب هتتاف نم ءاضق ةيفيك

 ءدمحأ لوق وهو «نهنيب ركذ ريغ نم اًقسن تاريبكتلا ىلع رصتقي :لوألا لوقلا

 ةبيغ دعب ءاعدلل ىنعم الف ؛غرفي نأ لبق عفرت ةزانجلا نأ :مهتجح .يعفاشلل لوقو

 .تيملا

 نباو «ةلبانحلا ضعب لوق وهو «عورشملا ءاعدلاو «راكذألاب يتأي :يناثلا لوقلا

 ْمُكَتاَف اَمَو ءاوُلَصَت ْمتْكَرْذَأ اما :ثيدح :مهتجح .يعفاشلل يناثلا لوقلاو ؛مزح

 .ةالصلا لعف عنمت ال تيما ةبيغ نأ :لوألا لوقلا ةجح نع اوباجأو .«اوُيتأق

 .(7 58 /0) "عتمملا حرشلا” و ؛.(501/0) «عومجملا” و «(415 /؟) ؟ينغملا” و 8٠١(.: /9) ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟ةحتافلا ةءارقب أدبي مأ هعباتي لهف ءاعدلا يضوهو مامإلا كردأ اذإ

 ربك ملس اذإف «هيف هعبات تيملا ىلع ءاعدلا يف مامإلا كردأ اذإ :لوألا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو ,دمحأ لوق وهو هدب يبنلا ىلع ىلصو ربك مث «ةحتافلا أرقو

 مث لكك يبنلا ىلع ةالصلا مث «ةحتافلا أرقي :بيترتلا ىلع أدبي :يناثلا لوقلا

 .باوصلا وهو «ىعفاشلا لوق وهو .ءاعدلا

 .047/0) "عتمملا حرشلا” و :(545 /5) "ينغملا” و «(91 /5) "نايبلا” :رظنا

 ؟فوفص ةثالث ىلإ مامإلا ءارو نيلصملا ءيزجت بحتسي له

 ةزانج ىلع ىلص اذإ ةريبه نب كلام ناك :لاق ينزيلا هللادبع نب دثرم نع ءاج

 هْيَلَع لَص نَم» :ّةكََي هللا لوسر لاق :لاق مث ءءازجأ ةثالث مهأّرج اهيلع سانلا ٌلاقتف

 )223١78., يذمرتلاو «(3777) دوادوبأ هجرخأ .(َبَجْوَأ ْدَقَك ءٍِفوُفْص ٌهَناَك



 ةالصلا باتك (109)ثيدحلا (؟

 «ةزانج ىلع ويب هللا لوسر ىلص :لاق كني ةمامأ يبأ ثيدح نم دهاش هل نكل

 يف يناربطلا هجرخأ .اًفص نينثاو ءاّمص نينثاو امص ةثالث لعجف ءرفن ةعبس هعمو
 فلله ينابلألا خيشلا ركذ دقو «ةعيمل نبا هيفو : "عمجملا” يف يمئيه ا لاق . "ريبكلا7

 .رخآلل اًدهاش امهدحأ لعجو «نيئثيدحلا

 هيلع ىلص نم نأ ىلع ليلد هيف :لوآلا ثيدحلل هحرش يف هنلله يناكوشلا لاق

 .هرثكأل دح الو «نالجر اقص ىمسي ام لقأو «هل رفغ نيملسملا نم فوفص ةثالث

 لوسر لاق :لاق .دغتي» هللادبع نب رباج نع (467) ملسم يف ءاج دقو :تلق

 وهو .نيفص انفصف انمقف :لاق هيلع اوُلَصَف اوُموُقَف تام ْدَك ْمُكَل اَتَأ َّنإ» :ِهلي هللا

 .ثلاثلا وأ يناثلا فصلا يف تنكف ,يئاجنلا ىلع ىلص :ظفلب (17117) يراخبلا يف

 لوقلا ىلع ءلضفألا وه فوفص ةثالث ىلإ نيلصملا ءيزجت نأ :ةلأسملا يف ةصالخلاو

 .ملعأ هللاو «زاوجلا ىلع لومحم ثخ رباج ثيدح يف ءاج امو «لوألا ثيدحلا توبشب

 .(1717) ؟زئانجلا ماكحأ»و :(48/0) "لينلا”و.(19؟ /؟) ؟ينغملا» :رظنا

 !ةزانجلا ىلع ةالصلا يف اًفص دحاولا نوكي له

 ةلق مهيف ناك اذإ بحأ :دمحأ لاق :(4 97” /7) ؟ينغملا” يف هلل ةمادق نبا لاق

 مهلعجي :لاق ؟مهلعجي فيك «ةعبرأ هءارو ناك نإف :اولاق .فوفص ةثالث مهلعجي نأ

 .دحاو لجر فص لك نوكيف ؛ةثالث اونوكي نأ هركو «نيلجر فص لك يف ؛نيفص



 هع سرس
 ةَنالَث يف َنَمَك كي هللا ٌلوُسَر َن ةَيناَي ٍباَونَ 0000 ا

 .(441) ملسمو )١775(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 قلطي دقو «رازإلاو ءادرلاك طيخملا ريغ وه :َدغل بوثلا :(باوثأ) :اهلوق

 .هريغو صيمقلاك طيخملا ىلع

 بابحتسا ىلع ليلد هيفو ءضيبأ عمج - ءابلا رسكب - :(ضيب) :اهلوق

 ةيقن ضيب بايث يه - رهشألا ىلع ةلمهملا نيسلا حتفب - :(ةيلوحس) :اهلوق

 .باوثألا ةفص :ةيلوحسو «لوسر نزو ىلع .ءلوحس ىمست نميلا يف ةدلب يف جسنت

 .(109/1/5) ؟حيضوتلا”و 5١4(« /7) ؟مالعإلا”و «(441) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاي ةقلعتملا لئاسملا

 تيملا نيفكت مكح

 ةيافك ضرف تيملا نيفكت )١47/5(: "عومجملا” يف هلل يوونلا لاق



 ةالصلا باتك (١٠1١)ثيدحلا (١)ج زئانجلا :باب

 ؟تيملا نيفكت بجي نم ىلع

 اذه يف :فلؤملا هركذ يذلا اخ ةشئاع ثيدحل هحرش يف هلله يوونلا لاق

 هل نكي مل نإف هلام يف بجيو «نيملسملا عامجإ وهو «تيملا نيفكت بوجو ...ثيدحلا

 «نيملسملا ىلع بجو نكي مل نإف «لاملا تيب يفف نكي مل نإف :هتقفن هيلع نم ىلعف لام
 .هاري ام ىلعو «راسيلا لهأ ىلع مامإلا هعزوي
 .(451) "ملسم حرش” 0347 /8) ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟لجرلا نيفكت يف ةنسلا يهام

 يف لجرلا نفكي نأ بحتسملا نأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ :لوألا لوقلا

 ثالث يف لجرلا نفكي نأ هنللك انمامإ دنع لضفألا :هغللَه ةمادق نبا لاق .باوثأ ةثالث

 .اهنم صقني الو ءاهيلع ديزي الو «ةمامع الو صيمق اهيف سيل ءضيب فئافل

 ءمهريغو ايي يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اهيلع لمعلاو :يذمرتلا لاق

 .فلؤملا هركذ يذلا ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح :تلق .يعفاشلا بهذم وهو

 ئرزجي ال هنأ ىلإ ةشئاع نع يورم وهو «ةلبانحلا نم يضاقلا بهذ :يناثلا لوقلا

 .نيبوث يف نفكي هنأ ىلإ مهضعب بهذو ءاهيلع ردقي نمل باوثأ ةثالث نم لقأ
 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(58/0) ؟لينلا”و ١67(. /5) «عومجملا”و ,(1 517/2454 /7) ؟ينغملا”و «(55/0*7) ؟طسوألا” :رظنا

 ؟يبصلا نفكي مك يف

 يف يبصلا نفكي :دمحأ لاق :(577/5) "ينغملا” يف هفلله ةمادق نبا لاق

 نب ديعس لاق هوحنو ءقاحسإ لاق كلذكو «سأب الف ةثالث يف نفك نإو «ةقرخ

 نإو «هئزجي اًبوث نأ يف مهنيب فالخ ال مهريغو «يأرلا باحصأو «يروثلاو «بيسملا
 .لجرلا هبشأف ركذ هنأل ؟سأب الف ةثالث يف نفك



 ةالصلا باتك (١٠١1)ثيدحلا 35 10

 ةأرملا نيفكت يف ةنسلا

 يف اوفلتخاو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «باوثأ ةسمخ يف نفكت :لوألا لوقلا

 عردو رامخو رازإ :مهضعب لاقو .فئافل ثالثو رامخو رازإ :مهضعب لاقف باوثألا

 ةسمخ :هيفو «فئاق تنب ليل ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ناتفافلو ءصيمقلا وهو

 .فيعض وهو .باوثأ

 :باوثأ ةثالث يف نفكت :ءاطع لاق .باوثأ ةثالث يف ةأرملا نفكت :يناثلا لوقلا

 عرد :ىسوم نب ناهيلس لاقو .هيف فلت بوثو هب فلت عردلا تحت بوثو عرد

 .اهيف جردت ةفافلو ءرامخو

 اضنؤم ةشئاع ثيدحل ؛باوثأ ةثالث يف لجرلا نفكي | نفكت ةأرملا نأ :حجارلا

 هركذ دعب هكللَم يوونلا لاقف بجاولا امأو .بحتسم ردقلا اذهو .فلؤملا هركذ يذلا

 ناقباسلا ناهجولا هيفف بجاولا امأو ءبحتسملا اهنفك مكح اذه :باوثألا ةسمخلا

 :يهو «ةروعلا رتاس :(مههحصأو «ندبلا عيمجل رتاس بوث :امهدحأ «بابلا لوأ يف

 .اهيفكو اههجو الإ ةرحلا ندب عيمج

 .ملعأ هللاو ,ندبلا عيمجل رتاس بوث وهو .حصأ لوألا :تلق
 .(107/0) «عومجملا”و 50/١(, /5) "ينغملا”و ,(807/5) "طسوألا” :رظنا

 ضيبأ نفكلا نوكي نأ بحتسي
 .ضيب باوثأ ةثالث يف :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا اسم ةشئاع ثيدح يف مدقت

 بابحتسال ليلد (ضيب) :اهوق )451١(: "ملسم حرش” يف هكلج يوونلا لاق

 .هيلع عمجم وهو «ضيبألا يف نيفكتلا



 ةالصلا باتك (0١٠1١)ثيدحلا (؟)ج الع زئانجلا :باب

 نسحأ ذخؤي نأ بحتسملاو :(575 /7) ؟ينغملا” يف هكلله ةمادق نبا لاق

 «يحلا ةداع اذه نإف ءاهنسحأ سانلل رهاظلا نوكيل ؛اَلوُأ طسبيف ءاهعسوأو فئافللا

 نسحلا يف اهيلت يتلا ةيناثلا طسبي مث ءاطونح اهيلع لعجيو «هبايث رخفأ رهاظلا لعجي
 اهقوف لعجيو «ةثلاثلا مهقوف طسبي مث ءاّروفاكو اًطونح اهقوف لعجيو ءاهيلع ةعسلاو

 نكمأ هنأل ؛اًيقلتسم اهيف عضويف بوثب اًروتسم تيملا لمحي مث ...اًروفاكو اًطونح
 ههجو ىلع بيطلا نم لعجيو «هيلجر دنع ام رثكأ هسأر دنع ام لعجيو ءاهيف هجاردإل
 ايلعلا ةفافللا فرط ينثي مث ....اذكه بيطتي يحلا نآل ؛هنباغمو ههوجس عضاومو

 الثل ؛كلذ بحتسا امنإو ءرسيألا هقش ىلع رخآلا اهفرط دري مث «نميألا هقش ىلع

 ةثلاثلاو ةيناثلاب لعفي مث ءربقلا يف هنيمي ىلع عضو اذإ نميألا فرطلا هنع طقسي

 فاخ نإو «هيلجرو ههجو ىلع دريف ؛هيلجرو هسأر دنع لضف ام عمجي مث .كلذك

 .نفكلا قرخي ملو ءاهلح ربقلا يف عضو اذإو ءاهدقع اهراشتتنا

 هبحاص ىلع نفكلا قاض وأ نافكألا تلق اذإ

 ىلع لعجو «هسأر رتس «هعيمج رتسي اًبوث لجرلا دجي مل نإف :هثلله ةمادق نبا لاق

 لتق :هيفو كغ ترألا نب بابخ ثيدح ركذ مث .اًقرو وأ اًشيشح هيلجر

 اهاتعضو اذإ انكف «ةرمن الإ هيف نفكي ءيش هل دجوي ملف ءدحأ موي ريمع نب بعصم
 )45٠(( ملسمو )١715(( يراخبلا يف وهو .ثيدحلا هالجر تجرخ .هسأر ىلع

 ةلاح ليلدب ءرتسلا يف مهأ اهنأل ؛اهرتس ةروعلا رتسي ام الإ دجي مل نإف :هللله لاق مث

 امك .دحاولا بوثلا يف ةثالثلاو نالجرلا نفك «نافكألا تلقو «ىلتقلا رثك نإف «ةايحلا

 لجرلا نفكف :لاق .بايثلا تلقو ءدحأ ىلتق ترثك :سنأ لاق .دحأ ىلتقب عنص

 .دحاو ربق يف نونفدي مث ,دحاولا بوثلا يف ةثالثلاو ,نالجرلاو



 جرخلا كسي

 ةالصلا باتك (١٠1)ثيدحلا 00ج 1 زئانجلا :باب

 )٠١1١5(( يذمرتلاو «(315) دوادوبأ هجرخأ كلخ سنأ ثيدح :تلق

 . ؟يذمرتلا” يف هححصو « "دواد يبأ ىلع هقيلعت” يف ينابلألا خيشلا هنسحو

 دحاولا بوثلا مسقي ناك هنأ :ثيدحلا ىنعم :هكلج ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 لدي .هندب ضعب الإ رتسي مل نإو .ةرورضلل هضعبب دحاو لك نفكيف ؛ةعامجلا نيب

 يف مهنأ ولف .دحللا يف همدقيف ؛انآرق مهرثكأ نع لأسي ناك هنأ :ثيدحلا مامت :هيلع

 نيفكتلا ضقن ىلإ يدؤي ال يك ؛كلذ لبق مهلضفأ نع لأسل ةلمج دحاو بوث

 لاق .0314) مقر ثيدح تحت (176 /7) ؟ دوبعملا نوع” يف هركذ .هتداعإو

 .هرهاظ ىلع هرسف نم لوق امأو ءباوصلا وه ريسفتلا اذهو :هلللج ينابلألا خيشلا

 .ةيميت نبا هنيب اك ةصقلا قايسل فلاخم أطخف

 .079) "زئانجلا ماكحأ” و )45٠(, "ملسم حرش” و ء(574 /7) "ينغملا” :رظنا

 ؟دولجلاو حالسلاو بايثلا هنم عزني له ديهشلا

 .هنع عزتي دولجلاو ديدحلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :يوونلا لاق :الوأ

 يبنلا لوقب تباث وهو ءاقالخ هيف ملعن الف «هبايثب هنفد امأ :ةمادق نبا لاق :اًيناث

 .ها .مياَيت ْمُهوُنِفْدا» 1

 ام لازي هنأ ىلإ دمحأو «يعفاشلاو «ةفينح وبأ بهذف :كلذ ادع اهيف اوفلتخاو

 الو ءفخ الو ءورف هنع عزني ال هنأ ىلإ كلام بهذو .دلجو ,فخو ءورف نم هيلع

 .وشحم

 .روهمجلا لوق :باوصلا

 هكرتو ءاهريغب هنفكيو هبايث عزني نأ يلولل نأ ىلإ ةلبانحلاو «ةيعفاشلا تبهذو

 .لضفأ

 .ءيش عزن يف هيلو ريخي الو «عزني ال هنأ ىلإ ةفينح وبأو «كلام بهذو
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 ةالصلا باتك ١(

 زوجي الو :هنلله لاق .ينابلألا رايتخا وهو «ةفينح يبأو .كلام لوق :باوصلا

 :دحأ ىلتق يف دي هلوقل ؛هيلع يهو «نفدي لب ءاهيف لتق يتلا ديهشلا بايث عزن
 ْمُهوُلَمَر' :هل ةياور يفو ءظفللا اذهب )57١/0( دمحأ هجرخأ .(ٌماَيث يف ْمُه 5

 دهاوشو قرط هل ثيدحلاو . كعنيخ ةبلعث نب هللادبع ثيدح نم وهو : 'تلق مهناتدي

 .(80) ؟زئانجلا ماكحأ” و :(519/60) "عومجملا” و :(271/7) «ينغملا” :رظنا



3 

 ةالصلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج

2 

 ل وللا ُلوُسَر اَنْيَلَع ٌلَحَد :ْتَلاَق انج ةّيِراَصَنَألا ٌةَيِطَع ّمَأ ْنَع ١-

 َكِلَذ ْنِم َرَثْكَأ وأ ءاَسْمَح ْوَأ ءاناكَت اَهَْلِسْغا» :َلاَقَق «ُبَنْبَر هبا ٍتيْفْوُت َنيِح

 ْنِم اَنْيَش ْوَأ اًروُفاَك ٍةَريِخَألا يف َنْلَعْجاَو ءِرْدِسَو ٍءاَب - َكِلَّذ نأ ْنِإ -

 :َلاَقَف ٌىَوَفِح اًناَطْعَأَف ُهاَّنَدآ اَنْعَرَف (ََك .(ىِيَنْذاَف َّنْتْعَرَف اذ
 هل أ

 را ه2 ىو لسع
 اي 0

 7 وأ كلام 5 2

 :ثيدحلا جيرخت

 "يراخبلا” يف «اعبس وأ» :هلوقو ء(479) ملسمو )١7057(2 يراخبلا هجرخأ

 يف خلإ «...انلعجو» :اهوقو ء(51١) "يراخبلا” يف :خلإ (...نأدبا» :هلوقو )١١55(«

 .قباسلا مقرلاب ملسم دنع :ةثالثلا يهو )١1159( ؟يراخبلا”7

 يف ظفاحلا كلذ ىلع هبن .ملسم يف يه !نإو «بنيز ركذ يراخبلا يف سيل :هيبنت
 .(1 ١8/9 "محتفلا”

 :ثيدحلا ظافلأ

 .جردو «ىضقو «تامو «كلهو ناسنإلا يفوت :لاقي :(تيفوت) :اهلوق

 ضعب يف امنإو «ةأمسم يراخبلا تاياور نم ءيش يف عفت مل :(هتنبا) :اهلوق

 «عيبرلا نب صاعلا يبأ جوز يهو «روهشملا وه اذهو «بئيز اهنأو «ملسم تاياور

 ةمامأ ةدلاو



 جلا

 كلذ نوكيو «لساغلا داهتجا ىلإ ضيوفتلا :هانعم «كلذ نتيأر نإ» :هلوق

 ءروكذملا طرشلاب نهيلإ يأرلا ضوف امنإ :رذنملا نبا لاق .يهشتلا ال ةجاحلا بسحب

 .راتيولا وهو

 ةرم لك يف طلخي ردسلا نأ :هرهاظو :رينملا نب نيزلا لاق «ردسو ءامب» :هلوق

 فاضخملا ءاملا نأل ؛ريهطتلل ال فيظنتلل تيملا لسغ نأب رعشم وهو «ءلسغلا تارم نم

 اًقاضم ريصي ءاملا نوك موزل عنمي دقو :هلوقب ظفاحلا هبقعتو .ىهتنا .هب رهطتي ال

 يف ءاملاب لسغي مث ءردسلاب كعمي نأب ءاملا فصو ردسلا ريغي ال نأ لاتحال ؛كلذب

 .كلذ ىبأي ال ربخلا ظفل نإف «ةرم لك

 .يننملعأ :يأ «يننذآف نتغرف اذإف» :هلوق

 «ةياورلا رخآ يف اًرسفم عقو !ىك «رازإلا :انه هب دارملا :(هوقح اناطعأف) :اهلوق

 هوقح نم عزنف )/١7601(: ؟يراخبلا” يف عقوو «رازإلا دقعم :لصألا يف وقحلاو

 .ةقيقح اذه ىلع وقحلاو «هرازإ

 «بايثلا نم دسجلا ٍلي ام راعشلا نأل ؛هيف اهنففلا :يأ «هايإ انرعشأ» :هلوق

 نم نغرفي نأ ىلإ هعم رازإلا ريخأت يف ةمكحلا :ليق .امل اًراعش هنلعجا :دارملاو

 نم هلاقتنا نيب نوكي ال ىتح هدسج نم دهعلا بيرق نوكيل ؛هايإ نهشلواني لو ءلسغلا

 .لصاف اهدسج ىلإ هدسج

 .كلذ ىلع قافتالا لاطب نبا لقن دقو ءلجرلا بوث يف ةأرملا نيفكت زاوج :هيفو

 اهينرق انلعج «ءرئافض ثالث :يأ :(نورق ةثالث اهسأر انلعجو) :اهلئوق

 انرفضف :لاق « ءماسم تاياور ضعب يف اًئيبم ءاج اك «ةريفض اهتيصانو «نيتريفض

 0154 -1؟5/0) "مستفلا”و 978(4) "ملسم حرش”و «(097؟/6) ةييفلاو ,(”ا/“ )١/ «ديهمتلا” :رظنا

 .(4 /5) ؟لينلا”و «(474/4) ؟مالعإلا”و

 ةالصلا باتك (11)ثيدحلا ()>



 ةالصلا باتك (١15؟)ثيدحلا (؟ 1 اه

 َعَقَو ذإ «ةفّرعِب فِقاَو لَجَر اَمْيَب :َلاَق دخت ِسساّبَع ِنْب ِهُلااِدَبَع ْنَع - م 5 ميلا دع 2 0 252 ا 1 ال هه آآ ها م ةمااة ا

 ةولِسغا» :ِلكي وللا ٌلوُسَر َلاَقَف - ُهْئَصَقْوَأَف :َلاَق ْوَأ - ُهْيَصَقَوَف هِيَلِحاَر ْنَع 0 تاز شر 1 عل ها 2 سمسم 1 ره م
 000 هل
 و 3 1 هس 6 ٠ و عسر 6 2 ع

 ثعببي هنإف ؛هَسأَر اورمحت الو ُفوُطْتَت اَلَو نْيَبْوُن يف ُهوُنَفَكَو .ردِسَو ءاَب
 م م -

 ع 1 ماه 7 َّ هس لس . ل

 (ُهَسأَرالَو ُهَهْجَو اوُرَمَحَت الَو١ :ةياَور ِفَو

 مقرلاب ملسم دنع يه (ةياور ينو) :هلوقو )2237١7(« ملسمو )١1١70(( يراخبلا هجرخأ

 .لبقم انخيش قيقحتب (066) *عبتتلا” يف اك ينطقرادلا اهدقتنا ؛ةّلعم «ههجو» :ةظفلو ,قباسلا

 "ننسلا” يف هفللك يقهيبلا لاقو ها .هتلع نيبيل هركذ هفذلَج (ًلسم لعلو :لوقأو :هثلو انخيش لاق

 .بيرغ هيف هجولا ركذو .هدحو سأرلا يف ةعامجلا ةياورو (”97/)

 :ثيدحلا ظافلأ

 دنع «رشع ةنس عادولا ةجح يف اذه ناك :يأ (ةفرعب فقاو) :هلوق

 .ىثنأ وأ ناك اًركذ ءلبإلا نم هيلع بكري

 .قنعلا رسك :ٌصقَولا (هتصقوف) :هلوق

 نأو «تيملا لسغ يف ردسلا بابحتسا ىلع ليلد هيف (ردسو ءاب» :هلوق

 .مرحملل هعنم ملعلا لهأ ضعبف ف ؛فالخ هيفو .هريغك كلذ يف مرحملا



 ةالصلا باتك (15؟)ثيدحلا (؟

 رثكأ :يضاقلا لاق «هيبوث يف» :ظفلب ءاجو «نيبوث يف هونفكو» :هلوق

 .(هيبوث) :تاياورلا

 - طونحلاو ءاطونح هوسمت ال :يأ - ةلمهملا ءاحلاب وه - «هوطنحت الو» :هلوق

 تيملل عمجت بيط نم طالخأ وه - ءاحلا رسكب - طانحلا :هل لاقيو - ءاحلا حتفب

 .هريغ يف لمعتست الو .ةصاخ

 .ةيطغتلا :ريمختلاو .هوطغت ال :يأ «هسأر اورمخت الو» :هلوق

 نوكيل ؛اهيلع تام يتلا هتئيه ىلع :هانعم ؛اًيبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف» :هلوف

 .هتليضف ىلع ةلالدو ةجبحو ةمالع كلذ

 000 /5) ل556 /9) «متفلا” و (444/5) "مالعإلا” و .(1؟5١) ؟ملسم حرش” و (1 91 0 "مهفملا” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 تيملا لسغ بوجو

 بجاوف ؛ةفاكلا لقنو «عامجإلاب تبث دق ىتوملا لسغ :هنللج ربلادبع نبا لاق

 .عامجإ وأ ةنس هجرخأ نم الإ تيم لك لسغ

 ضرف ىنعمو .نيملسملا عامجإب ةيافك ضرف تيملا لسغو :هثلله يوونلا لاقو

 اومثأ مهلك هوكرت نإو «نيقابلا نع جرحلا طقس ةيافك هيف نم هلعف اذإ هنأ :ةيافكلا

 «ةريبه نباو ءمزح نبا :مهنم «ملعلا لهأ نم عمج عامجإلا لقن اذكهو :تلق .مهلك

 .مهريغو «دشر نباو «يناساكلاو

 نإف ءديدش لوهذ وهو :لاق مث ,يوونلا نع عامجإلا لقن هنللَو ظفاحلا ركذو

 ءةنس هنأ "ملسم حرش” يف حجر يبطرقلا نإ ىتح «ةيكلاملا دنع روهشم فالخلا

 .كلذب لقي مل نم ىلع يبرعلا نبا در دقو «هبوجو ىلع روهمجلا نكلو
 .(1786 /8) "حتفلا” و )١117/0(. «عومجملا7 و 08107١ /9) ؟تادايعلا يف ريلادبع نبا تاعامجإ” :رظنا



 ؟هريق شبني لهف لسغ ريغ نم نفداذإ

 ةلبقلا ريغ ىلإ وأ ءلسغ ريغ نم نفد اذإ هنأ انبهذم نأ انركذ :هنللج يوونلا لاق

 وبأ لاقو ءدوادو .دمحأو «كلام لاق هبو «ريغتي ملام ةلبقلل هجويو لسغيل ؛هشبن بجي

 .هيلع بارتلا ةلاهإ دعب كلذ بجي ال :ةفينح

 ءالق ريغتلا هنم نظ نإ الإ .بجاو لسغلا نأل كلذو «روهمجلا لوق :باوصلا

 .ملعأ هللاو ءشبني الف ؛بحتسم وهف «ةلبقلا ىلإ ههيجوت امأو «روهمجلا لاق امك

 .(581/6) "عومجملا”و ((0 8 / "ينغملا” :رظنا

 ؟لسغلا دنع هبايث نم تيملا درجي له
 نبا لوق وهو ءرزئمب هتروع رتستو «ءاّدرجم هلسغ بحتسي :لوألا لوقلا

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ةلبانحلا دنع روهشملا وهو «كلامو «ةفينح يبأو ءنيريس

 درجنأ يردن ام هللاو :اولاق يب يبنلا لسغ اودارأ امل ةباحصلا نأ :هيف  اهنس» ةشئاع

 دوادوبأ هجرخأ !؟هبايث هيلعو هلسغن مأ ءاناتوم درجن ا هبايث نم ِةِكَي هللا لوسر

 .نسح هدنسو .هريغو (("(0)

 ةروع رتستو ءاّداتعم مهدنع افورعم ناك ديرجتلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلاو

 .هللا ءاش نإ «يتأيس اك «رزتمب تيملا

 نع ةياورو «ةيعفاشلا بهذم وهو ؛هصيمق يف لسغي نأ بحتسي :يناثلا لوقلا

 .ءاوس امه :يرهاظلا دواد لاقو «دمحأ

 .ملعأ هللاو .انعإ»- ةشئاع ثيدحلا ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(1717/5) "عومجملا” و (407/؟) ؟ينغملا”و «051 /0) «طسوألا” :رظنا



 رخل ا كم

 ةالصلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج اهنا زئانجلا :باب

 ديلاب اهترشابم الو تيملا ةروع ىلإ رظنلا زوجي ال

 الو مرحي تيملاو يح لا جرف ىلإ رظنلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هنللج ربلادبع نبا لاق

 كلمو «نيجوزلا نم هترشابم هللا لحأ نم ريغ نم ديلاب هترشابم كلذكو ءزوجي

 .مهب قلعتت ةوهش الو «مهيف َبْرِإال نيذلا لافطألا نم ناك ام الإ لجرلل نيميلا

 هيلعو الإ تيملا جرف ىلإ لساغلا يضفي ال نأ :اهيلع عمتجمملا ةنسلا نمو :لاقو

 .هتبكرو هترس نيب ام ةيطغت بوجو ىلع اوقفتاو :هكللِك يوونلا لاقو .ةقرخ

 .(115/0) "عومجملا”و ١144(. 23187 /4) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟تيملل ةبجاولا تالسغلا ددع مك

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو «ةدحاو ةرم بجاولا لسغلا :لوألا لوقلا

 .ينزملاو ءرهاظلا لهأو «ةيفنحلا لوق وهو «تالسغ ثالث بجي :يناثلا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا اهنا ةيطع مأ ثيدح :مهتجح

 :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا هتشتيع سابع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 يف ُهوُنَمَكَو ِرْذِسَو ِءاَب ُهوُلِسْغا» :تايف هتلحار نع طقس يذلا يف لاق ٌدِجَب يبنلا نأ

 ثيدح نع رخأتم وهف «عادولا ةجح يف اذه ناكو ءانالث هيف سيل ثيدحلاف .(نييْوَ

 . انكي ةيطع مأ

 ريغ نم بجاو لسغ هنأل ؛ةدحاو ةرم تيملا لسغ بجاولا :ةمادق نبا لاق

 .اًنالث لسغي نأ بحتسيو «ضيحلاو ةبانحجلا لسغك ةدحاو ةرم ناكف «هتباصأ ةساجن
 .(7178/1-119) "جستفلا” و ,(1768 /0) ؟"عومجملا”و «(450 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟تالسغ عبس نم رثكأ تيملا لسغي له

 تاياورلا نم ءيش يف رأ مل :ا» ةيطع مأ ثيدحل هحرش يف هكله ظفاحلا لاق

 امإف اهاوس ام امأو «دواد يبأل ةياور يف الإ كلذ نم رثكأب ريبعتلا «اعبس» :هلوق دعب
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 ةالصلا باتك (177؟)ثيدحلا (

 «عبسلاب «كلذ نم رثكأ وأ» :هلوق ريسفت لمتحيف (كلذ نم رثكأ وأ» امإو «اًعبس وأ»

 .عبسلا ىلع ةدايزلا هركف ,دمحأ لاق هبو

 :يدرواملا لاقو ...عبسلا ةزواجمب لاق اًدحأ ملعأ ال :ربلادبع نبا لاقو

 الف ؛ءاملاب يخرتسي تيملا دسج نأ ينغلب :رذنملا نبا لاقو .فرس عبسلا ىلع ةدايزلا

 .كلذ ىلع ةدايزلا بحأ

 .دواد يبأل ةياور يف الإ هلوق ىلإ ... تاياورلا نم ءيش يف َرأ مل ظفاحلا لوق :تلق

 :ظفلب (19) ةياور (919) "ملسم”و )١559(., "يراخبلا” يف وهف ؛هكللذ لفغ دق

 زوجيف :اذه ىلعو يم ْنِإ َكِلَذ ْنِم َرَثْكَأ وأ اَعْيَس ْوَأ اًسْمح وأ ءاّنملَت اًهَتْلِسْغا»

 .ملعأ هللاو «ثيدحلا رهاظل ؟؛كلذ ىلإ جاتحا نإ تالسغلا عبسلا ىلع ةدايزلا

 .(17 /8) "لينلا”و )١7861(. ؟حتفلا”و :((4789) ؟ملسم حرش” :رظنا

 ؟اًضئاحوأ اًبنج تام اذإ تيما لسفي مك

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاّدحاو اًلسغ نالسغي امهريغك ام :لوألا لوقلا

 لسغلا امنإو «ةبجاو ةدابع امههيلع قبي مو .فيلكتلا ماكحأ نم اجرخ اهأل :اولاق

 .دبعت تيملل

 وهو «توملل اًلسغو ةبانجلا وأ ءضيحلل اًلسغ نيلسغ نالسغي :يناثلا لوقلا

 .هريغ هب لقي ملو :رذنملا نبا لاق .نسحلا لوق

 بيصأ :لاق دضنه» سابع نبا نع ءاج دقو ءاذه .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :دي هللا لوسر لاقف ءبنج امهو «بهارلا نب ةلظنحو «بلطملا دبع نب ةزمح

 هدانسإ :ينابلألا خيشلا لاق . "ريبكلا” يف يناربطلا هاور .«!(َهلِسْعَت ٌةَكئالملا ُتْيََر»

 بنجلا ديهشلا لسغ ةيعورشم مدع ىلع ثيدحلا ةلالد هجو نأ ملعا :لاق مث .نسح



 جحا تح
 ةالصلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج تا

 يبنلا رمألو ؛ةكئالملا لسغب طقس امل ابجاو ناك ول هنأ مهريغو ةيعفاشلا هركذ ام وه

 هب يمدآلا دبعت هنم دوصقملا نأل ؛هلسغب د

 .07/4) "زئانجلا ماكحأ” و )١177/0(. "عومجملا” و ء(877' /7) ؟ينغملا”و «(777/1) ؟فارشإلا” :رظنا

 تيملا لسغ ةيفيك

 .لساغلا ىلع تيملا لسغ يف ةينلا بجت :الوأ

 دنعو ؛ءاجنتسالا دعب نوكتو «حيحصلا ىلع ةبحتسم يهو :ةيمستلا :اًيناث

 .يحلا ةراهط يف لاخلا وه امك .ءوضولا يف عورشلا

 نيتفيظن نيتقرخ لسغلا لبق َّدِعُي نأ لساغلل بحتسيف :تيملا لسغ ةيفيك امأ

 هترس نم تيما اهب رتسي ةعطق ذخأي نأ لستغملا ىلع هعضو اذإ هب أدبي ام لوأو ءهفكل

 غلبي ال اًقيفر ارح تيملا ينحي مث ؛ةروتسم هتروعو «هبايث نم تيملا درجي مث «هتبكر ىلإ
 ام جرخي اًعيلب اًرارمإ هنطب ىلع ىرسيلا هدي رمي مث «ةيذأ سولجلا يف نأل ؛سولجلا هب

 هفك ىلع اهفليف ءاهدعأ يتلا ةقرخلا ذخأي مث كلذ دعب جرخي ال يك ؛ةساجن نم هعم

 امو «هريكاذمو هربد نيتقرخلا ىدحإب ةفوفلم يهو .هراسيب لسغي مث «ىرسيلا

 عرف اذإف .هريغو رذق نم هندب ىلع ام دهعتي مث «يحلا يجنتسي (ى هيجنيو ءاطوح

 ءوضو هئضوبو هدي ىلع ةيناثلا ةقرخلا فلي مث ءاَدِّيج هدي لسغي مث «ةقرخلا كلت ىقلأ

 يذلا ةيطع مأ ثيدحلو «ةلدأ كلذ ىلع .هلسغ يف ءوضولاب أدبي يحلا نأل ؛ةالصلا

 هضمضمب لهو ءااَهْنِم ِءوُضّولا عِضاَوَمَو كَهِنماَيَمِب َّنَأَدْا» :هيفو .فلؤملا هركذ
 .هللا ءاش نإ هركذ يتأيس فالح هيف ؟يحلا لعفي امك قشنيو

 ىلع اهلعجيو اهلبيف ةنشخ ةقرخ ذخأي مث «عاطتسا نإ لعفي هنأ :باوصلاو

 .ههجو لسغي مث «قفرب كلذ نوكيو ءاهفظني ىتح هفنأو هنانسأ حسميف «هيعبصأ

 هلك اذه نم غرف اذإف «هتيحل مث .هسأر لسغب أدب هثوضو نم غرف اذإف .هءوضو ممتيو



 ةالصلا باتك (177)ثيدحلا 3 0

 تلصح نإ اًبوجو ةدحاو ةرم لسغيو ءرسيألا هقش مث «نميألا هقش لسغف ءأدب

 ةفاظنلا لصحت مل نإف ءاهب ةيافكلا تلصح نإ اًنالث لسغي نأ بحتسيو ءاهب ةيافكلا

 ,راتيإلا بحتسا عفشب تلصح نإو «ةدايز الف رتوب تلصح نإف ءلصحت ىتح داز

 عيمج يف نانشألاو «نوباصلاك تافظنملا نم هماقم موقي ام وأ ءردسلاب ءاملا طلخيو

 يذلا خ#» ةيطع مأ ثيدحل ؛اًروفاك ءاملا عم لعجيف «ةريخألا ةلسغلا الإ تالسغلا

 هركذ يذلا هغت#م سابع نبا ثيدحل ؛رطعملا نوباصلا مرحملا بنجيو .فلؤملا هركذ

 :ظفلب ثيدحلا ءاجو «بيطلا نم طالخأ وه :طونحلاو «(ُوُطَتَحَن اَلَو» :هيفو ءفلؤملا

 .هنفكي مث ءبوثب هفشني هلسغ نم غرف اذإف «ااّيِط ُهْوُسْم اََو)
 .(71// /0) "عتمملا حرشلا” و «(170 /0) ؟عومجملا” و ((7507/) "ريبكلا حرشلا عم ينغملا” :رظنا

 تيملا لسغ يف نمايملاب ءدبلا بحتسي

 يف نمايملا ميدقت بابحتسا :هيف :(479) "ملسم حرش” يف هنلل» يوونلا لاق

 اذه يف ثيداحألاو ءلئاضفلا عاونأ اهب قحليو «تاراهطلا رئاسو .تيملا لسغ

 ءانبهذم وهو «تيم لا ءوضو بابحتسا :هيفو «ةروهشم حيحصلا يف ةريثك ىنعملا

 يف اندنع ءوضولا نوكيو ءبحتسي ال :ةفينح وبأ لاقو .روهمجلاو .ءكلام بهذمو

 .بنجلا ءوضو يف اك ءلسغلا لوأ

 ؟قشنيو تيملا ضمضمي له

 «ريبج نب ديعس لوق وهو «هيرخنم الو .هاف ءاملا لخدي ال :لوألا لوقلا

 ىمفلا يف ءاملا ةرادإ ةضمضملا نأل ؛دمحأو ةفينح يبأو .يروثلاو «يعخنلاو

 .تيملا نم اهنم دحاو ىتأتي الو «سفنلاب هبذج قاشنتسالاو



 انو
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 ةالصلا باتك (17١؟)ثيدحلا (؟)ج

 .رذنملا نباو .يعفاشلاو «كلام لوق وهو ءقشنيو ءضمضمي :يناثلا لوقلا

 عِضضاَوَمَو» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اهتط ةيطع مأ ثيدح :مهتجح .دوادو

 ١ .اهنم اذهو :اولاق .؛اَهْنِم ءوُضؤلا

 قافتاب هنانسأ حتفي الو :هكله يوونلا لاق .يناثلا لوقلا وه :برقألا

 نأب هقشنيو «نانسألا قوف اهرمي لب .*مألا” يف يعفاشلا صن عم ءباحصألا

 .غلابي الو همف يف ءاملا لخدي

 .(111/0/:015177) "عومجملا” و :(458/7) "ينغملا” و «(516 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟روقاكلا لعجي فيك

 عاملا يف روفاكلا لعج :هرهاظو )/١79(: "حتفلا” يف هكللك ظفاحلا لاق

 ءاهنإ دعب :يأ .طونحلا يف لعجي |منإ :نويفوكلاو ,يعخنلا لاقو ءروهمجلا لاق هبو

 لجأل عضوملا ةحئار بيطي هنوك عم روفاكلا يف ةمكحلا :ليق .فيفجتلاو لسغلا

 يف ةيصاخو هذوفن ةوقو ءاّديربتو اًفيفجت هيف نأ ؛مهريغو ةكئالملا نم رضحي نم

 عارسإ عنمو «تالضفلا نم للحتي ام عدرو «هنع ماوحلا درطو «تيملا ندب بيلصت

 ؛ةريخألا يف هلعج يف رسلا وه اذهو «كلذ يف ةبيطلا حبيارألا ىوقأ وهو «هيلإ داسفلا

 رظن نإ ؟روفاكلا ماقم اّلثم كسملا موقي لهو «ءاملا هبهذأل الثم ىلوألا يف ناك ول ذِإ

 ولو «هماقم هريغ ماق روفاكلا مدع اذإ :لاقي دقو ءالف الإو ,معنف بيطتلا درجم ىلإ

 .اًلثم ةدحاو ةيصاخب



 رخلا كيب

 ةالصلا باتك (15؟)ثيدحلا (؟)ج شلل

 ؟ ةتيملا رعش رفضي له

 وهو ءاهينرقو ءاهتيصان :نورق ةثالث ةتيملا رعش رفض بحتسي :لوألا لوقلا

 ةيطع مأ ثيدح :مهتجح .دوادو ءرذنملا نباو ءقاحسإو .دمحأو «ىعفاشلا لوق

 .فلؤملا هركذ يذلا ان

 لوق وهو .نيبناجلا نم اهيدخ عم لسري نكلو رفضي ال :يناثلا لوقلا
 .ةفينح يبأو كلامو يعازوالا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ١57(. /0) "عومجملا”و :(47/7 /7) ؟ينغملا”و (2177/1) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟ةساجن هنيفكت لبقو هلسغ دعب تيملا جرف نم جرخ اذإ
 لسغلا ةداعإ يف اوفلتخاو «ةساجنلا لسغ بوجو يف فالخ ال :الوأ

 :ءوضولاو

 وهو «هلسغ ةداعإ بجي الو ءاضويو ؛ةساجنلا عضوم لسغي :لوألا لوقلا

 نم باطخلا وبأ هراتخاو «يعفاشلل لوقو «يروثلاو «كلامو «ةفينح يبأ لوق

 .تيملا كلذكف ءلسغلا لطبي ال يحلا نم ةساجنلا جورخ نأل :اولاق «ةلبانحلا

 نبا لوق وهو «عبس ىلإ جاتحا نإ عبس ىلإ هلسغ داعيو ًاضوي :يناثلا لوقلا

 مأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .يعفاشلل :يناثلا لوقلاو ءقاحسإو ءدمحأو «نيريس

 لسغ نم دصقلا :اولاق عبس ىلإ لسغلا ىلع ثح ٌدْبَب يبنلا نأ :هيفو اخس ةيطع

 .ةلماكلا ةراهطلا هرمأ ةمتاخ نوكي نأ :تيملا

 .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو «لسغلا الو ءوضولا ال ءيش بجي ال :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(6//1710) "عومجملا”و ((411/1) "ينغملا” :رظنا



 ةالصلا باتك (17؟)ثيدحلا 3 "ا

 راحلا ءام لاب تيم لا لسغ مكح

 بهذم وهو «نخسملا ىلإ ةجاحل الإ درابلا ءاملاب هلسغ بحتسي :لوألا لوقلا

 :مههوقو «هيخري نخسملاو «تيملا مسج كسمي درابلا نأل :اولاق .ةلبانحلاو «ةيعفاشلا

 .هب الإ لوزي ال يذلا خسولا وأ ,دربلا ةدش :يأ :ةجاحل الإ

 لوق وهو «درابلا يقني ال ام يقني هنأل ؛لاح لكب ىلوأ نخسملا :يناثلا لوقلا
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 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(١؟ا//ه) "عومجملا” 4٠ /؟( "ينغملا” :رظنا

 يرهتلا ةيشخ وأ ءاملا دقفل تيملا لسغرذعت اذإ

 وأ «ىرهتل لسغ ول ثيحب قارتحا وأ «ءاملا دقفل ؛تيملا لسغ رذعت اذإ

 رذنملا نبا ىكحو «مميي هنأ ىلإ ةيعفاشلا تبهذ .لسغ نإ همحل يربت فاخي موذجملا

 «لوقن هبو :لاق .مميي هنأ قاحسإو .دمحأ نع همحل يرهت هلسغ نم فاخي نميف

 اذإ :قيرغلاو «قرتحملاو ءرودجملاو :هنللك لاق .ةمادق نبا هلاق ام وه :برقألا

 نإف ءسمي ملو اّبص ءاملا هيلع بص لسغلاب هعطقت فيخ نإو «ءلسغ هلسغ نكمأ

 رذعت نإو «ءاملا هيذؤي يذلا يحلاك ,نكمأ نإ ممييو ءلسغي مل ءاملاب هعطقت فيخ

 نكمأ ام لسغ ءضعب نود هضعب لسغ رذعت نإو «مميي ءاملا مدعل تيملا لسغ

 .(1 ؟9/ه) "عومجملا” وى( /7) "ينغملا”و 3 /؟) "فارشإلا” :رظنا



 0 ل

 ةالصلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج 0 زئانجلا :باب

 ؟ديهشلا لسفي له
 نم ةريثك ةلدأب اولدتسا .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «لسغي ال :لوألا لوقلا

 ءادهش نفدب رمأ :ّةِيْيَي يبنلا نأ (1187) ؟يراخبلا” يف .ثف# رباج ثيدح :كلذ

 .مهيلع لصي ملو مهلسغي لو ,مهئامد ين دحأ
 .نسحلاو «بيسملا نب ديعس لوق وهو «هيلع ىلصيو «لسغي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق وه :حجارلا

 ؟هوركم وأ مارح ديهشلا ليسغت لهو

 هنأ ىلإ ةلبانحلا ضعب بهذو .مرحي :نولوقي هلسغ مدعب نيلئاقلا روهمج
 .هوركم

 هنأ حيحصلاو :هفلل» لاق .نيميثع نبا رايتخا وهو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 ليسغتلا نألو ,مهلسغي ملو مهئامدب اونفدي نأ دحأ ىلتقب رمأ ديب يبنلا نأل ؛مارح

 .مرحمل الإ كرتي الف ؛هوركملا لعف لجأ نم كرتي الو ءبجاو

 .(؟3810//ه) ؟عتمملا حرشلا”و 5/١ "عومجملا” 0 8/) "ينغملا” :رظنا

 لاتقلا مايق لاح رافكلا لاتق ببسب تام نم وه لسغي ال يذلا ديهشلا

 ببسب تام نم وه هيلع ىلصي الو «لسغي ال يذلا ديهشلا :هكلل» يوونلا لاق

 داع وأ ءأطخ ملسم حالس هباصأ وأ ءرفاك هلتق ءاوس «لاتقلا مايق لاح رافكلا لاتق

 «نيملسملا باود هتئطو وأ «تايف ةباد هتحمر وأ .هسرف نع طقس وأ .هسفن حالس هيلإ

 دنع اليتق دجو وأ ءرفاك مأ ملسم هب ىمر له فرعي ال مهس هباصأ وأ ,مهريغ وأ

 يف تام ءاوسو ءال مأ مد رثأ هيلع ناك ءاوس «هتوم ببس ملعي ملو .برحلا فاشكنا

 .«برشو لكأ ءاوسو «برحلا ءاضقنا لبق ببسلا كلذب تام مث ءاتمز يقب مأ لاحلا

 ؛يعفاشلا هيلع صن اندنع هيلع قفتم هلك اذهو «كلذ نم اًئيش لعفي مل مأ ىصوو
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 ةالصلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج

 يوونلا هركذ ام ضعب يف :تلق.اًدودرم اًذاش اًهجو الإ هيف فالخ الو ءباحصألاو

 ام :باوصلا نكلو «ةمادق نبا اذكو ءعومجملا نم رخآ عضوم يف هركذ دقو «فالخ

 .لاتقلا ءاضقنا دعب الإ تمي ملو لاتقلا لاح يف حرج اذإ يقب .ملعأ هللاو هركذ

 ىلإ روهمجلا بهذو .ديدحت نودب اذكه .هيلع لصيو لسغي هنأ ىلإ ةيعفاشلا تبهذ

 ّلصي ملو لسغي مل ريسي نمزب لاتقلا ءاضقنا دعب تام نإ وهو:لصفلا لوطب ديدحتلا

 يقرخلا مالك رهاظو :هفلله ةمادق نبا لاق .هيلع ِلصو لسغ تقولا لاط نإو «هيلع

 بقع وأ «كرتعملا يف تام نإو ؛هيلع يِلصو «لسغ هلمح دعب هتايح تلاط ىتم هنأ

 وأ ءبرش وأ «لكأ نإ :لاق ءكلام لوق اذه وحنو .هيلع لصي ملو ءلسغي مل .هلمح

 لص .ءبرش وأ «لكأ وأ .ملكت نإ :عضوم يف دمحأ لاقو .لسغ ٌةئالث وأ نيموي يقب

 اذإ حورجملا نع لكس هنأ دمحأ نعو .اذه نم وحن ةفينح يبأ باحصأ لوقو .هيلع

 .هيلع ىلصي نأ ىأرف «تام مث «ليللا ىلإ اًموي كرتعملا يف يقب

 الإو ؛هيلع لصي ملو ءلسغي مل ءبرحلا لاح تام نإ :يعفاشلا باحصأ لاقو

 يذ نم الإ نوكي ال لكألا نأل ؛لكألا وأ ءلصفلا لوطب ديدحتلا :حيحصلاو .الف

 . عضاوملا نم ريثك يف هرابتعا تبث دقو «كلذ ىلع لدي لصفلا لوطو «ةرقتسم ةايح

 .(781/ /5) "عتمملا حرشلا”و ((778)و )77١/5(« "عومجملا” و ,(ه77 /7) "ينغملا” :رظنا

 رافكلا لاتق ريغب اوتام نيذلا ءادهشلا مكح

 «نوطبملاك :رافكلا برح ببسب اوتومي مل نيذلا ءادهشلا :هثللم يوونلا لاق

 ءملسم هلتق نمو «قلطلا يف ةتيملاو «بيرغلاو ءمدحلا بحاصو «قيرغلاو .نوعطملاو

 الب ,.مهيلع ىلصيو «نولسغي ءالؤهف ءمههبشو «لاتقلا لاح ريغ يف مثأم وأ ,يمذ وأ
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 ةالصلا باتك (157)ثيدحلا (؟١)ج

 يف ءادهش مهنأ هب دارملا هيف ةدراولا ةداهشلا ظفلو «هللا مهمحر انباحصأ لاق .فالخ

 .ةالصلاو ءلسغلا كرت يف ال ةرخآلا باوث

 ءٌقِرَعلاو .نوعطملاو ءنوطبملاك لتق ريغب ديهشلا امأف :هلللم ةمادق نبا لاقو

 ام الإ اًقالخ هيف ملعن ال ؛مهيلع ىلصيو «نولسغي مهنإف ,ءاسفنلاو مدهلا بحاصو

 ىلع ىلص هيي يبنلا نأ انلو .ةديهش اهنأل ؛ءاسفنلا ىلع ىلصي ال :نسحلا نع ىكحي

 وهو ذاعم نب دعس ىلع ىلصو .هيلع قفتم .اهطسو ماقف ءاهسافن يف تتام ةأرما

 .ناديهش امهو ,ديضنيح يلعو «رمع ىلع نوملسملا ىلصو .ديهش
 .(؟ 4/0١ "عتمملا حرشلا”و 7/0١ "عومجملا”و 5 /0 "ينغملا” :رظنا

 ؟هيلع ىلصيو لسفي لهف لدعلا لهأ نم اذجر ةاغبلا تلتق اذإ

 .هلسغ بجي هنأ اندنع حصألا :(3559/0) "عومجملا” يف هنللظ يوونلا لاق

 نعو ء«هيلع ىلصي الو «لسغي ال :ةفينح وبأ لاقو .كلام لاق هبو «هيلع ةالصلاو

 .كلامو ةيعفاشلا لوق :باوصلاو .نيبهذملاك ناتياور دمحأ

 ؟هلهأوأ هسفنوأ هلام نودوأ اًملظ لتق نم لسغي له

 دنع حصألاو «؛كلامو «نسحلا لوق وهو «هيلع ىلصيو «لسغي :لوألا لوقلا

 .نيميثع نباو «رذنملا نبا رايتخا وهو .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا

 .دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأ لوق وهو «هيلع ىلصي الو «لسغي ال :يناثلا لوقلا

 لوقلا وه :باوصلا .لسغلا يف قاحسإو «يروثلاو «يعازوألاو «يبعشلا لوق وهو

 هكرت نم الإ اهنم جرخي ال مدآ ينب يف ةنس ةالصلاو لسغلا :يعفاشلا لاق .لوألا

 .ةكرعملا يف ةصاخ ةعاجلا نوكرشملا مهلتق نيذلا مهو ديب هللا لوسر
 .(584 /5) ؟عتمملا حرشلا” و «(519/5) ؟عومجملا” و ,(07"ه /7) ؟ينغملا”و «(*78/7) "فارشإلا” :رظنا



 ا
 ؟ هيلع ىلصيو لسفي له ةاغبلا نم لوتقملا

 .دوادو .دمحأ لاق هبو «ةاغبلا نم لوتقملا ىلع ةالصلا انبهذم :هنلله يوونلا لاق

 ءمامإلا مهيلع يلصي ال :كلام لاقو .مهيلع ىلصي الو نولسغي ال :ةفيدح وبأ لاقو

 .لضفلا لهأو

 :لاق هلم ينابلألا هركذ اذه وحن مالك هلو ةيميت نبالو .ءكلام لوق :باوصلا

 هل سيل يذلا نيدملاو «لاغلاو «لتاقلا ينعي مهدحأ ىلع ةالصلا نم عنتما نمو

 يف هل اعدو ,رهاظلا يف عنتما ولو ءائسح ناك هلعف لثم نع هلاثمأل اًرجز ؛ءافو

 .امهادحإ تيوفت نم ىلوأ ناك نيتحلصملا نيب عمجيل ؛نطابلا

 )١١١(. "زئانجلا ماكحأ” و .(7374 /0) ؟عومجملا”و «(078 /؟) "ينغملا” ؛رظنا

 ؛تيملا لسغب قحألا نم

 نإ هيصو هلسغب ىلوألاف «تيملا اذه لسغي نميف سانلا نيب عزانتلا لصح اذإ

 اّيقت نوكي نأ :لثم ءببسل نيعم صخشل يصوي دق هنأل ؛هلسغي نمب ىصوأ ناك

 بألا نأل ؛هوبأ مث ءاًقيفر نوكي وأ ءلسغلا ماكحأب اًناع نوكي وأ «هنم هاري ام رتسي

 .عورفلا ىلع نومدقم انه لوصألاو «هيبأ ىلع نبالا نم هنبا ىلع اًونحو «ةقفش دشأ

 نم يأ دجلا مث ءلوصألا ىلع عورفلا اومدق ثاريملا باب يفو «حاكتلا ةيالو يف اذكو

 مهونبو مامعألا مث ءاولزن نإو مهونبو ةوخإلا مث ءاولزن نإو «ءانبألا مث .بألا لبق

 ءالولا مث ةبصع الو ضرف يذب سيل بيرق لك :مهو .هماحرأ ووذ مث ءاولزن نإو

 .بيترتلا اذه ىلع

 هيلإ جاتحن امنإ بيترتلا اذه لثم نأ مولعملا نمو :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 هلسغ ىلوتي هنإف «مويلا انرصع يف عقاولا وه [ى «ةحاشملا مدع دنع امأف «ةحاشملا دنع

 .نآلا هب لومعملا وه اذهو «سانلا ةماع لسغ ىلوتي نم

 .(570 /4) ؟عتمملا حرشلا”و )١١7/0(( "عومجملا”و 21487 /؟5) "؟ينغملا” :رظنا

 ةالصلا باتك (11؟)ثيدحلا (



 ةالصلا باتك (177؟)ثيدحلا (؟)ج 11

 ؟ هتنباو همأك همراحم نم ةأرملا لسغ لجرلل له

 يبأ لوق وهو .«بناجألا نم هريغك نوكي انإو .كلذ هل سيل :لوآلا لوقلا

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وه :هغللَو ةمادق نبا لاق .دمحأو «ةفينح

 يور ؛ةيعفاشلاو ءيعازوألاو ءكلامو «ةبالق بأ لوق وهو ءزوجي :يناثلا لوقلا
 .ةرورضلا دنع هب سأب ال :كلام لاقو «هتنبا لسغ هنأ ةبالق بأ نع

 ةلأسملا يتأتسو «يبنجألا لجرلا ةلماعم لماعي هنأو «لوألا لوقلا وه :برقألا

 اهلسغي هنأو ءسكعلا وأ ءبناجأ ءاسن نيب لجر تام اذإ اميف - َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ -

 هللاو بيرق لوق «ةرورضلا دنع هب سأب ال :كلام مامإلا لوق نأ ىلع «اببايث اهيلعو

 .ملعأ

 .(1777/0) "عومجملا” و .(016 /؟) ؟ينغملا”و ,(18/5) "فارشإلا” :رظنا

 ؟اهمراحم نم ناك اذإ لجرلا لسغت نأ ةأرملل له

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ءكلذ نه سيل :لوألا لوقلا

 مراحملا ءاسنلل زوجي :اولاق مهنأ :ةيعفاشلا نع هفلذ يوونلا ركذ :يناثلا لوقلا

 .بناجألاو ءبراقألا لاجرلا نع تارخؤم نهو .هلسغ

 )١1١5/0(. "عومجملا” و :(6716 /7) "ينغملا” :رظنا

 ؟لكشملا ىثنخلا تام اذإ

 «لاجرلا نم هل مرحم كانه ناك نإف «لكشملا ىثنخلا تام اذإ :هئثله يوونلا لاق

 زاج اًريغص ىثنخلا ناك نإف ءامهنم مرحم هل نكي مل نإو «قافتالاب هلسغ ءاسنلا وأ

 .قافتالاب هلسغ اًعيمح ءاسنلاو لاجرلل

 قيرطلا لصاحو «نيقيرطلا ركذ مث .ناقيرط هيفف اًريبك ناك نإو :هنللج لاق

 ءاسن نيب تومي لجرلا ةلأسم يف - َلاَعَت هللا َءاَّش ْنِإ - يتأيس ام ىلع ةينبم اهنأ ىلوألا



 م أ

 .هللا ءاش نإ يتأيس اك هبايث قوف نم لسغي هنأ :حجارلاو .سكعلا وأ ؛بناجأ

 .ءاسنلا وأ ءلاجرلا نم هرضحي نم قثوأ هلسغي هنأ :ةيناثلا قيرطلاو

 «هبايث قوف نم هنولسغي اًضيأ مراحملا اذكو «ىلوألا قيرطلا يه :برقآلاو

 .ملعأ هللاو «ةيعفاشلا نيب :يأ «قافتالا يوونلا لقنو

 )1١1١/5(. "عومجملا” و «0507/7) «ينغملا” :رظنا

 تام اذإ ريغصلا يبصلا لسغ ةأرملل زوجي

 .ريغصلا يبصلا لسغت ةأرملا نأ ىلع اوعمجأو :هكله رذنملا نبا لاق

 لاق :لاقف هّنِس يف فالخلا ركذ مث «رذنملا نبا عامجإ :هلل» يوونلا ركذو

 .نينس عبس نبا :دمحأو «كلام لاقو .ليلقب هقوف وأ ءاًيطف ناك اذإ هلسغت :نسحلا

 انيهذمو ....سمح ىلإ ثالث :قاحسإ لاقو .سمخوأ «عبرأ نبا :يعازوألا لاقو

 .قبس امك «نايهتشي اًّدح اغلبي مل ام نالسغي

 .ملعأ هللاو ءلاوقألا برقأ ةيعفاشلا بهذم :تلق

 .(1؟17/0) "عومجملا”و «(00) "عامجأإلا” :رظنا

 ؟ةريغصلا ةلفطلا لسفي نأ لجرلل له
 ام حيحصلاو :لاق مث ءافالخ :(0717/5) ؟ينغملا” يف ههلله ةمادق نبا ركذ

 ؛ةيراجلاو مالغلا ةروع نيب ةقرفتلاو «ةيراجلا لسغي ال لجرلا نأ نم .فلسلا هيلع

 هتروع ةرشابمو «ريغصلا مالغلل ةأرملا ةاناعم ةداعلا نآلو ءشحفأ ةيراجلا ةروع نأل

 ةلاح كلذكف «ةايحلا يف ةيراجلا ةروع لجرلا ةرشابمب ةداعلا رجت ملو «هتيبرت لاح يف

 اذإ هتئبا لسغي نأ لجرلل سأب ال هنأ :هريغو ,دمحأ نع هنلل ركذو .ملعأ هللاو .توملا

 .ةريغص تناك

 ةالصلا باتك (15؟)ثيدحلا (
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 ةالصلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج

 ؟ هتجوز لسغي نأ جوزلل له

 ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءهتجوز لسغ لجرلل زوجي :لوألا لوقلا

 ِكَتْلَسَعَل يليق ثُم ْوَل» :لاق ديت يبنلا نأ اضع ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه

 )0٠١, "ءاورإلا» يف هلل ينابلألا مامإلا هححصي ثيدحلاو .(!ِكّنيَمَكَو

 .اهجوز ةأرملا لسغ ىلع سايقلاو انس ةمطاف لسغ عض اًيلع نأ اوجتحاو

 نع ةياورو «يروثلاو «ةفينح يبأ لوق وهو ءاهلسغي نأ هل سيل :يناثلا لوقلا

 تمرحف ءاهاوس اًعبرأو ءاهتخأ حيبت ةقرف توملا نأل :اولاق .دمحأو «يعازوألا

 ال هيلع اوساق امو :لاقف .ةمادق نبا اذه نع باجأو .قالطلاك سمللاو ءرظنلا

 الإ نيجوزلا نيب قرف ال هنألو ؛هفالخب اذهو ءرظنلا نم ةجوزلا عنمي هنأل ؛حصي

 عم هلسغ ال زوجي ال هنإف ءاًنالث قلطملا تام ول ام «ليلدب ءاهل رثأ الو «ةدعلا ءاقب

 .اهيلع ةدع الو «هلسغ اهل ناك هتوم بقع اهلمح تعضو ول ةأرملا نآلو ؛ةدعلا

 .ملعأ هللاو .مدقت يذلا ا ةشئاع ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(1؟1/0) *عومجملا”و «(0084/9) "ينغملا” :رظنا

 اهجوز ةأرملا لسغت نأزوجي

 .تام اذإ اهجوز لسغت ةأرملا نأ ىلع اوعمجأو :هللَج رذنملا نبا لاق

 .اهجوز ةأرملا لسغ زاوج ىلع ءاملعلا عمجأو :هثللج ربلادبع نبا لاقو

 (99) "ملسم حرش” و 078٠0 /1) "ديهمتلا”و «(00) "عاججإلا” :رظنا
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 ؛رخآلا لسغ نيجوزلا دحأل زوجي لهف اًيعجر قالطلا ناكاذإ
 .كلام نع ةياورو .دمحأو «ةفينح يبأ لوق وهو ءزوجي :لوألا لوقلا

 .كلام نع ةياورو «ةيعفاشلا لوق وهو ءزوجي ال :يناثلا لوقلا



 دتعتو «؛هتجوز ىهف «ةدعلا يف تناك اذإ اهنأل ؛لوألا لوقلا وه باوصلا

 .ملعأ هللاو هثرتو «ةافولل

 .(115/0) "عومجملا” و «(014 /7) "ينغملا” :رظنا

 ةدعلا يف تناك نإو تام اذإ اهجوز لسغت ال ةتوتبملا ةقلطملا

 تام اذإ اهجوز لسغت ال ةتوتبملا ةقلطملا نأ ىلع اوعمحأو :هنللَ ريلادبع نبا لاق

 .اًضيأ دشر نبا عامجإلا لقن اذكو :تلق .اهتدع يف
 ١9(. /؟) ؟ةيادبلا7و )١49/8(. "راكذتسالا” :رظنا

 ؟هلسغت يهوأ اهلسغ هل لهف ةيمذ ةجوزلا تناكاذإ

 نآل ؛اهجوز لسغ اهل سيلف «ةيمذ ةجوزلا تناك نإو :هغلله ةمادق نبا لاق

 سيلو ءاهلهأ نم سيل رفاكلاو ءلسغلا يف ةبجاو ةينلا نأل ؛ملسملا لسغي ال رفاكلا

 ءامهنيب ثاريم ال هنآلو ؛هنفد ىلوتي الو «رفاكلا لسغي ال ملسملا نأل ؛اهلسغ اهجوزل

 لسغ زاوج ىلع ءانب كلذ زاوج جرختيو .توملاب ةيجوزلا تعطقنا دقو «ةالاوم الو

 .رفاكلا ملسملا

 .(1؟١ /5) "عومجملا”و «(5؟8 /؟) "ينغملا” :رظنا

 بناجألا لاجرلا نيب تومت ةأرملاو ,بناجألا ءاسنلا نيب تومي لجرلا

 لوق وهو ءاهبايث يف لسغت ةأرملاو .ههصيمق يف لسغي لجرلا :لوألا لوقلا

 .يعخنلا نع ةياورو ءقاحسإو «ةداتقو ءيرهزلاو ءيرصبلا نسحلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «مميي :يناثلا لوقلا

 يورو «يعازوألا لوق وهو ءلسغ الو مميت الب وه اك نفدي :ثلاثلا لوقلا

 .عفانو شنيع رمع نبا نع



 نخلا كح
 ف

 ةالصلا باتك (17١؟)ثيدحلا ( 71ج

 اولسغ مهنأ هه ةباحصلا نع ءاج اب سنأتسيو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 فشني هبايث يف ةأرملا وأ لجرلا لسغ اذإ نكل ءاوفلتخا نأ دعب هبايث يف تي هللا لوسر
 هللاو .نافكألا دسفأل ؛هتبوطر عم يقب ول هنأل ؛نفكلا يف جردي مث «ةعاطتسالا ردقب

 .ملعأ

 .(451) "ملسم حرش” و )١73/90(« "عومجملا”و 201580 /”7) "ينغملا” :رظنا

 رفاكلل ملسملا لسغ

 «هتزانج عابتاو .هنتفدو ءهلسغ ملسملل نأ انبهذم نأ انركذ :هكللم يوونلا لاق

 ملسملل سيل :دمحأو ءكلام لاقو ءروث يبأو ءيأرلا باحصأ نع رذنملا نبا هلقنو

 .هتاراوم هل :كلام لاق نكل .هنفد الو .هلسغ

 كمع نإ ُدْيَيي يبنلل تلق :لاق كف يلع ثيدحل ؛كلام لوق وه :حجارلا

 ٍنابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو .«كابأ راوف بهذا» :لاق .تام دق لاضلا خيشلا

 امكف لسغلا امأو «ةاراوملا الإ هيف سيل ثيدحلا اذهف .(2311) "ةحيحصلا” يف هنلله

 .ةنس مهفلاخ نم لسغ يف سيلو «نيملسملا ىتوملا لسغ يي يبنلا نس :رذنملا نبا لاق
 .(؟7/: /0) "عتمملا حرشلا”و ١77(: /8) "عومجملا”و ((278/7) "ينغملا”و .(7 535 /5) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ملسملل رفاكلا ليسغت ئزجي له

 .يعفاشلاو «نايفسو .لوحكم لوق وهو «ئزجي :لوألا لوقلا

 نأل ؛ملسم الإ هلسغي ال :هنلله لاق .دمحأ لوق وهو «ئزجي ال :يناثلا لوقلا

 هلسغ حصي الف «ةدابعلا لهأ نم سيل هنألو «ملسملا هلسغ رهطي الف ءسجن رفاكلا

 ٠ .نونجملاك ملسملل

 .ملعأ هللاو دمحأ لوق :باوصلا
 .(01 7١ /ه) "عومجملا”و 46 "ينغملا” :رظنا



 نحلا كي
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 ةالصلا باتك (177١)ثيدحلا (
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05 

 .(978) ملسمو «(171748) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نم هريغ يف انيلع دكأ اك عملا يف انيلع دكؤي مل :يأ :(انيلع مزعي مو) :اهلوق

 ١505(. /7) "حتفلا” :رظنا .تايهنملا

 زئانجلل ءاسنلا عابنا مكح

 ؛ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هيزنت ةهارك هوركم :لوألا لوقلا

 ههركو «كلام هزاجأو «ةنيدملا ءاملع هزاجأ :يوونلا لاق .زئاج :يناثلا لوقلا

 .كلذ اوركني مل مهنأ ةعيبرو ءيرهزلاو «ءادردلا بأ نعو :اضيأ لاقو «ةباشلل

 0١50. /9) "ستغلا”و «988) "ملسم حرش” و 07797 /0) ؟عومجملا” و (7 410 /0) "طسوألا” :رظنا
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 1ك ْنإَ :ةَراتجلاب اوُعرْسَأ» :َلاَق لب ّيِنلا ِنَع . كمن َةَريَرُه بأ ْنَع -4
 ه م رع ا 4-5 رف هكا سس ُُت هج 25 عل وم

 ع ل ْنَع هَنوُعَضَت ٌرشَف َكِلذ ىَوِس كت ْنِإَو ههّْيَلِإ اَهتوُمدَقَت ٌرْيَخُف ةَلاَص

 - كيكو

 :ثيدحلا جيرخت

 .(445) ملسمو ,(1710) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءاهزيهجتب ىنعملا :ليقو ءاهربق ىلإ اهلمحب :يأ «ةزانجلاب اوعرسأ» :هلوق

 دودرم لطاب يناثلاو :يوونلا لاقو .رهظأ لوألاو :يبطرقلا لاق لوألا نم معأ وهف

 ."مكباقر نع هنوعضت» :ثيدحلا يف هلوقب

 .ةلومحملا ةثجلا :يأ «ةحلاص» :هلوق

 فوذحم هربخ أدتبم وأ ءريخ وهف :يأ فوذحم إدتبم ربخ وه اريخف' :هلوق

 .ريخ كانهف وأ ءريخ اهلف :يأ

 .باوثلا رابتعاب ريخلا ىلإ عجار ريمضلا هيلإ اومدقتا :هلوق

 ريغو «ةلاطبلا لهأ ةبحص كرت هنم ذخؤي «مكباقر نع هنوعضت رشف :هلوق

 .(185 /7) "حتفلا” :رظنا .نيحلاصلا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةزانجلاب عارسإلا مكحام
 عارسإلا بابحتسا يف -هللا مهمحر - ةمئألا نيب فالح ال :هنللو ةمادق نبا لاق

 .ةزانجلاب



- 
 ةالصلا باتك (154)ثيدحلا (١)ج هلا

 نأ الإ «ةزانجلاب عارسإلا بابحتسا ىلع ءاملعلا قفتاو :هفلل يوونلا لاقو

 .ىنأتيف هوحنو «هريغت وأ ءتيملا راجفنا عارسإلا نم فاخي

 رهاظل ؛بيرق لوق وهو «هبوجو ىلإ ينابلألا خيشلاو مزح نبا بهذو :تلق
 دهع ىلع انتيأر دقل :لاقو «ريسلاب أطبأ نم ىلع كعلخ ةركب وبأ ركنأ دقو ,ثيدحلا

 هححصو «هريغو )7١87(« دوادوبأ هجرخأ !اًلمر اهب لمرن نأ داكنل ديب هللا لوسر

 . ؟دواد يبأ ننس” يف ينابلألا خيشلا

 .(؟190 /0) "عومجملا”و «(417 /5) "ينغملا”و 08١(« /5) "ىلحملا” :رظنا

 ةعدب ةوطخ ةوطخ ةزانجلاب يشملا

 ةفلاخ ةهوركم ةعدبف ؛ةوطخ ةوطخ مويلا سانلا بيبد امأ :هللل ميقلا نبا لاق

 .دوهيلا باتكلا لهأب هبشتلل ةنمضتمو «ةنسلل

 .اقيسوملاب اهنوبحصيو «ىثملا نوئطبي مهنإف ءىراصنلاب هبشت :اًضيأو :تلق

 .زئانجلا عدب يف اهب ريسلا يف ءاطبإلا هنللج ينابلألا خيشلا ركذو
 "5 "زئانجلا ماكحأ”و )577/١(. ؟دازلا” :رظنا

 ةزانجلاب عارسإلا طباض

 هلمح كلذ ىلعو «ىثملا ةدش :عارسإلاب دارملاو :هفللَه رجح نبا ظفاحلا لاق

 نود نيعرسم اهم نوشميو :ةيادهلا بحاص لاق .ةيفنحلا لوق وهو «فلسلا ضعب

 «ةفينح يبأ ىلإ بحأ ةلجعلا نأ ريغ ءتقؤم ءيش هيف سيل :طوسبملا يفو «ببخلا

 هركيو «داتعملا يثملا ةيجس قوف ام :عارسإلاب دارملا روهمجلاو «يعفاشلا نعو
 ةدش ىلإ يهتني ال ثيحب نكل ؛عارسإلا بحتسي هنأ :لصاحلاو ...ديدشلا عارسإلا

 يفاني التل ؟عيشملا وأ «لماحلا ىلع ةقشم وأ «تيملاب ةدسفم ثودح اهعم فاخي

 .ملسملا ىلع ةقشملا لاخدإو ةفاظنلا نم دوصقملا

 .(1814 /9) "مهتفلا” و ( 578 /0) "عومجملا7 و 4/7 /؟) ؟ينغملا” :رظنا



 عتخلا حسب
 ةالصلا باتك (174)ثيدحلا (؟)ج قفل

 ةزانجلا لمح مكح

 - باحصألاو «يعفاشلا لاق :(775 /5) "عومجملا” يف هفلاه يوونلا لاق

 «باحصألاو «يعفاشلا لاق .هيف فالخخ الو «ةيافك ضرف ةزانجلا لمح - هللا مهمحر

 هلعفو «تيملل ماركإو «ةعاطو ءرب وه لب «ةءورم طوقسو «ةءاند اهلمح يف سيلو

 .ملعأ هللاو ,ملعلاو لضفلا لهأ نم مهدعب نمو «نرعباتلاو ةباحصلا

 ؟تيملا لمحي اذام ىلع

 مرحي :هللا مهمحر ءانباحصأ لاق :(757 5 /0) "عومجملا” ين هكللَد يوونلا لاق

 ىلع هلمح مرحجيو «كلذ وحنو «ةرارغو «ةفق يف هلمحك ةيرزم ةئيه ىلع ةزانحلا لمح

 بيطلا وبأ يضاقلاو :؟مألا” يف يعفاشلا لاق .هطوقس اهنم فاخي ةئيه

 هيلع لمح ءيش يأو :اولاق .لمحم وأ ,حول وأ ءريرس ىلع لمحيو ءباحصألاو

 .ازجأ

 ؟ةزانجلا لمح ةيفيك

 وهو «عبرألا ريرسلا بناوجب ذخألا وه عيبرتلاو ءلضفأ عيبرتلا :لوألا لوقلا

 .قاحسإو ءدمحأو «ةفينح يبأو ءيروثلاو .يعخنلاو ءيرصبلا نسحلا لوق

 يبأو «ةيعفاشلا لوق وهو «عيبرتلا نم لضفأ نيدومعلا نيب لمحلا :يناثلا لوقلا

 .رول

 لوق وهو ءءاش ثيح نم لمحي «تيقوت تيملا لمح يف سيل :ثلاثلا لوقلا

 .ةيرهاظلا لوق وهو «يعازوألا لوق هوحنو «كلام

 .عساو كلذ يف رمألا نأو «ثلاثلا لوقلا وه :باوصلا



 يغبني هنأو ءعساو رمألا نأ اذه يف يل رهظي يذلاو :هكللذ نيميثعلا خيشلا لاق

 .هسفن فلكي الو ءلهسأ وه ام لعفي نأ

 حرشلا”و .(77/6) "عومجملا”و :«(49/8/5) ؟ينغملا”و .(397/) "ىلحملا”و ,(758/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(؟ههره) "عتمملا

 ءاسنلا نود لاجرلا ةزانجلا لمحي

 .؟مألا” يف يعفاشلا لاق :(575 /60) ؟عومجملا” يف هكلل» يوونلا لاق

 فالخ الو ,ىثنأ وأ اًركذ تيملا ناك ءاوس «لاجرلا الإ ةزانجلا لمحيال :باحصألاو

 .نلمح ول ءيش نهنم فشكنا امبرو «لمحلا نع نفعضي ءاسنلا نأل ؛اذه يف

 ؟ةزانجلا لمح لاح لاقيركذ كانه له

 : هضم فلسلا هيلع ناك ام ٌراتخملا باوصلا نأ ملعا :هكلذ يوونلا لاق

 ريغ الو ءركذ الو «ةءارقب ٌتوص عفرُي الف ؛ةزانجلا عم ريسلا لاح يف توكسلا

 قلعتي ايف هركفل عمجأو .هرطاخل ْنكسأ هنأ :يهو «ةرهاظ هيف ةمكحلاو .كلذ

 .لاحلا اذه يف بولطملا وهو «ةزانجلاب

 .(97) ؟زئانجلا ماكحأ”و )١93(, "راكذألا” :رظنا

 ةرايسلا ىلع ةزانجلا لمح مكح

 دعبك «رذعل الإ يغبني ال ةرايسلاب ةزانحلا لمح :هثلل» نيميثع نبا خيشلا لاق

 قانعألا ىلع لمحلا نأل ؛كلذ وحنو .فوخ وأ «راطمأ وأ «حاير دوجو وأ «ةربقملا

 .عوشخلاو ظاعتالل ىعدأ هنألو ؛ةنسلا هب تءاج يذلا وه

 ةصصخم ةرايس وأ «ةبرع ىلع ةزانجلا لمح امأو :هنلل» ينابلألا خيشلا لاقو

 كلذو ؛ةتبلا عرشت ال ةروصلا هذهف «تارايسلا يف مهو اهل نيعيشملا عييشتو ءزئانجلل

 :يتآلا يف صخلتت يهو ءاهركذ مث ,رومأل



 يحل كج
 ةالصلا باتك (174)ثيدحلا ( اك

 .رافكلا تاداع نم اهنأ ١-

 .ةزانجلا لمح يف ةيلمعلا ةنسلل اهتضراعم عم «ةدابع يف ةعدب اهنأ -؟

 .ةرخآلا ركذت يهو ءاهعييشتو اهلمح نم ةياغلا توفت اهنأ -

 .اهل نيعيشملا ليلقتل يوق ببس اهنأ -5

 ةعيرشلا نع فرع ام عم ديعب نم الو ءبيرق نم قفتت ال ةروصلا هذه نأ -
 رمألا اذه لثم يف اميسال «تايمسرلاو «تايلكشلا نع دعبلا نم ةحمسلا ةرهطملا

 .توملا :ريطخلا

 .088 /5) "عتمملا حرشلا” و «(99) "زئانجلا ماكحأ” :رظنا

 رخآ دلب ىلإ تيملا لقن مكح

 ضعبو .يعازوألا لوق وهو «ةشئاع نع يورم وهو «هركي :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلا نم نسحلا نب دمحم لوق رهاظ وهو «مرحي :ةيعفاشلا ضعب لاقو «ةيعفاشلا

 لوق وهو ءرخآ دلب ىلإ هيف تام يذلا دلبلا نم تيملا لقن زوجي :يناثلا لوقلا

 ؛تيملا ريغت نمأي نأب ءالؤه هديق نكل «ةلبانحلاو «ةيكلاملا بهذ هيلإو «ةيفنحلا رثكأ

 نوكي نأ الإ هبحأ ال :يعفاشلا لاق .حيحص ضرغ وأ ؛ةحلصمل كلذ نوكي نأو

 ءاهيف نفدلا لضفل ؛اهيلإ لقني نأ راتخيف سدقملا تيب وأ «ةنيدملا وأ .ةكم برقب

 .هبراقأو ؛هلهأ نيب نفدلا ضرغل ناك نإ تيملل لقنلا :اًضيأ ةيكلاملا بحتساو

 ٍنناثلاو ,لوألا لوقلا باحصأ لدتسا دقو ءاذه يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .اهركذ لوطي ةلدأب

 .(؟415) ؟"رياقملا ماكحأ” و ,(777 /0) ؟عومجملا”و ,(71/5 /؟) ؟"فارشإلا” يف اهرظنا



 ٍةََرْما َلَع هلي يتلا َءاَرَو تْيَلَص :َلاَق كنف ِبُدْنُج ِنْب َةَرُمَس ْنَع -06 00

 اًهِطَسَو يف َماَمَف ءاَهساَمِن يف ْتَناَم

 .(454) ملسمو ,(1771) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 . ؟"ملسم” يف اهب اًحرصم ءاج امك ءبعك مأ يه :ةأرملا (ةأرما ىلع) :هلوق

 دلولا دعب جراخلا مدلا :وه - نونلا رسكب - سافنلا (اهسافن ين) :هلوق

 جرخي هنأو ءعادصنالاو «ققشتلا وهو ءسفنتلا نم وأ ءمدلا وهو «سفنلا نم ذوخأم

 .سفنلا بقع

 وهف نوكسلاب امأ اهطسول اًيذاحم ماق :يأ :- كيرحتلاب - (اهطسو) :هلوق

 .لوألا دارملاو ,مهنيب :يأ ءموقلا طْسو تسلج :وحن «(نيب) ىنعمب

 )/١193(. "ماكحألا حيضوت” و ؛(475/4) "مالعإلا” و (434) "ملسم حرش” و 81١8(« /؟) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةأرملاو لجرلا ةزانج يف مامإلا فقي نيأ

 «ةيعفاشلا روهمج لوق وهو «ةأرملا طسوو لجرلا سأر دنع فقي :لوألا لوقلا

 هحجرو .فسوي يبأو .ءقاحسإو .دمحأ نع ةياورو .ءيواحطلاو «ةيرهاظلاو

 .ينابلألا



 نحلا كم
 وف

 ةالصلا باتك (16) ثيدحلا (؟)ج

 كشيذ سنأ ثيدحو «فلؤملا هركذ يذلا تعذفخ ةرمس ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 «لجر ةزانج ىلع ىلص ديب يبنلا نأ :حيحص دنسب هريغو )07١95« دواد يبأ دنع

 .اهتزيجع دنع ماقف «ةأرما ةزانج ىلع ىلصو .هسأر دنع ماقف

 وهو ءدمحأ نع ةياور وهو ءلجرلا ردصو «ةأرملا طسو دنع موقي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعبو ءقاحسإ لوق

 «ةفينح يبأ لوق وهو ءاًعيمج ةأرملاو ءلجرلا ردص دنع موقي :ثلاثلا لوقلا

 .|مهنم ءاشي ثيح فقي :نسحلا لاقو «ةأرملا يبكنمو ءلجرلا طسو دنع :كلام لاقو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا
 ((017/9) "يتغملا”و «(418/5) "طسوألا”و 4747 /5) ؟ىحملا”و )59١/١((: "راثآلا يناعم حرش” :رظنا

 .(187 /0) ؟عومجملا”و

 ؟ةدحاو ةعفد نهيلع ىلصي له زئانج تعمتجا اذإ

 زئانجلا ىلع ةالصلا زاوج يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو :هغلله ةمادق نبا لاق

 .زاج- ةالصب ةزانج لك درفأ نإو «ةدحاو ةعفد

 ةالص ةعفد مهيلع ٍلصي نأ زاج زئانج ترضح اذإ :هكلل يوونلا لاقو

 درفي نأ لضفألا نأ ىلع اوقفتاو ....هدحو دحاو لك ىلع ٍيلصي نأ زاجو .ةدحاو

 ةعفد مهيلع يلصي نأ لضفألا نأب مزجف «ةمتتلا بحاص الإ ةالصب دحاو لك

 نأ دارأو ءاّدحاو اًعون اوناك نإف ....هب رومأم وهو «نفدلا ليجعت هيف نأل ؛ةدحاو

 عضوي هنأ... :(هحصأ :ناقيرط مهعضو ةيفيك يفف «ةدحاو ةالص مهيلع لصي

 :يناثلا قيرطلاو « عيمجلا مامإلا يذاحيل ؛ضعب فلخ اهضعب مامإلا يدي نيب عيمجلا

 ءرخآلا لجر دنع دحاو لك سأر اًدحاو امص عيمجلا عضوي :ةفينح وبأ لاق هبو...

 .مهنم رخآلا ةاذاحم يف فقيو هنيمي نع مهعيمج مامإلا لعجيو
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 ةالصلا باتك (0١1)ثيدحلا (١)ج

 مامإلا موقي مث رخآلا ءارو دحاو لك لعج الاجر اوناك نإ مهنأ :ةصالخلاو

 مامإلا موقي مث .ىرخألا ءارو ةدحاو لك لعج ءاسن نك نإو ءمهسوؤر دنع

 .ملعأ هللاو «ةقباسلا ةلأسملا يف هليلد مدقت اك ءنهطسو

 .(1 8 /هر "عومجملا” و «019/؟) "ينخملا” :رظنا

 ؟مدقي امهيأ ,ءاسنو لاجر زئانج تعمتجا اذإ

 وهو «ةلبقلا يلي امم كلذ مامأ ءاسنلاو «مامإلا نولي لاجرلا نوكي :لوألا لوقلا

 .مهدعب نمف «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق

 لوق وهو «ةلبقلا يلي امم لاجرلاو «مامإلا يلي ام ءاسنلا لعجي :يناثلا لوقلا

 .هللادبع نب ملاسو «دمحم نب مساقلاو «نسحلا

 .ةرشع نع ركذ دقف «ةباحصلا نم عمج لوق وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(181/0) "عومجملا” و .(218/؟) ؟ينغملا”و )8١5/0(« ؟طسوألا” :رظنا

 ؟مهسوؤر نيب ىوسي له .ءاسنو لاجر عمتجا اذإ

 لوق وهو ,مهسوؤر نيب ىوسي ءاسنو لاجر زئانج عمتجا اذإ :لوألا لوقلا

 «ةلبانحلا نم يضاقلا هراتخاو ءدمحأ نع ةياورو .ةكم لهأو «ةفينح يبأو «ميهاربإ

 نع اًضيأ هركذو «مهسوؤر نيب يوسي ناك هنأ هتكن#ع رمع نبا نع «ةمادق نبا ركذو

 ةأرملاو لجرلا نيب نووسي مهو «ةكم مدق هنأ ريبج نب ديعس نع ركذو «ةئيدملا ريمأ

 .امهيلع يلص اذإ

 دنع لاجرلا رودص لعجيو اقص ءاسنلاو امص لاجرلا فصي :يناثلا لوقلا

 نع ةياور وهو «ةأرملا طسوو .لجرلا ردص دنع مامإلا فقوم نوكيل ؛ءاسنلا طسو

 .هباحصأ نم باطخلا وبأ اهراتخا .دمحأ



 لعجي مث «ةلبقلا لي امم مهلبق ءاسنلاو «مامإلا لبق لاجرلا لعجي هنأ :ةصالخلاو

 طسو ماق نوكيو «لجرلا سأر دنع مامإلا موقي مث «ةأرملا طسو دنع لجرلا سأر

 اك مهسوؤر نيب يوسي نأ سأب الف ءعساو رمألا نإف الإو «كلذ عاطتسا نإف .ةأرملا

 :رظنا .ملعأ هللاو ءمدقت امك «ةباحصلا ضعب نع يورم وهو «لوألا لوقلا وه

 .(618/5) ؟ىنغملا»

 َنِم ري كي هللا َلوُسَر نأ ثشيح ِسِيَق ِنْب هَاِدْبَع ىَسوُم بأ ْنَع -5
 َةَقاَشلاَو ِةَقِلاَْلاَو ٍةَقِلاَّصلا

 56 ملا و ليس © عم 1 م 2

 :ثيدحلا جيرخت

 «ثيدحلل هحرش يف "حتفلا” يف ظفاحلا :كلذ ىلع هبن .اًقلعم )١1947( يراخبلا هجرخأ

 )١١15(. ملسمو

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اعزجو اطخست ؛ةبيصملا دنع هفتنت وأ اهرعش قلحت يتلا :يأ (ةقلاحلا) :هلوق

 لصح ولف الإو ءلاجرلا نود نهنم رومألا هذه رودص بلاغلا نأل ؛كلذب ءاسنلا

 .اًضيأ كلذك مكحلا ناك لجرلا نم اذه
 .(005/5) ؟ماهفألا هيبنت” و ١564(. /7) "معفلا رظنا



 ةالصلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج

 هْياَسْي ضب دك يلا ىكتما :ْتَلاَق ان َةَشِئاَع ّْنَع 317

 اه اَننأ ةبيِبَح أَو ةَمَلَ م ْتَناَكَو هةَيِراَم ا ُلاَقُي ةَضَبْحلا ٍضْرَأِاَهَْيآَر َةَسيك

 رس ير 2 ٌةَمَلَس ّدَأ ه اس

 :َلاقف ل ُهَسأَو ََقَرَ ءاَهيف َريِواَصَتَو اَهْيْسُح نم اََرَكَذَف - ٍةَسَبحلا ضْرَ
 هيف اوُرَّوَص مث ءاًدجسَم ِِرْبَق َلَع اْونب ُحِلاَّصلا ٌلُجّرلا ُمهبِف َتاَم اذ ِكِيَلوُأ» ل هانا هم ؟س وحر هَ يو هام سيرت 0
 هم 7 را مس

 .«!هللا َدْنِع قّلَخلا ٌراَرِش ِكِيَلوُأ .َرَوّصلا َكْلِت

 :ثيدحلا جيرخت

 .(018) ملسمو ؛هظفل اذهو (1741١)و (475) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ضرم :هانعم :(ىكتشا) :اهلوف

 .دعب هتنيب | ةبيبح مأو «ةملس مأ :كلذب دارملا :(هئاسن ضعب) :اهلوق

 «ىراصنلا دبعتم :- نونلا رسكو ؛فاكلا حتفب - ةسينكلا :(ةسينك) :اهلوق

 . سئانك :اهعمجو

 .ةسينكلل مسا :(ةيرام) :اهلوق

 .روبقلا ىلع دجاسملا ءانب ميرحت :هيف «ًدجسم هربق ىلع اونب» :هلوق
 .حاورألا تاوذ ريوصت ميرحت هيف 'روصلا كلت هيف اوروص مث» :هلوقف

 .(ةما//5) "مالعإلا” و ١107/5 *مهفملا# :رظنا
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 ةالصلا باتك (158١)ثيدحلا (؟

 :ثيدحلا دئاوف

 هيف :ثيدحلل هحرش يف (7/١17١؟) ؟ماكحإلا” يف ههللَج ديعلا قيقد نبا لاق

 ريوصتلا نم عنملا ىلع ةعيرشلا لئالد ترهاظت دقو «لعفلا اذه لثم ميرحت ىلع ليلد

 اذه نإو «ةهاركلا ىلع لومحم كلذ نإ :لاق نم دعبلا ةياغ دعبأ دقلو ءروصلاو

 ثيح نامزلا اذهو «ناثوألا ةدابعي سانلا دهع برقل ؛نامزلا كلذ يف ناك ديدشتلا

 اذه يف هيواسي الف «ىنعملا اذه يف هيواسي ال - هدعاوق تدهمتو مالسإلا رشتنا

 .اًعطق لطاب اندنع لوقلا اذهو - هانعم وأ اذه - ديدشتلا

 قيد يذلا ِهِضَرَم يف ب هللا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَق ان َةَِئاَع ْنَع 4

 .(!ٌدِجاَسَم ْمِهئاَْنَأ روب اوُذَخلا ءىَراَضَتلاَو َدوُهَيلا هللا َنَعَل» :ُهْنِم

 .اًدِجْسَم َدَخّتُي ْنَأ يي نأ َرَْخ بَ َرْبَأ َكِلَد اَلْوَلَو : ْتَناَق

 .(019) ملسمو )١140( يراخبلا هجرخأ

 .هتوم ضرم وهو .هنم أربي ل يذلا :يأ :(هنم مقي مل يذلا هضرم يف) :اهلوق

 نأ لمتحي ةيربخ ةلمجلاو «هتمحر نع دعبأو هللا درط :يأ «هللا نعل» :هلوق

 نأ لمتحيو ءىراصنلاو دوهيلا نعل هنأ هللا نع ربخي تي يبنلا نأ اهتقيقح ىلع نوكت

 .كلذب مهيلع اعد ديبي يبنلا نأ :يأ ؛ءاعدلا اهب دارملاو ءاهتقيقح ريغ ىلع نوكت

 دوه اومس .ه#ّنْلَط ىسوم ةعيرش ىلإ مهتنايد يف نوبستنملا مه ادوهيلا» :هلوق

 .اَمِإ لجعلا ذاختا نم اوبات :يأ اوداه مهنأل :ليقو ءبوقعي دالوأ «ربكأ اذوب ىلإ ةبسن



 اومس هَ ىسيع ةعيرش ىلإ مهتنايد يف نوبستنملا مه «ىراصنلا» :هلوق

 06 :اولاق مهنم نييراوحلا نأل ليو ةرصاتلا ىمست ةير ارز مهلا ىراصت

 .[5؟ :نارمع لآ# سأ ذاصت

 .عرشب هيلإ يحوأ نم وهو «يبن عمج «مهئايبنأ» :هلوق
 لخديف اتجسم أ ينلا ريق ذختي نأ ةيشخ الول :يأ :(كلذ الول) :اهلوق

 .ىراصنلاو «دوهيلاك نعللا قحتسي اهيف كلذ

 مدهب لئاحلا هنع ليزأو فشكل وأ «عيقبلا يف رهظأل :يأ :(هربق زربأ) :اهلوق
 .ةرجحلا ناردج

 .ةالصلل اًناكم :يأ :(اًدجسم ذختي نأ ىشخ هنأ ريغ) :اهلوق

 .(616 )١/ "ماهفألا هيبنت” و (008/5) ؟مالعإلا” :رظنا

 ْنَم اَنِم َسْيَل» :َلاَق لكي ّيِنلا ِنَع .هتضح ٍدوُعْسَم نْب هلاِدْبَع ْنَع -8

 .(ةَيِلِهاَلا ىَوْعَدب اَعَدَو .بوُيحلا ّقَّشَو َتوُدَحلا َبَرَض

 )١٠١7(. ملسمو )١791(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نع هجارخإ هي دارملا سيلو ءانتقيرطو ءانتنس لهأ نم :يأ «انم سيل» :هلوف

 .كلذ لثم يف عوقولا نع عدرلا يف ةغلابملا ظفللا اذهب هداريإ ةدئاف نكلو «نيدلا

 هنوكل ؛كلذب دخلا صخ «دودخلا مطل» :ظفل يفو «دودخلا برض١ :هلوقف

 .كلذ يف لخاد هجولا ةيقب برضف الإو «كلذ يف بلاغلا



 ةالصلا باتك (١7١)ثيدحلا 5

 هيف لخديل ؛بوثلا نم حتفي ام وهو ءبيج عمج «بويجلا قشو» :هلوف

 .طخستلا تامالع نم وهو «هرخآ ىلإ هحتف لاكإ :هقشب دارملاو .سأرلا

 «ةحاينلا نم «ةيلهاجلا لهأ ىوعدب :يأ «ةيلهاجلا ىوعدب اعد وأ» :هئوق

 هل اًحيبقت ؛ةيلهاجلا ىلإ فيضأو «!هاديساو !هادنساو !هالبجاو :مهوقك «ةيدنلاو

 .مهعينص نم هنألو

 .(07 /4) ؟مالعإلا” و (155/5) "حتفلا” :رظنا

 و

 0نعا ئ ٍإ 61 6 6 ةَّداَتحلا َدِهَش ْنَم» دهني هللا ٌلوُسَر َّل
 ٠ 6 لع 0 اهيا 0-1 ١

 أ 4 4-70 00 هَ مم < هرس # نم ه و سوك 2 0

 :َليِق .(ِناطاَريق ُهَلَف َنَقْذُت ىتح اَهَدِهَش ْنَمَو ءطاريق ُهَلَف اَهْيَلَع لَصُي ىتح

 .(نيميظعلا نْيَلَبَجلا ل لثم» :ّلاَق ؟ِناطاَريِقْلا اَمَو

 و وم 007 و
 وع لآ سولو © . هو

 .الع أ ٍلَّبج لثم اَمهَرْغصأ» : دسملو
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 :ثيدحلا جيرخت

 .مقرلا سفنب هدنع :يناثلا ظفللاو .(440) ملسمو «(1755) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .رضح نم :يأ «(دهش نما :هلوق

 لوألا طاريقلا لصحي هنأ :هانعم «طاربق هلف اهيلع ىللصي ىتح» :هلوق

 .َلاَحَت هللا َءاَش ْنِإ ءاذه ىلع مالكلا يتأيسو .ةالصلاب

 «مهرد سدس :قنادلاو «قناد فصن :طاريقلا :يرهوجلا لاق «طاريق» :هلوق

 :ةياهنلا بحاص لاقو «مهردلا نم اًءزج رشع ينثا نم ءزج طاريقلا نوكي اذه ىلعف



 ا
 ةالصلا باتك (١17)ثيدحلا (؟١)ج فلما

 ءرج ماشلا يفو «دالبلا رثكأ يف هرشع فصن وهو «رانيدلا ءازجأ نم ءزج :طاريقلا

 .اًءزج نيرشعو ةعبرأ نم

 دنع مولعم باوثلا نم رادقم طاريقلا :يأ «نيميظعلا نيلبجلا لثم» :هلوق

 .ىلاعت هللا

 .(194/5-198) "حتفلا”و :.(445) "ملسم حرش” و 2707 /7) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ثيدحلاب ةقلعتم دئاوف

 نم بابلا ثيدح يفو :(2198/1) ؟حتفلا” يف هكلله رجح نبا ظفاحلا لاق

 ىلع ضحلاو «هرمأب مايقلاو ءتيملا دوهش يف بيغرتلا :- مدقت ام ريغ - دئاوفلا

 نمل باوثلا ريثكت يف ملسملل هميركتو «هللا لضف ميظع ىلع هيبنتلاو .هل عاتجالا

 ىلع امإو «ماهفألل اًبيرقت امإ نازوألا ةبسنب لامعألا ريدقت هيفو .هتوم دعب هرمأ ىلوتي

 .ملعأ هللاو ؛هتقيقح

 ؟يناثلاو لوألا طاريقلا لصحي ىتم

 :اهادحإ :بتارم ةزانجلا نع فارصنالا نأ لصاحلاف :هكلله يوونلا لاق

 لبق نبللاب اهرتسو «ربقلا يف اهعضو بقع فرصني :ةيناثلا .ةالصلا بقع فرصني

 بقع ثكمي :ةعبارلا .ريقلا غارفو بارتلا ةلاهإ دعب فرصني :ةثلاثلا .بارتلا ةلاهإ

 «بتارملا لمكأ :ةعبارلاف «تيبثتلا هل لأسيو هل وعديو تيملل رفغتسيو غارفلا

 الب طاريق ىلوألاب لصحيو ءحصألا ىلع ةيناثلا هلصحت الو «نيطاريقلا لصحت ةئلاثلاو

 .فالخ



 نجلا

 ج)١( الحديث) )17١ةالصلا باتك ١7 -

 ْعَم َحَّرَخ ْنَم١ : ؟ملسم” دنع بابخ ةياور يفو :هفلاَج رحح نبا ظفاحلا لاقو

 .؛اًهِلْمَأ ْنِم اَهَعَم ىَشَمْف» :يردنخملا ديعس يبأ ثيدح يف دمحألو ءااَهِتْيَب ْنم ٍةَراَتَج

 كلذبو .ةالصلا ءاضقنا ىلإ رمألا لوأ نم رضح نمب صتخي طاريقلا نأ :هاضتقمو

 ىلص نمل اًضيأ لصحي طاربقلا نأ يل رهظي يذلاو .هريغو ءيربطلا بحملا حرص

 نود طقف ىلص نم طاريق نوكي نكل ءاهيلإ ةليسو ةالصلا لبق ام لك نأل ؛طقف

 :ظفلب ةريره بأ نع .حلاص يبأ قيرط نم ملسم ةياورو «ىلصو الثم عيش نم طاريق
 ريباوم 70

 .توافتت طيرارقلا نأ ىلع لدي ءادخأ 5 اهدَعِصَأ»

 .(١ةل//؟) *حتفلا”و لت /ه) "عومجملا” :رظنا

 اهنفدروضحو ةزانجلا عابتا بحتسي

 بابحتسا ىلع ةمألا تعمجأ :(778/50) "عومجملا» يف هغلله يوونلا لاق

 نفدلابو «طاريق اهيلع ةالصلاب لصحي هنأ قبس دقو ءاهنفد روضحو «ةزانجلا عابتا

 .رخآ طاربق

 تيملا نفد مكح

 .ةيافك ضرف هنأ ىلع عامجإلا يوونلاو «رذنملا نبا لقن

 لك هب مثأ لطعت اذإ ةيافكلا ضرف نأ ملع دقو :عامجإلا هلقن دعب يوونلا لاق

 .مهريغ نود ضرفلا كلذ يف لخد نم

 .(5114/0) "عومجملا”و :(02358/17) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ةأرملاو لجرلا نفد ىلوتي نم

 باحصألاو يعفاشلا لاق :(557 /0) ؟عومجملا” يف هغللج يوونلا لاق

 ال اذهو «ةأرما وأ ءالجر تيملا ناك ءاوس ؛لاجرلا نفدلا ىلوتي نأ ىلوألا :هللا مهمحر
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 ةالصلا باتك (١17)ثيدحلا (؟)ج انت

 نأ :ةيناثلاو .اًسطب دشأو .ىوقأ لاجرلا نأ... :امهادحإ :نيتلعب هوللعو «هيف فالخ

 .اهبندب ضعب فاشكنا ىلإ ىدأ كلذ تلوت ول ةأرملا

 ؟لجرلا نفدب ىلوألا وه نم

 :ةلأسم دنع مهبيترت مدقت دقو «هبراقأ نم هيلع ةالصلاب مهالوأ هنفدب مهالوأ

 نأ الإ ءتيملا ىلع ةالصلاب قحألا وه نم ةلأسم دنعو .«تيم لا لسغب قحألا وه نم

 يصوي دق هنأل ؛هبراقأ ىلع مدقي هنأ :حيحصلاف .هنفد ىلوتي نأ دحأل ىصوأ نوكي

 اًضيأ كلذ يف فالخلا مدقت دقو «كلذ ريغل امإو «هملعل امإو .هحالصل امإ دحأل

 .تيملا ىلع ةالصلاب قحألا وه نم :ةلأسم دنع

 ماكحأ”و (امح) ؟زئانجلا ماكحأ”و مكه ؟عومجملا”و 5 "ينغملا”و فرشة ؟"ىلحملا” :رظنا

 .01؟) ؟رباقمل

 ؟ةأرملا نفدب ىلوألاوه نم

 سانلا ىلوأ نأ ىلع :ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا :ءاهقفلا قفتا

 اهو ءاهتايح يف اهيلإ رظنلا هل لحي ناك نم وهو ءاهمرحم وه اهربق ةأرملا لاخدإب

 .جوزلا ةيفنحلا ىنثتساو ءلجرلاك «برقألاف برقألا كلذب مهقحأو .هعم رفسلا

 هريغك وهف نفدلا كلذ نمو ءاهتافو دعب ةأرملا رمأ نم ءيبث يلوت يف قح هل سيل اولاق

 نأ هل زوجي امك اهنفد ىلوتي نأ هل هنأو ءروهمجلا لوق :باوصلاو .بناجألا نم

 .مدقت |ى اهلسغي

 ؟اهماحرأ مأ اهجوز :مدقي اميأو

 هنأ :مزح نبا رايتخا وهو «ةيعفاشلا دنع هجوو «ةلبانحلا بهذم نم :حيحصلا

 20 57 و 5 رح - ع ةلءص اى 007 53 ع 53

 بدك يف ٍضَعَب لأ ْمُهُصَعَب ماَحْراْلا اولْوأَو# :ىلاعت هلوقل ؛اهماحرأ مدقي



 جلا 0

0 
 ةالصلا باتك (١17)ثيدحلا (١)ج فلا

 ميدقت ىلإ ةلبانحلا ضعبو «ةيعفاشلا نم ريثكو «ةيكلاملا بهذو :بازحألا]# ملل

 .نفدلاب ىلوأ وهف ءاهلسغ هل زوجي هنأل ؛جوزلا

 ىلع اذه مدق ولف «عساو رمألاف الإو .ةحاشملا دنع اذهو «لوألا وه :برقألاو

 هل عرشي ملالإو «ةليللا كلت أطي مل ناك اذإ |مب اًطورشم مدقت ام نوكيو «سأب الف اذه

 تنب اندهش :لاق كن سنأ ثيدحل ؛اًيبنجأ ولو ءاهئفدب ىلوأ هريغ ناكو ءاهنفد

 :لاقف ء!ناعمدت هينيع تيأرف ءربقلا ىلع سلاج ٌدِييَب هللا لوسرو ذكي هللا لوسر
 ء(!اَهِرْيَق يف لزناَق» :لاق .انأ :ةحلط وبأ لاقف .«؟ةليللا ٍفراَقُي 1 ٍدَحأ ْنِم مُكْيِف لَم» سس مها . ؟ 7 -. هك ل ع 6 وم 5 0100 م م ظسو, "ر

 .(1757) يراخبلا هجرخأ !اهربقف ءاهربق يف لزنف
 ماكحأ” و :(1786) مقر تحت ؟متفلا” و ((107 /5) ؟عومجملا”و ((507 /7) "ينغملا” و 0774 /1) ؟ىلحملا” :رظنا

 .55) "رباقملا ماكحأ”و «(187) ؟زئانجلا

 هربق يف تيملا عضو اذإ نفكلا دقع لَحُت

 دقع لحت نأ بحتسي هنأ ىلإ :ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا تبهذ

 .هربق يف عضو اذإ .هلجرو هسأر دنع نم تيملا نفك

 .(1١؟١) "رباقملا ماكحأ”و ١5١(« /6) "عومجملا”و «(/7) "ينغملا” :رظنا

 ؟تومي نأ لبق هربق رفحي نأ لجرلل بحتسي له

 رفحي نأ لجرلل بحتسي ال :(84) ؟تارايتخالا” يف (ى هشللخ ةيميت نبا لاق

 ال دبعلاو ؛هباحصأ الو وه ال ءكلذ لعفي مل ِدْكَيَب يبنلا نإف ؛تومي نأ لبق هربق

 نم نوكي اذهف ؛توملل دادعتسالا لجرلا دوصقم ناك اذإو ءتومي نيأ يردي

 .حلاصلا لمعلا



< 
 ةالصلا باتك (١17)ثيدحلا (١)ج اهل

 هربق يف ةلبقلا ىلإ تيملا هيجوت مكح
 ركذ - ةبحص هل تناكو «هثدح هنأ هيبأ نع «ريمع نب ديبع ثيدح نم ءاج

 هجرخأ .اًناومأو «ًءايحأ مكتلبق مارحلا تيبلا لالحتساو :- هيفو «هلوطب ثيدحلا

 هنسح دشتع رمع نبا ثيدح نم دهاش هل نكل .ءفيعض هدنسو «هريغو «دوادوبأ

 تيملا نأ ملعلا لهأ نيب فالخ الو .هب (140) ؟ءاورإلا» يف هفلل ينابلألا خيشلا

 .ةلبقلا ةلابق هجوي هربق يف

 ىلإ كو هللا لوسر دهع نم مالسإلا لهأ لمع ىرج اذه ىلع :مزح نبا لاق
 .ضرألا رهظ ىلع ةربقم لك اذكهو ءاذه انموي

 ؟بجاو مأ ,ةنس ةلبقلا ىلإ هربق يف تيملا هيجوت لهو
 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعبو ةيكلاملاو ةيفنحلا رثكأ لوق وهو .بحتسي :لوألا لوقلا

 عطقو «ةيعفاشلا دنع بهذملا وهو «ةيفنحلا ضعب لوق وهو .بجي :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو «ةلبانحلا بهذم نم حيحصلا وهو «مهنم روهمجلا هب

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا رهاظل ؛يناثلا لوقلا وه :برقآلا

 ,(01106) *رباقملا ماكحأ” و ( /0) ؟عتمملا حرشلا” و «(154 /0) ؟عومجملا” و ؛(5 ٠ 5 /#) ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟هربق يف تيما عضوي بنج يأ ىلع
 (ةلبقلا ةلابق ههجوو «نيميلا هبنج ىلع هربق يف تيملا لعجيو :هثللذ مزح نبا لاق

 نم مالسإلا لهأ لمع ىرج اذه ىلع ءاهراسيو «ةلبقلا نيمي ىلإ هالجرو هسأرو

 .ضرألا رهظ ىلع ةربقم لك اذكهو ءاذه انموي ىلإ يو هللا لوسر دهع

 ولف «نميألا هبنج ىلع عجضي نأ بحتسي هنأ ىلع اوقفتاو :هثلله يوونلا لاقو

 .لضفألا فالخ ناكو «زاج ةلبقلا ليقتسم رسيألا هبنج ىلع عجضأ

 .0337 /0) ؟عتمملا حرشلا” و (708/0) "عومجملا” و (5 ١4 /7) "ىلحملا” :رظنا

 كت تو 2



 7 َحَقَ
 يرجون رج
 ىسمورت» خنص» سب

 ايياوياحب اح ودود همهأن يو

 :ةاكزلا فيرعت

 لاملا رمثت اهنأل ؛كلذب تيمس :هلللح ةبيتق نبا لاق .ةدايزلاو ءامنلا :ةغل ةاكزلا

 ُهْنَي اح اَميَاَمُهَلد بين اَنْدَراَال :ىلاعت هللا لاق ءحالصلا ىنعمب يأتو .ها .هيمنتو
 :ءارفلا لاق [١:ميرم]# ٌةْوَكَذَو دل نَم اًناَنَحَو# :ىلاعت لاقو «[١8:فهكلا]# ٌةِزَكَم

 مويكرتو مهرهطت ُهَمَدَص ِيومأ َنِمْدَح# :ىلاعت هللا لاق «ريهطتلا ىنعمب يتأتو .اًحالص

 .[١٠:ةبوتلا]# اهي

 .يبلطم الو ءيمشاه ريغ .هوحنو ريقف ىلإ يلوح لا باصنلا نم ءزج ءاطعإ :اعرشو

 ىلع صوصخم ٍلام نم صوصخم ءيش ذخأل مسا :وهو ءاّضيأ رخآ فيرعت
 .ةصوصخ ةفئاطل ةصوصخم ٍفاصوأ
 . "برعلا ناسل” و «(7377 /7) "حتفلا”و :(796 /0) "عومجملا” :رظنا

 ٍلبَج نب ذاَْي كي وللا ُلوُسَو َلاَق :َلاَق دضني» ٍساَّبَع نب هفادبَع ْنَع ١١1١-
 لإ ْمُهُهداَ ْمُهَتْنِج اَذِإَف .باّتك َلَْأ امَْق ِتَْتَس كّنإ» :نَمَيلا لإ ُهَنعَب نِح

 َكَل اوُعاَطَأ ْمُه ْنِإَف وللا ُلوُسَر اَدَمَح َّنَأَو كلل اَّلِإ هلِإ ال ْنَأ اوُدَهْضَي ْنَأ

 ' : َقَلبلَو مْوَي َّلُك ين ِتاَوْلَص َسْمح ْمِهْيَلَع ضَرَدَك هلل نأ ْمُهْرِيْخَأَت َكِلَذب



 ف
 ةاكزلا باتك (١171)ثيدحلا (؟)

 َمِئاَرَكَو َكاَيَِف ءَكِلَذِب كل اوُعاَطَأ ْمُه ْنِإَ ْمِهِئاَرَقُف َلَع ُدَثَك مه ايِْغَأ ْنِم

 .«ٌباَجِح ولا نيبو اَهَنْيَب َسْيَل نإ ؛موُلظَلا ٌةَوعَ : و يو

 )١19(. ملسمو «(47789/) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءاهيلع اًيلاو وأ اًيضاق هلسرأ :يأ (نميلا ىلإ هثعب نيح لبج نب ذاعملا :هلوق

 ةفالخ يف مدق ىتح كانه لزي ملو .ةرجهلا نم رشع ةنس لوألا عيبر يف كلذ ناكو

 هللا نم لزان باتك باحصأ :يأ «باتكلا لهأ نم اًموق يتأتس كنإ» :هلوق

 ىراصنلاو «مالسلا هيلع ىسوم ىلع ةلزانلا ةاروتلا مهباتكو دوهيلا مهو «ىلاعت

 يه ؛كلذ ٌديَي يبنلا هل لاقو «مالسلا هيلع ىسيع ىلع لزانلا ليجنإلا مهباتكو

 ءملع لهأ باتكلا لهأ نوكل ؛اهيلع هتمه عمجتسيل ةيصولل ديهمتلاو ةئطوتلاك

 .اهب ةيانعلا يف ناثوألا ةدبعو نيكرشملا لاهج ةبطاخمك نوكت ال مهتبطاخمو

 .مهنم بلطا :يأ (مهعداف» :هلوق

 .مهتنسلأو مهبولقب اًمزاج اًرارقإ اورقي :يأ !اودهشي٠ :هلوق

 هاوس ام ةيهولأف هللا ىوس قحب دوبعم ال :يأ هللا الإ هلإ ال نأ» :هئوق

 .ةلطاب

 ريغو هدي هللا لوسر الإ قحب عوبتم ال :يأ (هللا لوسر اًدمحم نأو» :هلوق

 .لطابب عبتا دقف هيلع ليلد ال |ميف عبتا نإ يي هللا لوسر



 ةاكزلا باتك (١171)ثيدحلا (؟)ج اذه ةاكزلا باتك

 .كل اوداقنا :يأ «كل اوعاطأ مه نإف» :هلوق

 . يب هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب :يأ «كلذب» :هلوق

 .بجاولا هب داري ضرفلاف ءادكؤم اًباجيإ بجوأ :يأ «ضرف» :هلوق
 ؛يكزملا ناميإ قدص ىلع لدت اهنأل ؛ةقدص تيمسو «ةاكز :يأ «ةقدص» :هلوق

 .هلذاب ناميإ ىلع لدي وهف ؛ناميإلا قدص الإ هجرخي الو سوفنلا ىلإ بوبحم لاما نأل
 .هبئان وأ مامإلا اهذخأي (ذخؤت» :هلوق

 كلمي نم انه هب دارملاو «ريثكلا لاملا وذ وهو ينغ عمج «مهئاينغأ نم» :هلوق

 .اًيوكز اًباصن
 «هتيافك دجي ال نم :ليقو «هدنع ءيش ال نم وهو «ريقف عمج (مهئارقف» :هئتوف

 .نيملسملا مومع ىلإ :ليقو «نميلا لهأ ىلإ عجري مهئارقفو مهئاينغأ يف ريمضلاو
 .رذحا :يأ «كايإف» :هئوق

 يه : "علاطملا” بحاص لاق «ةميرك عمج :مئاركلا (مهلاومأ مئاركو» :هلوق

 .فوص وأ محل ةرثك وأ :ةروص لامجو «نبل ةرازغ نم اهقح يف نكمملا لالا ةعماج

 هيبنت” و 562 ذر "حيضوتلا”و ممر "حتفلا”و يامر ؟ماكحإلا”و 0190 "ملسم حرش” :رظنا

 )2114/1١(. ؟ماهفألا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هضورف نم ضرفو مالسإلا ناكرأ نم نكر ةاكزلا

 .عامجإلاو ءةنسلاو ,باتكلا :كلذ ىلع لد

 اوُلَمَص َةرَكيلأ ابا َةرلَصل اوُماَقأَو اوُباَم نول :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 اواَدَو ٌةلَّصلا اُميِقْأَو # :ىلاعت هلوقو .[0:ةبوتلا]* ٌميِحّت ٌروُفَع َهَلَ َّنِإ ْمُهَلِيِم

 .[ 4” :ةرقبلا] وكل
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 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (؟)ج

 َلَع ُماَلْسِإلا ين س١ :لاق ل يبنلا نع ءدتت» رمع نبا ثيدحف :ةنسلا امأو
2 3 

 «...ٍةاَكْرلا ِءاَنيِإَو قال اصلا ِماَقِإَو للا ٌلوُس َراَدَمَح َّنَآَو هللا الإ هل نأ َداَهَش : : سم“

 )١5(. ملسمو :((8) يراخبلا هجرخأ .ثيدحلا

 .نقيتم عامجإ اذه «ةالصلاك ضرف ةاكزلا :هكلله مزح نبا لاقف :عامجإلا امأو

 لئالد ترهاظتو «نيملسملا عامجإب نكرو ضرف ةاكزلاف :هثلل» يوونلا لاقو

 .ملعأ هللاو ءكلذ ىلع ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا

 ةبجاو يهو «ةسمخلا مالسإلا ناكرأ دحأ ةاكزلاو :هنلله ةمادق نبا لاقو

 .هتمأ عامجإو وب هلوسر ةنسو هللا باتكب
 ؟عومجملا”و :(077/1) ؟ينغملا”و :(517/4) ؟راكذتسالا”و «(187 /11) "ديهمتلا”و 0( /5) ؟ىلحملا” :رظنا
 .( ١م /ه)و (؟9/0)

 ؛ةاكزلا ضرف لوأ ناك ىتم
 يف ناك ةاكزلا ضرف لوأ نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو ءاهيف فلتخم ةلأسملا هذه

 .ىرخأ لاوقأ كانهو .ناضمر ضرف لبق «ةرجملا نم ةيناثلا ةنسلا

 .(157/5) "حتفلا” :رظنا

 لقاع غلاب رحمملسم لك ىلع ةاكزلا بجت
 «باتكلا مومعل ؛رهاظف «ملسملا رحلا ىلع ةاكزلا بوجو امأ :هفللج يوونلا لاق

 .نونجملاو يبصلا ىوس اهيف عامجإلاو «ةنسلاو

 كلام لقاع غلاب رح ملسم لك ىلع اهنأ اوقفتا مهنإف : هفلااوب دشر نبا لاقو

 .اًمات اكلم باصنلل

 .(08 /؟) ؟ةيادبلا” و «(141 /6) "عومجملا” :رظنا



 ةاكزلا باتك (١17)ثيدحلا (؟ 8

 !؟نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بجت له

 نب ديعس لوق وهو «نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بجت ال :لوألا لوقلا

 [هيلع ةاكز ال :هللله ةفينحوبأ لاقو «لئاو يبأو ءيعخنلاو ءيرصبلا نسحلاو «ريبج

 ال قيرفت اذهو ءامهعورزو امهراث يف ةاكزلا امهيلعو «ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا يف

 .ناضمر موصيو يلصي ىتح يكزي ال :بيسملا نب ديعس لاقو «هيلع ليلد

 ٌدَح# :ىلاعت هلوقب نونجملاو يبصلا لام يف بجت ال ةاكزلا نإ :لاق نم لدتسا

 بونذ ال نونجملاو ءيبصلاو .١٠5:ةبوتلا14 اهي مِهكرُتَو ٌمُهَرْهطت َهَمَدَص ْمِظْومأ ْنِم

 عِفر» : تعنط بلاط يبأ نب يلع ثيدحبو «ةيكزتلاو ريهطتلا ىلإ اجاتحي ىتح امهيلع

 ٍنوُنْجَللا ِنَعَو مِلَتََي ىَتَح ٌّيِبَّصلا ِنَحَو «ظَقْئَتْسَي ىَنَح مئاَنلا ٍنَع :ِّناَلَن ْنَع ُمَلَقلا
 "دلسملا حيحصلا” يف وهو :حيحص هدنسو (4 4 0) دوادوبأ هجرخأ .اَّلِقْعَي بع

 طين تادابعلاو «ةالصلاك ,ةضحم ةدابع ةاكزلا :اولاق اًضيأو «.(460) هنشلك انخيشل

 .ةيعرشلا فيلاكتلا مهيلع بجت الف «نيفلكملا ريغ امأ «نيفلكملاب اهب رمألا

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ؛نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بجت :يناثلا لوقلا

 نب نسحلاو «رباجو ءرمع نباو «يلعو .ءباطخلا نب رمع :ةباحصلا نم عمج مهنم
 ةاكزلا بوجو يف ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا مومعب اولدتساو ,ههش» ةشئاعو «يلع

 نب ورمع ثيدحبو ءانونجم الو اًيبص نئتست مل ةقلطم ةلدألا نأو «ءاينغألا لام نم

 اَّلَو هيف رح لَ لام هل ايي لَو ْنَم١ :لاق ديب يبنلا نأ هدج نع «هيبأ نع «بيعش

 هنأل ؛فيعض وهو :(141) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا .(ُةَقَدَّصلا ُهلُكَأَت بح هك دري

 دهاوش هلو ؛بيعش نب ورمع ىلع فالتخا اًضيأ :هيفو «حابصلا نب ىنثملا قيرط نم

 دنع .كعفلل سنأ نع ءاجو «جيرج نبا ةنعنع هيف لسرم دهاش :اهنم «ةفيعض



 عوضا حيي
 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (؟)ج 1 ةاكزلا باتك

 ثيدحلا نأ :لصاحلاف .اًدج هاو وهو «يناوريقلا دمحم نب تارفلا قيرط نم يناربطلا

 .تسشي ال

 ةلدألا مومعل ؛امهام يف بجت ةاكزلا نأو «ملعلا لهأ روهمج لوق وه :حجارلا

 ليلدو :لوقلا اذه حجر نأ دعب :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق .ةنسلاو باتكلا نم

 :يليام كلذ

 ىلع ال لاملا ىلع رادملاف .[١٠*:ةبوتلا]4 ميم ْنِم ذُحا# :ىلاعت هلوق ١-

 ...لؤمتملا

 ضرتها هللا نأ ْمُهْمِلْعَأ) :نميلا ىلإ ثيل اًداعم ثعب نيح دي يبنلا لوق -؟

 .لاملا ةاكزلا لحم لعجف .«هِهاَوْمَأ ين ةَفَدَص ْهِهْيَلَع

 .فلكملا ريغو فلكملا هئادأ بوجو يف ىوتساف «يمدآلا قح ةاكزلا نألو - *

 .ها .فلكم ريغ هنأ عم هنامضب همزلن اننإف ءناسنإ لام ريغصلا فلتأ ول اك

 خيشلا لاقف :نونجملاو يبصلا لام يف اهبجوي مل نم ةلدأ نع باوجلا امأو

 :اهوبجوي مل نيذلا ةلدأ نع باوجلا :هنللو ماسبلا

 ماع وه امنإو «نيفلكملا يف رصحنيل بونذلاب اًضاخ سيل ةيآلا يف ريهطتلا ١-

 .لئاضفلا ىلع اهديوعتو «سوفنلا ةيكزتو «قلخلا ةيبرت يف
 بوجولاو «مثإلا عفر هب دارملاف (..ِةّّلَت ْنَع مَلقلا َعِفَر١ :ثيدح امأ -؟

 ام لمشي ال ملقلا عفر نإف اذلو ءامهام يف بجت نإو ءامههيلع بجت ال ةاكزلاو اهيلع

 .دابعلل ةيلاملا قوقحلا نم |مهيلع بجي

 اهعباط امل ةيلام ةدابع اهنأ :باوجلاف «ةالصلاك ةضحم ةدابع ةاكزلا نأ امأو -*

 .("ه 4 /؟) "برآملا لين”و (3؟ 5١ "عتمملا حرشلا” و ((7508/4) "ءاورإلا”و ؛(1١//57) "صيخلتلا” :رظنا



 ف
 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (؟)ج

 ؟ايح لصفنا اذإ هريغ وأ ثرإلاب نينجلا ىلإ بوسنملا لامل

 نيح نم اًلوح ئدتبي امنإو ةاكزلا هيف بجت ال اّيح لصفنا اذإ :لوألا لوقلا

 نقيتي ال نينجلا نأل :اولاق .ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا روهمج لوق وهو «لصفني
 نم اًلوح ئدتبي :اذه ىلعف .هرارقتساو كلملا مام لصحي الف ؛اهب قثوي الو «هتايح

 وهو «ةلبانخلاو «ةيعفاشلا ضعب لوق وهو «ىبصلاك بجت :يناثلا لوقلا

 .(1/9) "فاصنإلا” و «("7 /5) "عومجملا” :رظنا

 سوجملا الو باتكلا لهأ ىلع ةاكز ال

 الو .باتكلا لهأ ىلع ةاكز ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأو :هفللك ربلادبع نبا لاق

 ىأر نم ءاملعلا نم نأ الإ مهراث الو ءمهعرز الو ,مهيشاوم نم ءيش يف سوججملا

 .ةيزج نود بلغت ينب ىلع ةقدصلا فيعضت

 مهلاومأ نم ءيش يف ةمذلا لهأ ىلع ةقدص اَّلأ ىلع اوعمجأو :ههللو رذنملا نبا لاقو

 .مهريغو «يبطرقلاو «يوونلاو «مزح نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق «نيميقم اوماد ام

 ريسفت”و «(15494/40) "عومجملا”و :((57) ؟عاجإلا”و )١71١/5(, ؟ديهمتلا”و .(”ا) "عامجإلا بتارم” :رظنا

 )١177/8(. "يبطرقلا

 ؟رخآ كلب ىلإ لاملا هيف يذلا دلبلا نم ةاكزلا لقن زوجي له

 اهلقنو كلذ فلاخ نإف ءاهدلب نم ةاكزلا لقنت ال نأ بحتسي :لوألا لوقلا

 :لوقلا اذه ليلد ؛ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو «هتأزج

 | نأ ْمُهْربخ ْ+َاَك» :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا تن ذاعم ثيدح ١-

 (ْمهِئاَرَقُف َلَع ُدَد متابع نم ل ٌدَحْؤُ ةَقَدَص ْمُهْيَلَع



 حا كج
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 ءارمألا دحأ وأ اًدايز نأ :نسح دنسب )١775( هفللَج دوادوبأ هجرخأ ام ١-

 :لاق ؟لاملا نيأ :نارمعل لاق عجر (لف «ةقدصلا ىلع دغتفع نيصح نب نارمع ثعب

 اهانعضوو هِيَ هللا لوسر دهع ىلع اهذخأن انك ثيح نم اهانذخأ ينتلسرأ لامللو

 انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف ثيدحلاو هِي هللا لوسر دهع ىلع اهعضن انك ثيح
 )١1١1١4(. كلك

 «ةيعفاشلا دنع حصألاو ءدمحأ لوق وهو «ةقدصلا لقن زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .اهل نوقحتسملا مدع اذإ الإ ةيعفاشلا دنع ئزجي مل لقنو فلاخ ولف

 ةفاسم ىلإ اهدلب نم ةقدصلا لقن زوجي ال هنأ بهذملا :هئللج ةمادق نبا لاق

 .رصقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كعنلخ ذاعم ثيدحب لوقلا اذه لهأ لدتساو :تلق

 نع رذنملا نبا هلقنو «ةفينح يبأو .ثيللا لوق وهو «لقنلا زوجي :ثلاثلا لوقلا

 ءاينغألا نم ةقدصلا ذخأ باب :بوب ثيح يراخبلا لوق وهو «هراتخاو يعفاشلا

 ةاكزلا باتك (١17)ثيدحلا (

 كعتيخ ذاعم ةصق يف دغتإع سابع نبا ثيدح هدعب ركذو ءاوناك ثيح ءارقفلا يف درتو

 .فلؤملا هركذ يذلا

 ؛لاملا دلي نم ةاكزلا لقن زاوج يراخبلا راتخا :رينملا نبا لاق :هكلك ظفاحلا لاق

 مهنم ريقف يأف ؛نيملسملا ىلع دوعي ريمضلا نأل ؛(ْمِهِئاَرَقُف يف ُدَثَك١ :هلوق مومعل

 .ثيدحلا مومع قفاو دقف ؛ناك ةهج يأ يف ةقدصلا هيف تدر

 ةاكز يف لصألا نأو ءاهدلب نم لقنت ال ةاكزلا نأو ءلوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .سأب الف ةحلصملل وأ «ةجاحلل اهلقن ىلإ جيتحا نإ الإ ءاهئارقف ىلع دوعت دلب لك

 ديعبلا دلبلا ىلإ اهلقن زوجي :ءاملعلا ضعب لاقو :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاق
 ءارقف ٌدشأ هلهأ ديعبلا دلبلا ناك ول ام لثم ةجاحلاف «ةحلصملل وأ ؛ةجاحلل بيرقلاو



 عحاكج
 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج لكلا

 ءارقف نوواسي ديعب دلب يف ءارقف براقأ ةاكزلا بحاصل نوكي نأ لثم ةحلصملاو

 وأ ,محر ةلصو ةقدص يهو ةحلصملا تلصح هبراقأ ىلإ اهعفد نإف ,ةجاحلا يف هدلب

 اذهو ههدلب ءارقف ةجاحل ةيواسم مهتجاح ملع بالط ديعب دلب يف - اًلثم - نوكي

 ُتكَدَصلَأ اَمَنِإ# :ليلدلا مومعل ؛لمعلا هيلع يذلا وهو ءحيحصلا وه لوقلا

 .ناكم لك يف نيكاسملاو ءارقفلل :يأ .[60:ةبوتلا]# ِنيكَسَمْلاَو ِءَرَمْمْلِ
 حرشلا” و 07017 /8) "حتفلا” و «(80 /7560) ؟ىواتفلا”و )7١7/5(. «عومجملا”و «(711/75) ؟يننغملا” :رظنا

 ,.(5 ١ك "عتمملا

 هأزجأ لداعلا مامإلا ىلإ ةاكزلا عفد اذإ

 نوثعبي اوناك هه هدعب نم ءافلخلاو دي يبنلاف ؛ةريثك ةلدأ اهل ةلأسملا هذه

 اًداعم دي يبنلا ثعب يف فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا كلذ نمف «ةاكزلا ذخأل ةاعسلا

 اهريغو «ةقدصلا ىلع كعنخ رمع ثععب ديب يبنلا نأ "نيحيحصلا” يفو نميلا ىلإ

 .ثيداحألا نم

 هب لدتسا :فلؤملا هركذ يذلا كعفخ ذاعم ثيدحل هحرش يف هنللَج ظفاحلا لاق

 .هبئانب امإو .هسفنب امإ ءاهفرصو ةاكزلا ضبق ىلوتي يذلا وه مامإلا نأ ىلع
 مامإلا ناك نإف ءيعاسلاو .مامإلا ىلإ اهفرص هل :ةثلاثلا :هنذله يوونلا لاقو

 حيحصلا بهذملا ىلع هأزجأ اًرئاج ناك نإو «عامجإلاب هيلإ عفدلا هأزجأ اًلداع

 .روهشملا

 ةيشاملا ةاكزو ءرشعلا نم نيملسملا ةالو هذخأ ام امأ :هفللج مالسإلا خيش لاقو

 يف هفرصي اًلداع مامإلا ناك اذإ هبحاص نع كلذ طقسي هنإف ؛كلذ ريغو «ةراجتلاو

 .ءاملعلا قافتاب ةيعرشلا هفراصم

 .(059 /9) "حتفلا” و م١ /70) "ىواتفلا عومج” و (8/5*33) *عومجملا” :رظنا



 ةاكزلا باتك (١171)ثي

 ؟رئاجلا ناطلسلا ىلإ ةاكزلا عفد ئرجي له

 روهمج لوق وهو «ئزجتو روجلا نيطالس ىلإ ةاكزلا عفد زوجي :لوألا لوقلا

 ُنوُكَتَس اََّمِإ» :لاق دو يبنلا نأ كل دوعسم نبا ثيدحب اولدتساو «ملعلا لهأ

 للا َنوُدّوُت» :لاق !؟انرمأت اهف «هللا لوسر اي :اولاق .«اَبتورِكُنُت ٌدوُمُأَو ُهَرَتأ يِدْمَب

 ,0707) يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .ْمُكَل يذلا هللا َنوُنَأْسَتَو ْهُكيَلَع يِذّل

 دي هللا لوسر تعمس :لاق فل رجح نب لئاو ثيدحو :(1857) ملسمو

 مهقح اننولأسيو انقح اننوعنمي ءارمأ انيلع ناك نإ تيأرأ :لاقف «هلأسي لجرو

 ملسم هاور .ههَتلمْحاَم ْمُكيَلَعَو ٠ ءاوُلُمُح اَم ْمِهْيَلَع نإ ؛اوُعيِطَأَو اوُعَمْسا» :لاقف

(655). 

 يروثلا لاق :هللله ةمادق نبا لاق .ةملظلا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .مهطعت ال :لاقو ءاهعضاوم اهوعضي مل اذإ نيش مهطعت الو «مهبذكأو ,مهل فلحا

 اونوكي مل اذإ مهيطعي ال هنأ هموهفمف ءاهعضاوم اهوعضو اذإ ,مهطعأ :ءاطع لاقو

 لهأ يف اهعضف «نولدعي ال ةالولا تيأر اذإ :رفعجوبأو ؛يبعشلا لاقو «كلذك

 .اهلهأ نم ةجاحلا

 نإف ءاهعضاوم يف ةاكزلا عضي الو ءاّرئاج ناك اذإ ناطلسلا نأ :وه :حجارلا

 م نإو .هسفنب هتاكز فرص ىلوتو «لعف هيلإ اهعفد نم صلختي نأ عاطتسا نإ يكزملا
 .هأزجأو هيلإ اهعفد 4 اَهَعَسُو اَلِإ امسْدَت هلا ِلَكُي ال 8و «ناطلسلا هربجأو عطتسي

 .ملعأ هللاو

 ١16١(. /4) ؟ليتلا» و ء(١2 /50) "ىواتفلا” و «(787 /7) "ينغملا” :رظنا



 ةاكزلا باتك (١171)ثيدحلا 5 ل

 اهيوجوب هفارتعا عم اهب الخب ةاكزلا عنم اذإ

 ذخأي الو .هرزعو اهذخأ اًرهق هنم اهذخأ ىلع مامإلا ردق نإ :لوألا لوقلا

 «كلام :ةعبرألا ةمئألا مهنم ءملعلا لهأ ةماع لوق وهو ءرفكي الو ءاهيلع ةدايز

 يبأ نمز يف ناك ةاكزلا عنم نأ :مهتجح .مهماحصأو .دمحأو «يعفاشلاو «ةفينحوبأو

 .ةدايز دحأ لقني ملف ؛ تن ةباحصلا رفوت عم ديو هللا لوسر توم دعب تضخ ركب

 .كلذب اًلوق الو

 نب ركب يبأو «ةيوهار نب قاحسإ لوق وهو هلام رطشو اهذخأي :يناثلا لوقلا

 كلذ هدج نع «هيبأ نع «ميكح نب زهب ثيدحل ؛نيميثع نبا هراتخاو ءزيزعلادبع

 لب ُفَرَُت ال ِنوُبل هبا َنيِعَبْرأ َلُك يف ٍةَمْياَس لإ َّلُك يف» :ييَب هللا لوسر لاق :لاق
 هلبإ ٌرْطَشَو ُهْنِم اَهوُذْخآ انك اَهَعََم ْنَمَو ؛ اَرْجَأ ُهَلَ تؤم اهاَطْعَأ ْنَ اَهياَسِح ْنَع
 دوادوبأو 275 /0) دمحأ هاور .«ءْي ع اهم دمحم لآل لحي ال ات اَنْيَر ِتاَمَّرَع ْنِم ةَمْرَع

 "ءاورإلا” يف هنللج ينابلألا خيشلا هنسحو «نسح هدنسو ءامهريغو )١161/5(

(9/41). 

 «ةبوجأ ةدعب هنع بيجأ دق ميكح نب زب ثيدحو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 لاقو «متاح يبأو «يعفاشلا نع كلذ لقنو «يوونلا هفعض .ءفيعض هنأ :اهنم

 .خسنلاب لوقلا هلله يوونلا ضتري ملو .خوسنم وه :روهمجلا
 .0//1*07) "عومجملا” و «(1/7 /1) "ينغملا” :رظنا

 ؟ هتمذ اهب أربت لهف ليخبلا نم ةاكزلا تذخأ اذإ

 هذه ىلع همالك يف (149 /7) ؟عتمملا حرشلا يف هفثله نيميثع نبا خيشلا لاق

 اهنإف اًنطاب امأو «ةيناث ةرم اهم هبلاطن الف هتمذ اهم أربت اهنإف اًرهاظ امأ :باوجلاا :ةلأسملا

 ؛هللا قح نم هتمذ ءاربإو «هللا ىلإ برقتلا اهب وني مل هنأل ؛هتزجت الو «هتمذ أربت ال



 بِلا
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 نم رايتخا ريغب تجرخأ اهنأل ؛هنم ذخؤت ل نم ةبقاعم كلذ ىلع بقاعي هنإف كلذلو

 ةيناث ةرم اهجرخي نأ هتبوت نم نإف كلذ نم بات اذإف

 اهبوجول اركنم ةاكزلا ءادأ نم عنتما اذإ

 وأ ؛مالسإلاب دهع بيرق هنوكل ؛كلذ هيلع ىفخي نمت ناك نإ :هكلله يوونلا لاق

 نإف .هنم ذخؤتو ءاهبوجو فّرَعُي لب ؛هرفكب مكحي مل كلذ وحن وأ ةديعب ةيدابب أشن
 هرفكب مكح كلذ دعب اهدحج

 6 ١انااهو "عومجملا” و .( 0/7 /( "ينغملا” :رظنا

 ؟لاتقلاب الإ ةاكزلا ذخأ مامإلا عطتسي مل اذإ

 عيطتسي الو مامإلا ةضبق نع نيجراخ اوناكو «عمج وأ دحاو ةاكزلا عنم اذإ

 اًقانع ينوعنم ول :لاق فخ ركبوبأ لعف (ى «مه اتق مامإللف «لاتقب الإ مهنم اهجارخإ

 «؟نيحيحصلا” يف ثيدحلاو !هعنم ىلع مهتلتاقل دي هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك

 لوسر لاق :لاق "نيحيحصلا” يف اطنخ رمع نبأ ثيدحو | نعش ةريره بأ نع

 وو ياو

 ٌلوُسَر اَدَمَحُم َّنَأَو كلا لِ هَلِإ ال ْنَأ اوُدَهْشَي ىَتَح سائلا َلِتاَكَ ْنَأ ( ُتزِمَأ» :: 6 هللا

 ْمُهاَوْمَأَو ْمُهَءاَمِد ينم اوُمَصَع َكِلَّذ وُلَعَت اَذِإَ .ًةاَكَّرلا اوُنْؤُيَو ٌقالَّصلا اوُميِقُيَو

 ىلع ءتشط ةباحصلا قفتا :هفلله ةمادق نبا لاق ./وللا َلَع ْمُجباَسِحَو مدشإلا قب

 .اهيعنام لاتق
 .(1974) ثيدح تحت "حتفلا”7 و .(7 ٠8 /0) ؟عومجملا”و ,( 01/5 /؟) «ينغملا” :رظنا

 ؟لداعلا مامإلا اهيطعي مأ هسفنب هتاكز ميسقت ىلوتي نأ لضفألا له

 يبأو «يلع نب دمحمو «يبعشلا لوق وهو «لداعلا مامإلل اهعفدي :لوألا لوقلا

 ءاهعضاوم اهعضو اذإ هئزج ال :روثوبأ لاقو .دمحأ نع ةياورو «يعازوألاو «نيزر



4 
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 اًرهاظ هتربي هيلإ اهعفدو ءاهفراصمب ملعأ مامإلا نأل اولاق .ناطلسلا اهب تأي ملو

 هنألو ءاحل قحتسم ريغ نوكي نأ لامتحال ؛اًنطاب هتربي ال ريقفلا ىلإ اهعفدو ءاًنطابو

 .ةمهتلا هنع لوزتو .«فالخلا نم جرخي

 بهذم نم حيحصلا وهو «هسفنب هلام ةاكز قرفي نأ لضفألا :يناثلا لوقلا

 «ريبج نب ديعسو .لوحكمو .نسحلا لاقو «ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «ةلبانحلا

 هقحتسم ىلإ قحلا عفد هنأل اولاق .اهعضوم يف لاملا بر اهعضي :نارهم نب نوميمو

 .هميرغ ىلإ نيدلا عفد ول !ى هأزجأف .هفرصت زئاجلا

 يبأو ءكلام لوق وهو «مامإلا الإ ةرهاظلا لاومألا قرفي ال :ثلاثلا لوقلا

 ءعورزلا :يه ةرهاظلا لاومألاو «ءةيعفاشلا روهمج دنع حصألا وهو «ةفينح

 ءزاكرلاو «ةضفلاو ءبهذلا :يه ةنطابلا لاومألاو «نداعملاو ءراثلاو «يثاوملاو

 َمِهْومأ نم ذُح# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .رطفلا ةاكزو «ةراجتلا ضورعو

 مهلتاقو «ةاكزلاب مهبلاط ركب ابأ نألو .١٠6*:ةبوتلا]# ابي مهقرتَو مهرهطت َهَقَدَص

 .اذه ىلع ةباحصلا هقفاوو ءاهيلع

 فالخ الو ءاهذخأ مامإلل نأ ىلع لدت ةيآلا نأ :لالدتسالا اذه نع بيجأو

 اهلهأ ىلإ اهودأ ولو ءاهلهأ ىلإ اهودؤي مل مهنوكل ؛اهب محل كي ركب يبأ ةبلاطمو «هيف

 .اهيلع مهلتاقي مل

 ىلع هلامع ثعبي ناك ْدْيَب يبنلا نأ :ةريثك ةلدأل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 راتخال ىلوأ هسفنب هتاكز قيرفت ناك ولو «ةباحصلا ضعب نع يور اذكهو .ةقدصلا

 انه مالكلاو ؛ملعأ هللاو ,مهيلإ هلامع ثعب املو ءلضفألا هنأل ؛كلذ ٌدْيَْي يبنلا مهل

 .لداعلا مامإلا ىلع
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 ضععب يف هب لومعملا وهو ءبيرق لوق وهف ءاًضيأ ثلاثلا لوقلاب ليق ول يقب
 .ملعأ هللاو «نادلبلا

 .(505 /5) "عتمملا حرشلا”و ,(17/8) «فاصنإلا”و ((25141 /9) «ينغملا” و .(98/1) "فارشإلا” :رظنا

 تعاض ىتح ريقفلا ىلإ اهعفدي ملف ةاكزلا رخأ اذإ

 يبأو ءيروثلاو «دامحو ءمكحلاو ءيرهزلا لوق وهو «هنع طقست ال :لوألا لوقلا

 يفو «ةاكزلا جارخإ يف طرف نكي مل نإ :لاق هنأ الإ ءيعفاشلا لاق هبو «ةلبانحلاو «ديبع

 .الف الإو ءاهجرخأ ةاكز يقب |يف ناك نإف «هلام ىلإ عجر جرخملا كلذ ظفح

 مل وأ طرف ةاكزلا طقستف ءباصنلا نع صقتني نأ الإ يقب ام يكزي :يناثلا لوقلا

 .كلام لوق وهو ءمهارد ةرشع يقب نإو .هطسقب يقب ام يكزي :ثلاثلا لوقلا

 ىلإ هلوصو لبق فلت لاملا بر ىلع نّبعتم قح هنأل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو .ىمدآلا نيدك «كلذب هنم ئربي ملف هقحتسم

 .0037/0) "عومجملا”و :( 788 /1) "ينغملا”و «(27/7) "فارشإلا” :رظنا

 ؟اهتاكز دؤي ملو نونس هيلع تضم اذإ

 نع ةاكزلا جارخإ همزل اهتاكز دؤي ملو نونس هيلع تضم اذإ :هنلله يوونلا لاق
 برحلا راد مأ مالسإلا راد يف ناك ًءاوسو ال مأ ةاكزلا بوجو ملع ٌءاوس ءلاهعيمج

 دلبلا كلذ لهأ دؤي ملو دلب ىلع يغبلا لهأ بلغ ول :رذنملا نبا لاق .ائبهذم اذه

 ؛يعفاشلاو «كلام لوق يف ىضاملا ةاكز مهنم ذخأ ءمامإلا مهب رفظ مث ءاّماوعأ ةاكزلا

 باحصأ لاقو ءىضم امل مهيلع ةاكز ال :يأرلا باحصأ لاقو :لاق .روث يبأو

 ةاكز ال مالسإلا راد ىلإ اوجرخ مث «نينس اوماقأو برحلا راد يف موق ملسأ ول :يأرلا

 ملعأ هللاو ءىغم امل ؛مهيلع . أ هللاو « يضم امل ؛مهيب



 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق :باوصلا

 .4/5:"0) "عومجملا”و :(14 /7) "ينغملا” :رظنا

 هيلع ةاكرلا بوجو دعب لجرلا تام اذإ

 ءنسحلاو ءءاطع لوق وهو «نييمدآلا نويدك ءهلام نم جرخي :لوألا لوقلا

 .دوادو ءرذنملا نباو ءروث يبأو .قاحسإو ءدمحأو .يعفاشلاو «ةداتقو ءيرهزلاو

 نم ؟نيحيحصلا” يف ثيدحلاو .(ىَضَقُي ْنَأ ٌّقَحَأ وللا ُنْيَدَق» :ْاكَي هلوق :مهتجح

 . عنخ سايع نبا ثيدح

 مل صوي مل نإو ءاياصولا رئاسك هلام نم تجرخأ اهب ىصوأ نإ :يناثلا لوقلا

 يبأ نب دامحو ءيعخنلاو ءيبعشلاو «نيريس نبا لوق وهو ءاهجارخإ ةئثرولا مزلي
 «ثيللا نعو «يروثلاو «يتبلا ناثعو «ليوطلا ديمحو .دنه يبأ نب دوادو «ناميلس

 ةفينحوبأ لاقو «ءثلثلا زواجتي ال ثيحب اياصولا لبق هلام نم جرخت يعازوألاو

 ةقدصف اهوجرخأ نإو ءاهجارخإ ةثرولا مزلي الو هتومب طقست :يأرلا لهأ رئاسو

 اهطرش ةضحم ةدابع اهنأب اوجتحا .ثلثلا نم نوكتو جرختف ءاهب يصوي نأ الإ عوطت
 ةالصلاب ةيصولا حصت ال اهنأب اذه نع بيجأو «ةالصلاك توملاب تطقسف «ةينلا

 .ةاكزلا فالخب ةباينلا اهلخدت الو

 ملف ءبجاو يلام قح اهنأل :هعلله ةمادق نبا لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .0505/8) "عومجملا”و «(587 /7) ؟ينغملا” و «(2ا/ /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةثرولا ىلإ لاملا لقتناو لوحلا ءانّثأ يف ثروملا تام اذإ

 هثراو ينبي لهف - لوحلا ءانثأ يف ثروملا :يأ - تام نإو :نايبلا بحاص لاق

 :نالوق هيف .هثّروم لوح ىلع
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 ثروت | «هقوقحب هثرو الام ثرو نم نأل ؛هيلع ينبي :ميدقلا يف لاق :لوألا

 .نهرلاب ةقيثولاو «بيعلاب درلاو «ةعفشلا

 ثيملا كلم نأل ؛حيحصلا وهو «لوحلا ةثرولا فنأتسي :ديدجلا يف لاق :يناثلاو

 ةعفشلا فلاخيو «هارتشا ول امك وهف .هثروم تومب هيلع كلملا ثراولا أدتباو «لاز دق

 .لأملا ىلع قح ةاكزلاو لاملل قوقح كلت نإف ؛نهرلاب ةقيثولاو ببعلاب درلاو
 نبا لاق .ةمئادلا ةنجللاو ؛نيميثع نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 هنأل ؟؛هيلع ةاكز الف «لوحلا متي نأ لبق تام يذلا تيملل ةبسنلاب امأ :هكللخ نيميثع

 .هنع ىضقي الف .بوجولا لبق تام

 توم ىلع لوحلا مت اذإ ةاكزلا هيلع اًباصن هبيصن غلبي يذلاف ةئرولل ةبسنلاب امأ

 ةاكز ال هنإف هب هلمكي ام هدنع سيلو «باصنلا غلبي ال ليلق هلام يذلاو .هثروم

 .هيلع

 ةنجمللا ىواتن”و فر نب نيميئه نبأ يرواتف عومج" و ل /هم ؟عومجملا” و يام ؤ عز 5*نايبلا” :رظنإ

 .( ١1م5 /9) "ةمئادلا

 ةينب الإ ةاكزلا جارخإ ئزجيال
 .ءاهقفلا ةماع لاق هنو «ةينلاب الإ ةاكرلا ءادأ عم ذي كل نايبلا بحاص لاق

 ءابو د سرر

 أدرمأ امو# :ىلاعت هلوق انليلد «نيدلاك ةينلا ىلإ اهؤادأ رقتفي ال :هفلل يعازوألا لاقو

 ءصالمخإلاب الإ حصت ال ةدابعلا نأ ربخأف .[ه:ةئيبلا]# نأ هَل نصا هنأ اودي َّإ

 تاّييلاب لامخألا اند :ليكَي هلوقلو ؟تادابعلا نم ةاكزلاو «ةينلا وه |منإ صالخإلاو

 يتلا اهطرش نم ناكف ءالفنو اًضرف عرنتت ةدابع اهنألو ؛(ىَوَن ام يرْما ٌلُكِلَ

 .جححلاو .موصلاو ةالصلاك

 نا



 ا
 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (؟)ج ةاكزلا باتك

 دقتعي نأ ةينلا نإف ءاذه تبث اذإ :- مدقت ام وحن ركذ دعب - هكللج ةمادق نبا لاق

 لحم نأل ؛بلقلا اهلحمو ,نوئجملاو يبصلاك ءهنع جرخي نم ةاكز وأ «هتاكز اهنأ

 .بلقلا اهلك تاداقتعالا

 .(1077/8) "عتمملا حرشلا” و «(7714/7) "ينغملا” و.( /7) "نايبلا” :رظنا

 ةاكزلا فراصم

 ٍنيكدسمْلاَو ِءارَقْمَلِل ُبقَدَصلأ اَمّنِإإ© :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا يه ةاكزلا فراصم

 ليّ نيو هلأ ليس 9فَو َنِمِردمْلاَو اقرأ يفو ميو ِةَملَوُمْلاو الع نعل
 .[1:ةبوتلا]#1 يك معمل هللا رص صر

 ؟نيكسملاو ريقفلا نيب قرف كانه له

 يف دحاو فنصو «ةاكزلا يف نافنص نيكاسملاو ءارقفلا :هئلله ةمادق نبا لاق

 «نيمسالا نيب عمج اذإ امأف ءامهيلع قلطني نيمسالا نم دحاو لك نأل ؛ماكحألا رئاس

 ريقفلا نأ الإ ,ىنغلا مدعو ةقافلاو ةجاحلاب رعشي امهالكو ءاَريمت نييمسملا نيب زيمو

 .مهألاف مهألاب أدبي امنإو «هب أدب ىلاعت هللا نأ لبق نم نيكسملا نم ةجاح دشأ

 ريقفلا نيب قرفلا يف هققلا ءالعو «ةغللا ءالع اهيف فلتخا ةلأسملا هذه :تلق

 :اهنم ةثالث ركذن راصتخالا لجأ نمو «لاوقأ ةعست ىلع نيكسملاو

 «ءيش هل يذلا نيكسملا نأو ؛نيكسملا نم اَلاح أوسأ ريقفلا :لوألا لوقلا

 ءمزح نباو .دمحأو «يعفاشلا لوق وهو هل ءيش ال يذلا ريقفلاو .هيفكي ال هنكلو

 [7؟:فهكلا]4رحَبْلا ىف َنوَُمَعَي َنيكَْصِل تكف ُةَئيِفَسلَأاَمَأ # :ىلاعت هلوقب :اوجتحا

 هنأ عم لاملا نم ةلمج تواس امبرو ءرحبلا نفس نم ةنيفس مهل نأ هللا ربخأف .ةيآلا

 ءاج .رقفلا نم ذوعت هنأ ديبي يبنلا نع درو اب اًضيأ اوجتحاو «نيكاسم مهنأ مهفصو



 «رقفلا ةنتف رش نمو «ىنغلا ةنتف رش نم ذوعت دوب هللا لوسر نأ احم ةشئاع نع

 .ةباحصلا نم عمج نع ءاجو «(084) ملسمو ,«(7757/7) يراخبلا هجرخأ

 «كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو «نيكسملا نم اًلاح نسحأ ريقفلا نأ :يناثلا لوقلا

 .[17:دلبلا]4 يم اذ اًئِيِكَسِمَّرَأل :ىلاعت هلوقب اوجتحا .ةبيتق نباو «بلعثو ء«ءارفلاو

 .هعوج ةدشل ؟بارتلا ىلع حورطملا وهو

 نإف ءانل ةجح ةيآلا هذه :هنللو لاقف «ةمادق نبا لالدتسالا اذه نع باجأو

 مسا قالطإب هقحتسي ال تعنلا نأ ىلع لدي ةبرتم اذ هنوكب نيكسملل ىلاعت هللا تعن

 .ةنكسملا

 يف اقرتفا نإو «ىنعملا يف امهنيب قرف ال ءءاوس نيكسملاو ريقفلا نأ :ثلاثلا لوقلا

 .كلام باحصأ رئاسو .فسوي يبأو ءمساقلا نبا لوق وهو ءظفللا

 انه ءارقفلا مدق امنإو :هغللَج ريثك نبا لاق .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .مهتجاحو مهتقاف ةدشل ؛روهشملا ىلع مهريغ نم جوحأ مهأل ؛ةيقبلا ىلع

 )١57/8(: ؟يبطرقلا ريسفت”و )8/5/!١(« ؟"عومجملا”و )47١/5(: *ينغملا”و 0(” /5) "ىلحملا” :رظنا

 .07 57 /8) "حتفلا” و .(737/4 /5) "ريثك نبا ريسفت” و «(415 /7) "نايبلا” و

 ءاينغأ اوناك نإو اهنم نوطعي ةقدصلا ىلع نولماعلا

 َنيِلِمِدَعْلاَو ٍنيكدسمْلاو ءرقفْلِل تَكَدَصلا اَمّنِإ#»< :ىلاعت هلوق :كلذ ليلد

 .ةيآلا 1١[ :ةبوتلا]. .. اَهتلَع

 ناك نإو «لماعلل لحت ةقدصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو :هنللَو ربلادبع نبا لاق
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 ع 8ك

 .٠

 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ اذه ىلع عامجإلا لقن اذكو :تلق

 .(7/85/57) ؟تادابعلا يف ربلادبع نبا تاعامجإ7 و ١٠١6(. /5) "ديهمتلا” :رظنا

 ؟تباث عامجإلا اذه له ىقب



 مك

 2 يي

 زوجي ال هنأ مساقلا نبا نع يورو :لاقف مساقلا نبا نع اًقالخ دشر نبا ركذ

 ها .اًلماع وأ ,ناك اًدهاجم ءالصأ ينغل ةقدصلا ذخأ

 ةاكزلا ليصحتل مامإلا مهثعبي نيذلا ةابحلاو «ةاعسلا :مه اهيلع نولماعلاو

 (ى «تاقدصلا عمجل ةباحصلا ضعب ثعبي يي يبنلا ناك دقو «كلذ ىلع ليكوتلاب

 .ةلدألا نم هريغو ءفلؤملا هركذ يذلا دعتت#ع سابع نبا ثيدح يف

 .0774/5) "ريثك نيا ريسفت”و )١71١/5(« "ةيادبلا” و ١01١( /8) "يبطرقلا ريسفت”7 و «(777 /4) ؟ىلحملا” :رظنا

 ةقدصلا نم ىطغي هنإف اًنزاخ وأ اًبساح وأ اًبتاك ناك ءاوس لماعلا

 «نزاخلاو رشاحلاو ءبتاكلاو بساحلا رجأ اهنم ىطعيو :هفلله ةمادق نبا لاق

 ةصح نم مهيلإ عفديو «نيلماعلا نم نودودعم مهلكف ,.مهوحنو يعارلاو ظفاحلاو

 ؛لاملا بر ىلعف «ةاكزلا يعاسلا ضضبقيل لاّيكلاو ناَّرولا رجأ امأف ءاهيلع نيلماعلا

 .هللله يوونلا لاق هوحنبو .ها ةاكزلا عفد ةنؤم نم هنأل

 .(6 58/0 "عومجملا”و 01/5 "ينغملا” :رظنا

 ؟لماعلا يف طرتشي اذام

 اًعلاب نوكي نأ لماعلا طرش نمو :(57 5 /7) ؟ينغملا” يف هلل ةمادق نبا لاق

 نألو ءلاصخلا هذه اهيف طرتشت ةيالولاو «ةيالولا نم برض كلذ نأل ؛اًئيمأ القاع

 (هبابرأ ىلع هعيضيو «ةاكزلا لاب بهذي نئاخلاو ءامل ضبق ال نونجملاو يبصلا

 طرتشي ال هنأ هريغو باطخلاوبأ ركذو «يضاقلا اذه راتخاو «همالسإ طرتشيو

 نع ليقو «جارخلا ةيابجك «رفاكلا هالوتي نأ زاجف «ءلمع ىلع ةراجإ هنأل ؛همالسإ
 ؛ةداهشلاك ءمالسإلا هل طرتشاف «ةنامألا هل طرتشي هنأ انلو «ناتياور كلذ يف دمحأ

 نم نألو ؛تايالولا رئاسك رفاكلا اهالوتي نأ زجي ملف «نيملسملا ىلع ةيالو هنألو

 .نيمأب سيل رفاكلا نألو ؛يبرحلاك ةلامعلا ىلوتي نأ زوجي ال ةاكزلا لهأ نم سيل



 ” هؤ/
 ةاكزلا باتك (1/1)ثيدحلا (؟)>

 ؟ةوبنلا تيب لآ نم ةقدصلا ىلع لماعلا نوكي نأزوجي له

 قلطنا هنأ .ءثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا نعف «كلذ زوجي ال هنأ يف ثيدح درو

 ربأ تنأ «هللا لوسر اي :مهدحأ لاقف ري هللا لوسر ىلإ سابع نب لضفلاو وه
 «تاقدصلا هذه ضعب ىلع انرّمؤتل انئجف «حاكتلا انغلب دقو «سانلا لصوأو سانلا

 يبنلا لاق هيفو ,ثيدحلا ركذ ... نوبيصي امك بيصنو «سانلا يدؤي (ى كيلإ يدؤنف
 ملسم هج رخأ .«ساّلا ُحاَسْوَأ يه م دمحم لآل يس اَل َةَقَدَّصلا نإ 3

 ٠١(. اك

 :فالخ عقو دقف ةلأسملا يف حضاولا ليلدلا اذه عمو

 لآ نم دحأل لحت ال اهنأ يضتقي ليلعتلاو ثيدحلا قاسمو :هغلله يبطرقلا لاق

 ىلإ بهذ دقو ,روهمجلا يأر وهو ءاهيلع نيلماع اوناك نإو «هانمدق ام ىلع دب يبنلا

 .مهيلع در ثيدحلاو ,يواحطلاو ,فسويوبأ اهيلع نيلماع اوناك اذإ مهل اهزاوج

 .(71/4/5) "ريثك نبا ريسفت” و )١178/9(( "مهفملا”و ؛(١١ا/7) "ملسم حرش” :رظنا

 ؟مشاه ينب يلاوم نم ةقدصلا ىلع لماعلا نوكي نأ زوجي له

 ال مشاه ينب يلاوم نأ :حيحصلاو «يمشاه مهقتعأ نم مه مشاه ينب يلاوم

 ثيدح :كلذ ليلد ءاهيلع نيلماعلا نم اوناك نإو «ةقدصلا نم اوذخأي نأ مهل زوجي

 عفار يبأل لاقف «موزخم ينب نم ةقدصلا ىلع الجر ثعب يي يبنلا نأ كعففخ عفار يبأ

 .هلأسف هاتأف .هلأسأف دي يبنلا يآ ىتح :لاق !اهنم بيصت كنإف ؛ينبحصا : كن

 ؛(1569) دوادوبأ هاور .(ةَقَدَصلا اَنَل 0 ل اَّنِإَ مهيمن ْنِم مْوَقلا ىلْوَم» :لاقف

 انخيشل )١17١( "دنسملا حيحصلا” يف وهو ءحيحص هدئسو (1800) يذمرتلاو

 .50/؟) ؟لبسلا”و «(567/75) ؟ينغملا” يف ةلأسملا يف فالخلا :رظنا
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 ؟مالسإلا روهظ دعب اذه ىلإ جاتحي لهو * َمُجيوُدِدنَلَوملاَم : ىلاعت هلوق
 جاتحي الف .هروهظو مالسإلا زعل ؛مهمهس عطقنا فنصلا اذه :لوألا لوقلا

 يورم وهو «يعفاشلل لوقو ءكلام بهذم روهشمو «ةفينح يبأ لوق وهو ءاذه ىلإ

 .يبعشلاو .نسحلاو « كتنخ رمع نع

 «مالسإلا ىلع فلأتسي نأ ىلإ جاتحا اهبر مامإلا نأل ؛نوقاب مه :يناثلا لوقلا

 ٍَفَلوُمْلاَو :ىلاعت هلوقل ؛يرهزلا نع يورو «ةلبانحخلا بهذم وهو

 ىلع ىقبتف ؛َتَخِسِين اهنأ ملعي الو «ةيآلل ؛باوصلا وه اذهو .[<0:ةبوتلا]4 َمُجيوُلُ

 .ملعأ هللاو ءاهرهاظ

 .(158 /8) "يبطرقلا ريسفت” و ((5//471) ؟ينغملا” :رظنا

 مهبولق ةفلؤملا عاونأ

 نأ امإ رفاكلاف ءملسمو رفاك :ناعون مهبولق ةفلؤملاو :هكلله مالسإلا خيش لاق
 عاطملا ملسملاو ءكلذب الإ عفدني مل اذإ هترضم عفد وأ «همالسإك «ةعفنم هتيطعب ىجري

 ال نمم لاملا ةيابج وأ «هريظن مالسإ وأ .همالسإ نسحك ءاًضيأ ةعفنملا هتيطعب ىجري

 الإ فكتي مل اذإ نيملسملا نع هررض فك وأ ءودعلا يف ةياكنلا وأ .فوخل الإ هيطعي

 .كلذب

 ىطعأ !ى «ملسُيل ىطعي نم مهنم :ماسقأ مهبولق ةفلؤملا :هثثله ريثك نبا لاقو

 نم مهنمو ءاكرشم اهدهش ناك دقو ...نينح مئانغ نم ةيمأ نب ناوفص ُدْييَب يبنلا

 ديدانص نم ةعامج اًضيأ نينح موي ىطعأ (ى .هبلق تبثيو «همالسإ نّسحيل ىَطْعَي

 ىّطعُي نم مهنمو «هتارظن مالسإ نم ىجري امل ىّطعُي نم مهنمو ...مهفارشأو «ءاقلطلا

 .دالبلا فارطأ نم ررضلا نيملسملا ةزوَح نع عفديل وأ «هيلي نم تاقدصلا يبجيل

 .(7177 /4) "ىلحملا”و «(399/1 /؟) *ريثك نبا ريسفت”و ١4٠0(, /58) "ىواتفلا”و .(17/8/8) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا



 :معأوه ما بتاكلا ةثاعارمأقتعلا 4 ب ٍراَمَرلأ يفو## :ىلاعت هلوقب دارملا له

 :اهب دوصقملا يف اوفلتخاو .باقرلا مهس توبث يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 نسحلا لوق وهو «نوبتاكملا مه 4 ِباَهَرلَأ فَو# :هلوقب دوصقملا :لوألا لوقلا

 .يعخنلاو «ريبج نب ديعسو «زيزعلادبع نب رمعو «نايح نب لتاقمو ءيرصبلا

 .نيرخآو «ثيللاو ءيعفاشلاو ءيرهزلاو

 لوق وهو «قتعيل قيقرلا ءارش وه * ٍِباَقَرلأ يفو# :هلوقب دارملا :يناثلا لوقلا

 .رذنملا نباو ءيراخبلا لام هيلإو .قاحسإو «روث يبأو «ديبع يبأو ءكلام

 نأ سأب الف «نيبتاكملا نم معأ باقرلا :هنيح سابع نبا لاق :ثلاثلا لوقلا

 .كلام نع ةياورو ءقاحسإو .دمحأ لوق وهو «ةاكزلا نم ةبقرلا قتعت

 «قتعتل باقرلا ءارشو «بتاكملا لمشت ةيآلا نأو «ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 لخدي باقرلا يفو :لاق ثيح ةيميت نبا مالسإلا خيش حيجرتو «مزح نبا لوق وهو
 .اهيف لاوقألا ىوقأ اذه .باقرلا قتعو ءىرسألا ءادتفاو «نيبتاكملا ةناعإ هيف
 ((574/18) ؟ىواتفلا”و ١85(( /8) ؟يبطرقلا ريسفت”و ١84((: /5) ؟عومجملا”و :(714 /4) ؟ىلحملا” :رظنا

 437١(. /؟) ؟نايبلا ءاوضأ” و ,(777 /8) "محتتفلا” و .(1/4 /؟) "ريثك نبا ريسفت” و

 ةاكزلا نم نوطعي نومراغلا
 وأ «ةلامح لمحت نم مهنمف :ماسقأ مهف نومراغلا امأو :هنلل ريثك نبا لاق

 «بات مث ةيصعم يف وأ «هنيد ءادأ 5 مرغ وأ هلا فحجأف .همزلف نيد نمض

 َنيِاَِِمْلاَو ٍنيكَسَمْلاَو كرَفْفْلِإ ْتقَدَصلأ اَمَّنإإ# :ىلاعت نو .ةلأسملا هذه ليلد
 .ةيآلا [10:ةبوتلا]4 َنيمِردَمْلاَو باكرا فو ممول ةَمَلَوُمْلاَو ال



 ىبنلا نأ 2١5 5) "ملسم” يف كن قراخم نب ةصيبق ثيدح :ةنسلا نمو

 ُهلاسَلا هَل تلح َةلاَمع َلَمَحن ِلُجَو :ِةياَكَت دَحَأِل الإ | ليال لانكا نو :هل لاق يَ

 ب ةلاشل هل لحم هلام تاتا ةحِاَج باص ٍلُجََو كاين مث اَهَبِصُي ىَّتَح
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 َموُقَي ىَتَح َةَقاَُهْتَباَصَأ ٌلُجَرَو - ٍشْيَع ْنِم اًداَدِس :ّلاَق ْوَأ - يي نَا بيب

 يردخلا ديعس يبأ ثيدحو .ةَقاَق اناَلُف ْتَباَصَأ ْدَقَل :هِمْوَق ْنِم اجلا يود ْنِم ٌةناَكَ

 يف يو هللا لوسر دهع يف لجر بيصأ :لاق (1557) اًضيأ ؟ملسم” دنع عن

 هيلع سانلا قدصتف اهْيلَع اوُقَّدَصَت» يي هللا لوسر لاقف «هنيد رثكف ءاهعاتبا راث

 َسْيَلَو مُتْذَجَو ام اوُذُخ» :هئامرخل دي هللا لوسر لاقف هنيد ءافو كلذ غلبي ملف

 .«َكِلذ الإ ْمُكَ

 نع ناسنإلا لمحتي نأ كلذو «ةلامح لمحت» :هكعإخ ةصيبق ثيدح يف هلوق

 ناك نإو .هرهاظو ةلأسملا هل لحت اهنإف «نيتفئاط نيب لاب حلاصي وأ «ةيد وأ ءائيد هريغ

 .هلام نم هميلست همزلي ال هنإف ءاّينغ
 وأ «ةيوامس ةفآ هلام باصأ :يأ «هلام تحاتجا ةحئاج هتباصأ لجرو» :هلوق

 .هشيعب موقي ام هل قبي ل ثيحب هوحنو «قرغلاو دربلاك «ةيضرأ

 طرشب نكل «ةلأسملا هل لحت اذهف ءرقفو ةجاح :يأ «ةقاف هتباصأ لجرو» :هلوق

 يف امك «ةوابغلا هيلع بلغ نم ال ءلوقعلا يوذ نم «هدلب لهأ نم ةثالث هل دهشي نأ

 .لوقعلا :يأ «اجحلا يوذ نم» :ثيدحلا

 .(71057/5) ؟مالسلا لبس” و «(7179/5) "هريسفت” (147/8) ؟يبطرقلا ريسفت” (7585 /5) ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟ناعي لهف ءاهنم بات مث ةيصعم يف مرغ ذإ

 لتق وأ ءانغ وأ راق وأ انز يف هفرصي وأ اًرخ يرتشي نأ لثم ةيصعم يف مرغ اذإ

 .بات مث ءكلذ وحنو اًسفن



 نِحْلا كم

 ع ذل
 عفدي :امهدحأ :ةلبانحلا دنع ناهجوو «ءةيعفاشلا دنع ناهجو اهيف ةلأسملا هذه

 ةاكزلا باتك (١71١)ثيدحلا (

 «نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو ءهيلإ عفدي هنأ :برقألاو ءهيلإ عفدي ال :رخآلاو ءهيلإ

 .اهلبق ام بت ةبوتلا نأل ؟لبقم انخيشو
 بجي لب «ةيصعملا نم سيل ةمذلا يف يذلا نيدلا ءاقبإ نأل :ةمادق نبا لاق

 يصاعملا يف هلام فلتأ نم هبشأف «ةيصعم ال ةبرق بجاولا ىلع ةناعإلاو ءاهغيرفت

 .ءارقفلا مهس نم هيلإ عفدي هنإف رقتفا ىتح
 .(57786 /1) ؟عتمملا حرشلا” و ١97(: /7) "عومجملا” و «( 477 /3) "ينغملا :رظنا

 ؟اًينغ ناك نإو هللا ليبس يف يزاغلل ةاكزلا عفدزوجي له
 نم نوطعي مهنأو «هللا ليبس يف ةازغلا قاقحتسا يف ملعلا لهأ نيب فالخال

 ٍليِيَس ىف اوُلَيَقَو# :ىلاعت هلوقل ؛هيلإ نوجاتحي امم «هريغو حالسلا هب اورتشيل ؛ةاكزلا
 ليبس يف يزاغلا يف اوفلتخاو ءوزغلا وه قالطإلا دنع هللا ليبسو .[40١:ةرقبلا]# لل

 :اًتغ ناك اذإ هللا

 وهو ءاّينغ ناك نإو هللا ليبس يف يزاغلا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي :لوألا لوقلا

 ٍليِبَس فو :اهيفو «ةيآلا لوقلا اذه ليلد ؛ملعلا لهأ روهمج لوق

 لِ ينل ٌةَقَدَّصلا ٍَُك الا :اًعوفرم كلل ديعس يبأ ثيدحو .[60:ةبوتلا]# مّ

 وأ هلي اهارئْشا ٍلُجَرِل وأ مِراَمِل َْأ اَهْيَلَع ٍلِماَعِل ْوَأ هللا ٍليِبَس يف ِزاَغِل :ٍةَسْمَج
 ثيدحلاو .« يمل يكيلا اَماَدْمَأَ نسما َلَع َقَّدَصَتَف ّنيِكْسِم راج ُهَل َناَك ٍلُجَرِل

 .(71"7/ /؟) "ءاورإلا” يف ينابلألا خيشلا هححصي

 لوق وهو هاّينغ ناك نإ ةقدصلا نم هللا ليبس يف يزاغلا ىطعي ال :يناثلا لوقلا

 .مساقلا نبال لوقو «هيبحاصو «ةفينح يبأ



 ب سدخ
 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج

 هيلإ جاتحي ام عيمج هللا ليبس يف يزاغلا ىطعي هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ةلدألا مومعل ؛اّينغ ناك نإو ؛هريغو حالسلا نم ءوزغلا يف

 نيذلا ةازغلا مهو «[60:ةبوتلا]4 هلأ لبس فو :هنللو مالسإلا خيش لاق

 نوزغي ام مامت وأ .هب نوزغي ام نوطعيف ءمهوزغل مهيفكي ام هللا لام نم نوطعي ال

 .ةرجأو «ةقفنو حالسو ليخ نم هب

 اهب ىرتشي نأ زوجي حيحصلا لوقلا ىلعو :هكله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ىلع ةلادلا (يف)ب رورجم ىلع فوطعم هنأو اميسال «هللا ليبس يف اهب لتاقي ةحلسأ

 .[10:ةبوتلا]4 وأ لبس ِفَو# يفب ةرورجم اهسفن يه لب ؛كيلمتلا نود ةيفرظلا
 (قازغلا معي .[10:ةبوتلا14وَّللأ لبس ىف :هلوق نأ حجارلا لوقلا نوكيف :اذه ىلعو

 .هريغو حالس نم هيلإ نوجاتحي امو
 2088 /15) "ريثك نبا ريسفت” و 07301 /8) "حتفلا” و «(؟7/4 /58) "ىواتفلا” و «(186 /8) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 .(؟115/5) "عتمملا حرشلا”و

 ؟طقف داهجلا هب دوصقملا مأ هللا ليبس نم جحلا له

 هللا ليبس نم جحا سيلو ءاّريقف وأ ناك اًينغ ءيزاغلاب صتخي هنأ :لوألا لوقلا

 هللا لوسر نع يور دق :ليق نإف :لاق مزح نبا لوق وهو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 :انلق .جحلا يف اهنم ىطعي نأ ديشن#» سابع نبا نع حصو «هللا ليبس نم جحلا نأ ديت

 لك دري مل ىلاعت هنأ يف فالخ ال هنأ الإ «ىلاعت هللا ليبس نم وهف ريخ لعف لكو «معن

 وهو «صنلا َنَّب ثيح الإ عضوت نأ زجي ملف ؛تاقدصلا ةمسق يف ربلا هوجو نم هجو

 .هئللك لبقم انخيش لوق وهو :تلق .قيفوتلا ىلاعت هللابو ءانركذ يذلا

 يراخبلا هركذ هشتتح سابع نبا لوق وهو «هللا ليبس نم جحلا نأ :يناثلا لوقلا

 «قاحسإو دمحأ لوق وهو .ظفاحلا هلاق .حيحص هيلإ دنسلاو دشن رمع نباو ءاقلعم
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 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (؟)ج انقل

 كفي قيلط يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ينابلألاو ةيميت نبا لوقلا اذه حجرو

 تلأسف .هللا ليبس يف هتلعج دق :تلقف هيلع جحت اًلمج ينم قيلط مأ تبلط :لاق

 حيحصلا” يف ثيدحلاو .اوللا ٍليِبَس يف َناَك اًهَتْيَطْعَأ ْوَل ءٌتَقَدَص) :لاقف ديك يبنلا

 ١77(. 5) فلك انخيشل ؟دنسملا

 هللا ليبس نأل :هثلله لاق «ةمادق نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ديرأ |منإ هللا ليبس ركذ نم نآرقلا يف ام لك نإف ؛داهجلا ىلإ فرصني امنإ قالطإلا دنع

 .كلذ ىلع ةيآلا هذه يف ام لمحي نأ بجيف ؛ريسيلا الإ «داهجلا هب

 "ةنملا ماهت” و 0977 /) «حتفلا” و 0071410 /58) ؟ىواتفلا”و ء(1//471) "ينغملا” و 7175 /4) ؟ىلحملا” :رظنا

(38), 

 رفاسملا وهو ليبسلا نبا ةاكزلا فراصم نم

 لهأ نيب فالخ الو .[0:ةبوتلا]* ُليَِسلأ ِنيَأَو# :اهيفو «ةيآلا كلذ ليلد

 يف زاتجملا رفاسملا وهو «ليبسلا نبا كلذكو :هنللذ ريثك نبا لاق ,هقاقحتسا يف ملعلا

 .هدلب ىلإ هيفكي ام تاقدصلا نم ىطعيف «هرفس ىلع هب نيعتسي ءيش هعم سيل دلب

 .لام هل ناك نإو

 ءقيرطلل مزالم هنأل ؛ليبسلا نباب يمسو :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ليف «ءاملا ريطل «ءاملا نبا :نولوقي (ىك «ةونبلا فصوب هيلإ فاضي دق ءىشلل مزالملاو

 هب عطقنا يذلا رفاسملا دارملاو ءرفسلل مزالملا رفاسملا ليبسلا نباب دارملا نوكي اذه

 .هدلب ىلإ هلصوي ام هعم سيلف ؛هتقفن َتَدْفَت :يأ ءرفسلا

 .(144/7) ؟عتمملا حرشلا” و 88٠(« /7) "ريثك نبا”و «(1/"47) "ينغملا” :رظنا



 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج 1

 ؟ ضعب نود مهضعب ءاطع زوجي مأ ةينامثلا فانصألا باعيتسا بجي له

 عيمج ىطعيو ءاهنم دحاو ىلإ عفدلا زوجي لب ءاهباعيتسا بجي ال :لوألا لوقلا

 :مهنم ,فلخلاو فلسلا نم ةعامجو كلام لوق وهو «نيقابلا دوجو عم ةقدصلا

 نب نوميمو «ريبج نب ديعسو «ةيلاعلاوبأو .مغن» سابع نباو «ةفيذحو ءرمع

 سابع نبا ثيدحب اولدتسا .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو :ريرج نبا لاق .نارهم

 :اذه ىلعو .«ْمِهِئاَرقُف َلَع درت ْمهئاينْغأ ْنم ٌدَحْؤُت» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ديشنتم

 .اهاعيتسا بوجول ال .ءفرصملا نايبل انه فانصألا تركذ امنإف

 .ةعامجو يعفاشلا لوق وهو «ةيناثلا فانصألا باعيتسا بجي :يناثلا لوقلا

 اهنم ءمهسأ ةيناث ىلع اهمسق مامإلا وه ةاكزلا قرفي يذلا ناك نإف :لوقلا اذه ىلعف

 هذخأيف هريغ امأو ءضروعلا هجو ىلع هذخأي هنأل ؛هب أدبي ام لوأ وهو ءلماعلا مهس

 «لماعلا بيصن طقس هليكو وأ ؛كلاملا وه ةاكزلا قرفم ناك نإو «ةاساوملا هجو ىلع

 .مهنم نيدوجومللف الإو «ةيقابلا ةعبسلا فانصألا ىلإ تفرصو

 .ملعأ هللاو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(0195/9) "راكذتسالا” و .(717/4/1) "ريثك نبا ريسفت”و )١74/7( "عومجملا” و ((5 ٠ /7) "ينغملا” :رظنا

 رشاه ينب ىلع ةضيرفلا ةقدص مكح

 «ثراحلا لآو ءسابعلا لآو «ليقع لآو «رفعج لآو يلع لآ :مشاه ينبي دارملا

 لب :ليقو .دحأ ْةَِكَي هرصع يف مهنم ملسي مل هنأل ؛كلذ يف بحل يبأ لآ لخدي ملو

 :ةلأسملا مكح امأ .ربيخ يف دب هعم اتبث به يبأ انبا بتعمو ةبتع ملسأ

 لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو مشاه ينب ىلع ةقدصلا مرحت :لوألا لوقلاف
 .ةضورفملا ةقدصلا مهل لحت ال مشاه ينب , نأ يف اًفالخ ملعن ال : ههللك ةمادق نبا لاق



 رخل

 ةاكزلا باتك (17/1)ثيدحلا (١)ج قل

 يبأل لوق وهو «ىبرقلا يوذ مهس اومرح اذإ ةقدصلا مهل زوجت :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعبل هجو وهو «مهنم يرهبألا نع ةيكلاملا ضعب هلقنو «ةفينح

 مهل لالحو مشاه ينب ريغ نم تناك اذإ ةقدصلا مهيلع مرحت :ثلاثلا لوقلا

 .فسوي يبأ لوق وهو ءضعب نم مهضعب ةقدص
 دمحم لآل يت ال َةَقَدَّصلا َّنإ» :اهنم «ةريثك ةلدآل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 لخأ :لاق هتنظ ةريره يبأ ثيدحو ءمدقت دقو ملسم هاور .«ٍساّنلا ٌحاَسْوَأ َّيِه ان

 مذا !يِك !خيك» يي هللا لوسر لاقف .هيف يف اهلعجف ؛ةقدصلا رمت نم ةرمت نسحلا
 ملسمو )١1441(, يراخبلا هجرخأ «!؟ةَقَدَّصلا ُلُكَأَت ال انآ َتْمِلَع اَمَأ اج

 .ةلدألا نم اهريغو )١٠١59(

 "حتفلا”و هاف /3( "عومجملا”و 36 تف "ملسم حرش” و 05 /8 "مهفملا”و .(0همى/؟١ "ينغملا :رظنا

 .(*:4/7) ؟لبسلا” و ء(*ه؛ /*)

 ؟ةقدصلا بلطملا ينب ىلع مرحن له

 دبعو بلطملاو مشاه :يلي اك وهو «مهبسن ركذن ةلأسملا يف لوخدلا لبق

 نأ ملعاو :يناعنصلا لاق .فانم دبع ونب عيمجلا ةوخإ ةعبرأ ءالؤه «لفونو سمش

 نب لفون دالوأ نم معطم نب ريبجو «فانم دبع نب بلطملا دالوأ مه بلطملا ينب

 دبع ونيو بلطملا ونبقف «ءفانم دبع نب سمش دبع دالوأ نم ناثعو .فانم دبع

 .ةدحاو ةجرد يف مع دالوأ لفون ونبو سمش

 :ةلأسملا مكح امأ .مشاه ونب كلذكو :تلق

 وهو «ىبرقلا يوذ مهس يف مشاه ينب نوكراشي بلطملا ينب نأ :لوألا لوقلاف
 :لاق كتففخ معطم نب ريبج ثيدح :لوقلا اذه ليلد .دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق

 ينب تيطعأ هللا لوسر اي انلقف دي هللا لوسر ىلإ نافع نب نامثعو انأ تيشم



 نحلا كيل
1 - 
 ج ©>ت

 ان :ِدكنَي هللا لوسر لاقف «؟ةدحاو ةلزنمب كنم مهو نحنو انتكرتو «بلطملا

 ةاكزلا باتك (١17)ثيدحلا (

 .09150) يراخبلا هجرخأ اَدِحاَو ٌءْيَ مِشاَه وُنَبَو بِلا وُ

 «ىبرقلا يوذ مهس يف مشاه ينب نوكراشي ال بلطملا ينب نأ :يناثلا لوقلا

 ةهج ىلع مهاطعأ ديب يبنلا نأ :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 .قاقحتسالا ال ليضفتلا

 يوذ مهس يف مشاه ينب نوكراشي بلطملا ينب نأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 بسنلا يف اوناك نإو ءمهادع نم نود ةقدصلا مهيلع مرحت اضيأ كلذكو «ىبرقلا

 .ملعأ هللاو ,مدقت يذلا ليلدلل كلذو ءءاوس
 .0608/1) "لبسلا”و «(745 /5) "حتفلا” و .(١؟0 /9) "مهفملا”و «(297/15) "ينغملا” :رظنا

 ؟تيبلا لآ ىلع ةلفانلا ةقدص مكحام

 .دمحأل لوقو ؛يعفاشلل لوق وهو مهل زوجت ال :لوألا لوقلا

 .دمحأو «يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو «ةيفنحلا رثكأ لوق وهو ءزوجت :يناثلا لوقلا

 ثلاثلا لوقلا وهو «هلآل لحتو ديب هللا لوسر ىلع مرحت :ثلاثلا لوقلا

 .يعفاشلل

 «ةلدألا مومعل ؛ةضيرف وأ «ةلفان تناك ءاوس ةقدصلا مهل زوجت ال هنأ :حجارلا

 .«ٍساّنلا ُحاَسْوَأ ّيِه م مح لآل اَِلَو دَمَحْ ًٍُُث ال اب :ثيدح الإ نكي مل ولو

 .ناهربلا هيلعف «ةلفانلا نود ةضيرفلا ينعي |منإ :لاق نمف

 .070377/5) "ليسلا” و 0785 /5) "حتفلا”و«(1/15١1) "ملسم حرش” و (104/15) "ينغملا” :رظنا

 بلطملا ينبو مشاه ينب يلاوم ىلع ةقدصلا مكح

 «نييفوكلا رئاسو «ةفينح يبأ لوق وهو «ةقدصلا مهيلع مرحت اهنأ :لوألا لوقلا

 يبأ ثيدحب لوقلا اذه لهأ لدتساو «ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهو «ةيكلاملا ضعبو



 عسا >ج
 ةاكزلا باتك (١7١)ثيدحلا (؟ 5 قلل

 عفار يبأل لاقف ؛موزخم ينب نم ةقدصلا ىلع الجر ثعب ٌدْدَي يبنلا نأ :ثنف عفار

 .هلأسف هاتأف .هلآسأف لِي يبنلا يتآ ىتح :لاق .اهنم بيصت كنإف ؛ينبحصا :كننن

 .مدقت دقو «حيحص وهو .اًَقَدّصلا ال لت اَل انو ْمِهِيُفنَأ ْنِم موَقلا َلْوَم» :لاقف

 نبا لاق .ةيعفاشلل يناثلا هجولاو .كلام لوق وهو ءمهل زوجت :يناثلا لوقلا

 رثكأ لاقو :- بلطملا يلاوم نود مشاه ينب يلاوم ىلع مالكلا يف - هثله ةمادق

 «سانلا رئاسك ةقدصلا نم اوعنمي ملف ديو يبنلا ةبارقب اوسيل مهأل زوجي :ءاملعلا

 رئاسك اهومرحي نأ زجي ملف ءهنم نوطعي ال مهنإف ءسمخلا نم اهنع اوضوعي مل مهنألو
 ا .سانلا

 يبأ ثيدحب جتحاو «لوألا لوقلا راتخا ؛مالكلا اذه ةمادق نبا ركذ نأ دعبو

 .تفلخ عفار

 ينبو ءمشاه ينب يلاوم ىلع ةقدصلا مرحت اهنأ لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نم ءاملعلا نع ةمادق نبا هركذ ام امأو .مدقتملا كفا عفار يبأ ثيدحل بلطملا

 .ملعأ هللاو صنلل مداصم هنأل ؛دودرمف «ليلعتلا

 03١, /5) "مالسلا لبس” و )3١1/7(( "ملسم حرش و .(95317/7) "مهفملا”و (505/17) "ينغملا” :رظنا

 بستكم يوقل الو ينفل ةقدصلا لحتال

 ًٍَُث الذ : كفيف كيعس يبأ ثيدح :اهنم «ثيداحأ ةدع ةلأسملا هذه يف درو

 هنأ ل يبنلا باحصأ نم نيلجر ثيدحو «مداقت دقو .ِةَسْمَل ال ! يحل هَمَدَّصلا

 ثيدحو ««(بييتْكُم ّيِوَقِل اَلَو َّعِل اهب ّظَح اَلَو .اكتَطْعَأ انش ْنِإ» :اىل لاق

 .«ًيِوَس ورم يِذِل اََو يم ُةَئَدَّصلا لت ال١ :اًعوفرم تنفخ لاله ينب نم لجر
 )/١1591()١6١9(. "دنسملا حيحصلا” يف ناريخألا ناذهو



 - ادم
 ةاكزلا باتك (71١)ثيدحلا (؟)ج

 ةبجاولا ةاكزلا يهو «ةضورفملا ةقدصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ههللج ريلادبع نبا لاق

 .ها .هيف نيفوصوملا ثيدحلا اذه يف نيروكذملا ةسمخلا ريغ ىنغل لحت ال لاومألا ىلع

 .ملعلا لهأ نم هريغ عامجإلا لقن اذكهو .مدقتملا ثيَخ ديعس يبأ ثيدح ينعي
 ,(5737/5) "ينغملا”و )١199/9( "راكذتسالا” :رظنا

 ؟ةاكرلا نم ذخألا هعم زوجي ال يذلا ىنغلا دحوه ام

 لصحت ام دوجو وأ ءبهذلا نم اهتميق وأ اًمهرد نيسمخ كلم نم :لوألا لوقلا

 نم كلم ولو «كلذ وحن وأ «راقع وأ ةراجت وأ بسك نم «ماودلا ىلع ةيافكلا هب

 ءاِّينغ نكي مل ةيافكلا هب لصحت ال ام تاراقعلا وأ «ةمئاسلا وأ بوبحلا وأ ضورعلا

 رهاظ وهو ءقاحسإو «كرابملا نباو ءيعخنلاو ءيروثلا لوق وهو ءاًباصن كلم نإو

 هل نمل ةقدصلا لحت ال * دعدنلوو سابع نباو «دوعسم نبا نع يورو «.دمحأ بهذم

 دوعسم نب هللادبع ثيدح : :مهتجح .بهذلا نم اهتميق وأ ءاطدع وأ ءاّمهرد نوسمح

 وأ .شوُمح ِةَماَيِقلا َمْوَي ٌْتَءاَج ههينفُي اَمُهَلَو ٌلَأَس ْنَم» : 1 هللا لوسر لاق :لاق كعذيخ

 َنوُسْمَح» :لاق ؟ىنغلا امو هللا لوسر اي :ليقف .«!وهْجَو يف ٌحوُدُك ْوَأ ُشوُدُخ

 ٍنابلألا خيشلا هححصو )١577(« دوادوبأ هجرخأ .«بَهّذلا َنِم اَهُّتَمِبِق ْوأ ءامهْرَد

 . هلو

 نإو «ةقدصلا هيلع تمرح اًجاتحم نكي مل اذإف «ةيافكلا هب لصحت ام ىنغلا :ناثلا لوقلا

 اذه يف اهريغو نامثألاو ءاباصن كلم نإو «ةقدصلا هل تلح اًجاتحم ناك نإو ءاّئيش كلمي مل

 :مهتجح .هباحصأ ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياورو ؛«يعفاشلاو كلام لوق وهو «ءاوس
 5 5 2 نس يرده )0 عير ج . هلك ع انا سالف مح 3
 الإ لجن ال ةلأشملا نإ ةَصيَِ ايد :لاق ا هنا وسر نأ 0

 ُئَلَصَأ ٍلُجَرَو كمي م اَهَيِصُي بح سلا هَل ْتَّلَحَم كلام لمَن ٍلُجَو :ةّاكئ دَح

 ْنِص ادا :َلاَق ْوَأ - ٍشْيَع ْنِم اماَوِ بصي ىَّتح هسا هَ لحم لَم تح حبا



 نحلا كمي
 ةاكزلا باتك (١7/1١)ثيدحلا مجانا 10 1 1

 اناَكُف ْتباَصأ دَقَل :هِمْوَق نم احلا يو ْنِم هلاك َموهَيىَنَح هاد ُهئاَصَأ ٍلُجَرَو - ٍشْبَع 0 مس اسعا م

 َنْهاَوِس اق ءِشْيَع ْنِم داَدِس :َلاَق وأ - شبح ْنِاَماَوق بصي ىَتح الا هَل ْتلَحَم كا

 ْ )540١(. ملسم هاور .ا!اًنْحّس ءاهّبِحاَص اهلك اَنحْس ُةَصيَِ الاَلا َنِ

 وأ «نامثألا نم اًباصن كلم نم وه ةاكزلا ذخأ نم عناملا ىنغلا :ثلاثلا لوقلا

 لوق هتجح .ةفينح يبأ لوق وهو ءاهريغ وأ ةمئاسلا وأ «ةراجتلل ةدعملا ضورعلا

 ُهبَق ْمِهِاَِْغَأ ْنِم ُذَحْؤُت ةَقَدَص ْمِهْيَلَع ضَرَك دك هللا ّنَأ ْمُهرخََت» :ذاعم يب يبنلا

 ثيدحلا نأب :اذه نع بيجأو .ةاكزلا مهيلع بجت نم ءاينغألا لعجف (ْةهِئاَرَقُف َلَع

 هللاو «ةاكزلا نم ذخألا عنمي طباضو ٌدح هيف سيلو «ةاكزلل بجوملا ىنغلا نايب هيف

 .ملعأ

 «ةجاحلا يف اقفتا اهنإف ؛اًضيأ بيرق يناثلا لوقلاو «لوألا لوقلا وه :برقألا

 .ملعأ هللاو .ذخأي نأ هلو «ريقف هنأو ءاباصن كلم نإو

 ١40(. /8) "يبطرقلا ريسفت” و ((771 /7) "ينغملا” و ٠٠١(« /97) ؟"فارشإلا” :رظنا

 دلولاو نيدلاولاك مهتقفن هيلع بجت نمل ةاكزلا ءاطعإزوجي ال

 مهيلإ ةاكزلا عفدت الف ءارقفلا دلولاو نادلاولا امأف :ههللو يبطرقلا لاق

 ظ .عامجإلاب

 نبا هلقن «عامجإلاب ةبجاولا ةاكزلا نم ىطعي ال دلولا نآل :هئللم ظفاحلا لاقو

 .هريغو رذنملا

 نم لزن امهم هعرف ىلإ ةاكزلا عفد زوجي الو :ءاهقفلا لاق :هنللَم ماسبلا لاقو

 مكح يف امهدحأ كلم نأل ؛اولع امهم همأو هيبأ لبق نم هلصأ ىلإ الو «تانبلاو نينبلا

 زوجي ال هنأ ىلع دقعنا دق عامجإلا نألو ؛كلملا لاوز ةاكزلا طرش نمو ءرخآلا كلم

 .هيدلاو ىلإ ةاكزلا عفد



 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج اك

 .هذه دعب ةلأسملا يف هركذ يتأيس فالخ ىلإ ةيميت نبا راشأ دق :تلق

 )1١08/5(. "برآملا لين” و 0550 /*) "حتفلا” و «(57/7) "مهفملا” :رظنا

 ؟نيبتاكم وأ نيمراغ اوناك اذإ هدلوو هيدلاو ىلإ ةاكزلا عفدزوجي له

 نيبتاكم وأ «نيمراغ اوناك اذإ نيدلاولا ىلإ اهعفد امأو :هئللك مالسإلا خيش لاق

 «مهتقفن نع زجاع وهو ءءارقف اوناك نإ امأو .كلذ زاوج رهظألاو :ناهجو اهيفف

 .دوقفم عناملو ءدوجوم ىضتقملا نأل ؛لاحلا هذه يف مهيلإ اهعفد زاوج ىوقألاف

 خيشلا لاق اذه وحنبو :تلق .مواقملا ضراعملا نع ملاسلا ىضتقملاب لمعلا بجوف

 .هنلل نيميثع نبا

 نم ذخأي نأ زاج هل ءافو الو ءنيد دلولا ىلع ناك اذإ :هغللك ةيميت نبا لاقو

 «ةقفنلا ىلإ اًجاتحم ناك نإ امأو ؛هريغو دمحأ بهذم يف نيلوقلا رهظأ يف هيبأ ةاكز

 ناك نإ امأو «هيبأ ةاكز ذخأ هل زوجي هنأ رهظألاو «عازن هيفف هيلع قفني ام هيبأل سيلو

 .ملعأ هللاو «هتاكز ىلإ هب ةجاح الف «هيبأ ةقفنب اينغتسم
 56١(. /5) "عتمملا حرشلا”و ((97/156)و ,(99 /؟5) "ىواتفلا” :رظنا

 ؟دلولاو نيدلاولاربغ نيبرقألا ىلإ ةبجاولا ةاكرلا عفدزوجي له

 .كلام نع ةياورو «ةفينح يبأ لوق وهو ءزوجي :لوألا لوقلا

 «سواطو ءنسحلا لوق وهو ءائيش ةاكزلا نم هتبارق يطعي ال :يناثلا لوقلا

 .كلام نع ةياورو

 ةمادق نبا لاق .هبيرقل ةاباحملا اهب دصقي ال نكلو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 اهب ىباحي الو «ةمذم اهم عفدت ال :ةاكزلا يف نولوقي ءالعلا ناك :دمحأ لاق :هكلل

 .اًلام اهم ىقبي الو «بيرق



 نجلا كب
06 - 
 عال

 هيلإ ةاكزلا عفد هلف «هيلع قافنإلا هيلع بجي ال نم ةلمحلا فو :هقللك لاقو

 ةاكزلا باتك (١7١)ثيدحلا (

 يف برقأ ناك نم مث ءهيلإ برقأ وه نم مدق اوواست نإف ءجوحألاف جوحألا مدقيو
 «ىلاعت هللا مهاس نيذلا فانصألا يف اهعضي امدعب ءاهقرف فيكو ءاَنيِد رثكأو راوجلا

 .ملعأ هللاو ءزاج

 ةقدص امأ «ةلأسملا يف اهارت (ى ةبجاولا ةقدصلا هب دوصقملا انه مالكلاو :تلق

 كعفلط سنأ ثيدح :اهنم «ةريثك اهلضفو اهزاوج ىلع ةلدألاف «براقألا ىلع عوطتلا

 يف اهلعجي نأ ٌدْيَب يبنلا هرمأف «ءاحريب اهل لاقي ضرأب ةحلط يبأ ةقدص ركذ يف

 .هيلع قفتم .ثيدحلا همع ىنبو هبراقأ يف اهمسقف «نيبرقألا

 "ليئلا”و 40770 /18) ؟حتفلا”و .(84/50) ؟ىراتفلا”و ,(07/7) ؟مهفملا”و «(584/75) ؟ينغملا” :رظنا

/)2). 

 هتجورل هتاكز عفدي نأ لجرلل زوجي ال

 نأل ؛ةاكزلا نم هتجوز يطعي ال لجرلا نأ ىلع اوعمجأو :هنلل رذنملا نبا لاق

 .هانغب ةينغ يهو «هيلع اهتقفن
 .(804/7) "برآملا لين” و 7٠(: /) "حتفلا”و )١6(« "عامجإلا” :رظنا

 ؟اهجوزل اهتاكز عفدت نأ ةأرملل زوجي له

 ههطقتع دوعسم نب هللادبع ةأرما بنيز ثيدح وهو «ثيدح ةلأسملا هذه يف درو

 يف ماتيأ ىلعو ءاهجوز ىلع قفنت نأ اهنع ئزجيأ :هلأست دي يبنلا ىلإ تقلطنا اهنأ
 ٌرْجَأَو قِباَرقلا ٌرْجَأ :ِناَرْجَأ اَه ْمَمَن» :ّةيَي يبنلا لاقف ؟ةقدصلا نم اهرجح

 )١5575(. يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .؛ةَقَدَّصلا

 فالخلا رظنا ؟عوطتلا مأ ةبجاولا ةقدصلاب دوصقملا له :ثيدحلا يف اوفلتخاو

 .عوطت ةقدص اهنأ احجر امهنأ يوونلاو ء«ضايع يضاقلا نع ركذو . "حتفلا” يف



 ةاكزلا باتكم (١17)ثيدحلا (١)ج اظل

 نأ تفاخ اهنأك «رانلا نم ةياقولا نم يأ :اولاق ؟ىنع ئزجيأ :اهلوق امأو

 .دوصقملا ال لصحي ال اهجوز ىلع اهتقدص

 :ةلأسملا يف ملعلا لهأ لاوقأ امأو

 ؛يعفاشلا لوق وهو ءاهجوزل اهتاكز عفدت نأ ةأرملل زوجي :لوألا لوقلاف

 يف ةقدصلا اولمحو «كلام نع نيتياورلا ىدحإو «ةفينح بأ يبحاصو «يروثلاو

 .ةبجاولا ىلع ثيدحلا

 «كلام نع ةيناثلا ةياورلا يهو «ةفينح بأ لوق وهو ءزوجي ال :يناثلا لوقلا

 .عوطتلا ةقدص ىلع ثيدحلا اولمحو

 ناك اذإ اهجوز ىلإ اهتاكز عفد ةأرملل زوجي هنأ لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ءاهجوز ىلإ اهتاكز فرص ةجوزلل زوجي هنأ رهاظلاو :هكللذ يناكوشلا لاق .اًمحتسم
 نألف :اًيناث امأو «ليلدلا هيلعف «زوجي ال هنإ :لاق نمو «كلذ نم عناملا مدعلف :اًّلوأ امأ

 يه له :ةقدصلا نع اهلصفتسي مل املف «مومعلا ةلزنم لزني ال دي هلاصفتسا كرت

 .اعوطت وأ ناك اًضرف كنع ئزجي :لاق هنأكف ؟بجاو وأ عوطت

 *برآملا لين”و «(*901/5) ؟لينلا”و ,(850 /9) ؟حتفلا”و ,(45/9) ؟مهفملا”و «((5848/5) ؟ينغملا» :رظنا

 .(4 ١9/9



 ايف سِيل» :ِهنَِكَي هللا لوُسَر لاق :لاق كعنن> ّيردُخلا ٍديِعَس يأ ْنَع ١7- 1 ّللاَيَص 51 1 م ما . ظ 0 7 3 ها
 كر 0 و 2 _َ امس 2 هَ هي 4 و 2 َّكأ م 2 5 2 هي 4 و

 ةَّسح نود اَيف الو ةقدَص ٍدوذ سمخ نود اَيِف الو .ةقدص ٍقاَوأ سمخ نود

 ب 8-0 و 3

0 

 :ثيدحلا جيرخن

 .(91/9) ملسمو )١5045(« يراخبلا :هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 اهعمجو «- ءايلا ديدشتو ةزمهلا مضب - ةيقوألا :ةغللا لهأ لاق «قاوأ» :هلوق

 .اًمهرد نوعبرأ :ةيعرشلا ةيقوألاو .اهفذحب ٍقاوأو - اهفيفختو ءايلا ديدشتب - ّيقاوأ

 .مهرد اتتام ةضفلا باصنف :اذه ىلعف

 نيب ام :ليقو .عستلا ىلإ نيتنثلا نيب ام لبإلا نم دوذلا «دوذ سمخ» :هلوق

 .ريعب :دحاولا يف لاقي (نإ ءاهظفل نم اهل دحاو الو ةثنؤم ةظفللاو .رشعلا ىلإ ثالثلا

 وهو واولا حتف :ناتغل هيفو ءقسو عمج :قسوألا «قسوأ ةسمخ١ :هلوق

 ةئاثالث راثلاو بوبحلا باصن نوكيف .اعاص نوتس :قسولاو ءاهرسكو «روهشملا
 ريدقت اذهو ء(وليك ) يه ةرضاحلا نيزاوملا يف عاصلاو :ماسبلا خيشلا لاق .عاص

 .(مارغ وليك )460١ عاص ةئامثالثلا نوكيف «ةنيزرلا ةطنحلاب يطايتحا يبيرقت
 .(810 /9) "حيضوتلا” و ((91/5) ؟ملسم حرش” و «(0 /8) "مهفملا” :رظنا



 نِحلا كيج
 ةاكزلا باتك (172)ثيدحلا (١)ج شكلا 300 . - ١0/4

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةاكزلا اهيف بجت يتلا ءايشألا يهام

 :نيمسق ىلإ مسقنت ةلأسملا هذه

 :يهو «هيف ةاكزلا ىلع عمجم وه ام :لوألا مسقلا

 .متغلاو «رقبلاو «لبإلا :ماعنألا ةميهم ١(

 .ةضفلاو .بهذلا :دوقنلا (*

 .رمتلاو «بيبزلاو «ريعشلاو «ةطنحلا :ضرألا نم جراخلا (*

 ةضفلاو ءبهذلا :ندعملا نم نافنصف «هيلع اوقفتا ام امأ :هكللج دشر نبا لاق

 نم نافنصو «منغلاو «رقبلاو «لبإلا :ناويحلا نم فانصأ ةثالثو «يلحب اتسيل نيتللا

 فالخ تيزلا يفو «بيبزلاو رمتلا :رمثلا نم نافنصو «ريعشلاو «ةطنحلا :بوبحلا

 .ذاش

 لهأ عمجأ :يروباسينلا ركبوبأ مامإلا رذنملا نبا لاقو :هلللو مالسإلا خيش لاقو

 «بهذلاو «منغلاو ءرقبلاو «لبإلا يف :ءايشأ ةعست يف بجت ةاكزلا نأ ىلع ملعلا

 هيف بجت ام اهنم فنص لك نم غلب اذإ ءبيبزلاو ءرمتلاو «ريعشلاو «ربلاو .ةضفلاو

 .ةاكزلا

 هذه ليصافت يتأيسو «ملعلا لهأ نم دحاو ريغ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ءاهيلع مالكلاو .فانصألا

 ضورع يف ةاكزلاو ءلسعلا ةاكز وهو «هيف فلتخم وه ام :يناثلا مسقلا

 يتأيسو ءاهركذ مدقتملا ةعبرألا فانصألا ريغ ضرألا نم جراخلا اذكو «ةراجتلا

 .َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ هيلع مالكلاو .كلذ ليصفت
 .(70 /85) ؟ىواتقلا”7 و «(1//810) "ةيادبلا” :رظنا



0 
 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج هقن

 باصنلا اغلب اذإ ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بجن

 :عامجإلاو ءةنسلاو ,باتكلا نم كلذ ىلع ليلدلا

 آو َةََصِفْلاَو بَهَّذلا توُرْكَي يِدلَأَول :ىلاعت هلوقف :باتكلا نم امأ

 .[7 4:ةبوتلا]# بلآ ٍباَدَصِي مُهَرَيَمَم هلال يس فاَسسوُقِفي

 ْنِم اَم» كي هللا لوسر لاق :لاق كعخ ةريره يبأ ثيدحف :ةنسلا نم امأو

 هَل ْتَحَّفُص ِةَمايِقلا ْمْوَي َناك اذِإ الإ اهّشَح اَهْنِم يّدَوُي ال ٍةَّضِف اَلَو بمد ٍبِحاَص
 هى. وك 0 0

 َلُك هَرَهظَو هنيِبَجَو ُهَبنَج اَبِب ىَوْكَيَ مَنَهَج ِراَن يف اَهْيَلَع يَ ران ْنِْم ُحْئاَمَص

 ىَريَف ياَبِعلا َنْيَب ىَطْقُي ىَنَح ةَبَس فلآ َنيِيْمح ُهُراَدْفِم َناَك مْوَي يف هل ُْتَديِعُأ ْتَدَرَب

 .(4417 ملسم هاور اال َلِإ اَِإَو قنا لإ اَمِإ هَليِبَس

 نباو ءدشر نباو (مزح نباو ءربلادبع نباو «رذنملا نبا هلقنف :عامجإلا امأو

 .مهريغو «يوونلاو ,ةمادق

 ؟يننغملا” و :(7//819) "ةيادبلا”و )١98/15(« "راكذتسالا”و ١7(: /5) "ىلحملا”و ء(١5 /”") "فارشإلا” :رظنا

 .(484((2 /6)( "عومجملا”و ء(* /

 سرر لس لس

 !4 َةََصِوْلاَو بَهَدلا تورك تيدلاو» : ىلاعت هلوق يف زنكلا وه ام
 |هتاكز دؤي مل نمو «زنكب سيلف ةضفلاو بهذلا ةاكز ىدأ نم :لوألا لوقلا

 مضت رباجو «ةريره يبأو ءسابع نباو ءرمع نباو ءرمع نع يورم وهو ءزنك وهف

 .يدسلاو «ةمركعو

 ةريره بأ ثيدح هل دهشيو :(70 /8) ؟حتفلا» يف هللل ظفاحلا لاق

 .اَكْيَّلَع اَم َتْيَضَق ْدَقَف ءَكِلاَم َةاَكَر َتْيَدَأ اَذإ) :اًعوفرم

 تونك َتدَلآَو» :ىلاعت هلوق نأ :يناثلا لوقلا
 وود

 سام 6 - 1 2 07 0 ا[ 000

 هلوقب ةخوسنم .ةيآلا ["4:ةبوتلاا# يلأ ٍباَذَعِي مُهَرِشَبَف هللا ليس ىف اتوقف

 ال ا 20

 الو ةضقل ضْفْلاَو ّبَهّذلأ



 ف نخلا
 ةاكزلا باتك (172)ثيدحلا (؟)ج فشلا

 رتب
 يراخبلا ركذو .ةيآلا[١٠:ةبوتلا]© اَبي ميكرو مهرهطت ةَكَدَص َمَِومأ ندخل :ىللاعت 32

 نب كارعو «زيزعلادبع نب رمع لاق هبو .دخغتيع رمع نبا نع اًضيأ خسنلاب لوقلا

 .كلام

 نم :باب :لاقف ءيراخبلا هيلع بوب يذلا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ةَقَدَص ٍقاَوَأ سمح َنوُد اهيِف َسْيَل» :يَب يلا لوقل ؛زنكب سيلف هتاكز ىدأ

 « تورك ىنعم يف باوصلل اهبرقأو لاوقألا رهظأ :هكللك يطيقنشلا لاقو
 هللا ليبس يف اهقافنإ مدعو ةضفلاو بهذلا مهزنكب دارملا نأ :ةميركلا ةيآلا هذه يف

 .اهتاكز نودؤيال مهنأ

 يف هريغو هللا ديبع نب ةحلط ثيدح كلذ يف ةلدألا حرصأ نم :هفلله لاق مث

 له :لاق ةاكزلا هيلع ضرف هللا نأب ٌدْيَبَب يبنلا هربخأ 1 كفيخ ةبلعث نب ماض ةصق

 .«عّوطت نأ اَلِإ «ال» :هل لاق كي يبنلا نإف ؟اهريغ يلع
 .0857 /:؟) ؟نايبلا ءاوضأ” و ,(754 /7) ؟ريثك نبا” و ١17( 6 /8)) ؟يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 بهذلا باصت

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاٌرانيد نورشع بهذلا باصن :لوألا لوقلا

 قيرط نم هريغو (101/7) دوادوبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا :لوقلا اذه ليلد

 ْتَناَك اَدِإَه» :لاق ْدْيَتَي يبنلا نع عنخ يلع نع روعألا ثراحلاو «ةرمض نب مصاع

 : يِنْحَي - ُءْيَ َكّيَلَع َسْبَلَو مِهاَرَد ُةَسْمح ايف ُلوَحلا اَهّيَلَع لاَحَو مَهْرِد اَنَئاِم كَل

 ٌلاَحَو رايد َنوُرِْع َكَل ناك اَذِإَق رايد َنوُرْذِع كَل َنوُكَي ىَّبَع - ٍبَعَّدلا يف
 لوقي يلعأ يردأ الف :لاق .«َكِلَو ٍباَسِحبَم َداَر اك «راتيِد فض اَهيفَف لولا اَهْيَلَع

 .«لوحا ِهْيَلَع لوحي ىَّنَح ٌةاَكَر ٍلاَم يف َسْيَلَو» :ِدْييَب يبنلا ىلإ هعفر وأ كلذ باسحبف



 ففي
< 
 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (؟)ج

 "ةيارلا بصن” :رظنا .هفقو :حجارلاو .هفقوو ثيدحلا عفر يف فلتخا دقو

 "ىلحملا” يف هنلل» مزح نبا لاقو 001١097 /7) "صيخلتلا”و .(78/5)

 «رمعمو نايفسو ةبعش :يلع نع ءمصاع نع «قاحسإ يبأ نع هاور دقو :(178/5)

 .مصاع نع هاور ةقث لك اذكهو «يلع ىلع هوفقوأف

 لاق مث .ثيدحلل دهاوش )7//١89( "ءاورإلا” يف :ينابلألا خيشلا دروأ دقو

 .يدنع هيف كش ال حيحص ثيدحلاف :لوقلا ةلمجو 25 :ص)

 نع ةياورو ءمزح نبا لوق وهو «اّرانيد نوعبرأ بهذلا باصن :يناثلا لوقلا

 .نسحلا

 ءمهرد يتئام ةميق هنم غلب اف .ةضفلاب ٌريتعم بهذلا باصن :ثلاثلا لوقلا

 نب نايلسو «يرهزلاو ءسواطو .ءاطع لوق وهو «الف الإو ةاكزلا هيف بجو

 تبثف «هباصن يف ريدقت رتب يبنلا نع تبثي مل هنأل :اولاق .ينايتخسلا بويأو ,برح
 .ةضفلا ىلع هلمح هنأ

 نم مدقت امل ؛اًرانيد نورشع بهذلا باصن نأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 اذهو «ينابلألا خيشلا هلاق اك ءاهعومجمب ىوقتت اهنأ رهظي يذلاو «كلذ يف ةلدألا

 .ةمئادلا ةنجللاو «نيميثع نباو «ينابلألاو ,يطيقنشلا رايتخا وه

 ؟"لينلا”و ,.(6 ١0 /ه) "عومجملا”و هاذ "ينغملا”و ,((9/48/54) "دهتجملا ةيادي”و ١87(: /5) "ىحملا” :رظنا

 .(761 /9) ؟ةمئادلا ةنجللا ىواتف”و «(751/5) "ءاوضألا”و )١197/4(,

 مشرد اتئام ةضفلا باصن

 قاَوأ سم َنوُد اَيِف َسْيَل» :فلؤملا هركذ يذلا شيخ ديعس يبأ ثيدح يف ءاج

 اذكو ء.مهرد يتئاعب نيعبرأ يف قاوألا سمخلاف ءامهرد نوعبرأ :ةيقوألاو .اًدَنَدَص



 ةاكزلا باتك (171)ثي

 1 ْنِإَق ءرشعلا عب ُر َةَنّرلا يفَو) :هيفو )١504((« ؟يراخبلا” يف كلذ سنأ ثيدح

 008 َءاَشَي ْنَأ الإ ءْيَم اهيِف َسْيلف ةلاَو َنيِْت الإ كَ

 .ةصلاخلا ةضفلا :- فاقلا فيفختو ءارلا رسكب - ةقرلا :هنكلل» ظفاحلا لاق

 .ةبورضم ريغ وأ ةبورضم تناك ءاوس
 ءاملع نيب كلذ يف فالخ ال مهرد اتئام ةضفلا باصن :هكلله ةمادق نبا لاق

 اًريسي اًصقن مهرد ينتام نع تصقن اذإ ةضفلا نأ كلام نع ءاج :تلق .مالسإلا

 .بجت اهيف ةاكزلا نأ «ةنزاولا جاور جوري ثيحب ءادج

 مل نإف» :هلوق :مدقت يذلا كلذ سنأ ثيدحل هحرش يف ظفاحلا لاق :ةدئاف

 لبق ةثامو نيعستلا ىلع تداز اذإ اهنأ مهوي «ةئامو نيعست الإ - ةضفلا :يأ - نكت

 لبق دقع رخآ هنأل ؟نيعستلا ركذ !نإو ءكلذك سيلو «ةقدص اهيف نأ نيتئاملا غولب

 .فولألاو نيئملاو تارشعلاك دوقعلاب هبيكرت ناك داحآلا زواج اذإ باسحلاو «ةئاملا

 هلوق هيلع لديو «نيتئالا نع صقن ايف ةقدص ال نأ ىلع لديل ؛نيعستلا ركذف

 .(ةَقَدَص ِقاَوَأ سمح نود اَ ايف َسْيل» :يضاملا

 .0811/8) "حتفلا”و «(0504/5) "عومجملا” و «07 /7) "ينغملا” و «(79/9) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟ددعلاب وأ نزولاب ةضفلاو بهذلا باصن يفرابتعالا له

 بهذلا باصن يف رابتعالا نأ ةفاك ءالعلا بهذمو انبهذم :هئللذ يوونلا لاق

 يبرغملا نع انباحصأ نم هريغو يواحلا بحاص ىكحو «ددعلاب ال نزولاب ةضفلاو

 ةئام هعم ناك ول ىتح ءائزو ال اًددع مهرد يتئاب رابتعالا نأ يلزتعملا يسيرملا رشبو

 تبجو ةئام اهنزو اًددع ناتئام تناك نإو ءاهيف ءيش الف «ناتئام اهنزو اًددع مهرد

 .دودرم وهف ؛عامجإلاو صوصنلا هتفلاخمل ؛امهنم طلغ اذهو :انباحصأ لاق .ةاكزلا



 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا 3, ”<

 َسْيِل» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كلغ ديعس يبأ ثيدح :روهمجلا ةجح :تلق

 .نزولاب ةضفلا ربتعاف ءاةَقَدَص ٍقاَوَأ سم َنوُد اهي

 ثيدحل ؛نزولاب ال ددعلاب ةربعلا نأو يناثلا لوقلا ىلإ هثللك ةيميت نبا بهذو

 ٌعْبَر قولا يفو١ :هيفو مدقت دقو «"؟يراخبلا” يف وهو .ةقدصلا يف كن سنأ

 هجوو .ااَُيَو َءاَشي ْنَأ الإ ءْيَع اَهيِف َسْيَلَك قامو َنيِعْست اّلِإ نكت 1 ْنِإَ «رشععلا

 تسيل هي هللا لوسر دهع يفو .ددعلاب اهردق دي يبنلا نأ :ثيدحلاب لالدتسالا

 ىلع كلذ لدف ءرخآلا ضعبلا نم ديزأ مهاردلا ضعب لب «نزولا يف ةقفتم مهاردلا

 اهدحوف «ناورم نب كلملادبع نمز يف الإ دكت مل مهاردلا نأل ؛ربتعملا وه ددعلا نأ

 ةيميت نبا لوق ىلع ءانبو .ليقاثم ةعبس مهارد ةرشع لك لعجو «رادقملا اذه ىلع

 ربتعا نم لوق ىلعو «ةاكزلا اهيفف طقف لاقثم ةئام مهردلا اتئاملا تناك ول :هنذلَو

 مهاردلا نم ناتتام اهنكلو ءاّلاقثم نيثالثو ةئام تناك اذإو «ةاكز اهيف سيل نزولا

 .روهمجلا دنع ةاكز اهيف سيلو «ةيميت نبا دنع ةاكز اهيفف ءاّددع

 يف فالخلا امنإو هيف فالخ ال اذهو «نزولا هيف ربتعملا بهذلا نأ :ةصالخلا

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق وه اك «نزولا اهيف ربتعملا نأ :رهظي يذلاو .ةضفلا

 ؟عتمملا حرشلا”و )71١/8(« «حتتفلا”و «(004/5) ؟عومجملا”و 1٠(. /9) ؟ينغملا”و «(787) ؟ىحملا” :رظنا

 .(ة8/5)

 رانيدلا نم مهردلا ةبسنو تامارجلاب ةضفلاو بهذلا باصن

 الو ةيلهاجلا يف ال هنزو ريغتي ملو «لاقثملا وهو ءبهذلا نم وه :رانيدلا :اًّلوأ

 .(4,70) تامارجلاب هنزوو «مالسإلا يف

 ةعبرأو «تامارج ةعبرأ :اذه انرصع يف هتنز ام يواسي لاقثملا :يعيطملا لاق

 .مارجلا راشعأ



7١ 
 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (؟)ج اكن

 هنزو غلبي يذلا يمالسإلا رانيدلاب دارملاو :هلللو نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نيناثو ةسمح بهذلا باصن نوكيف «(عبرو تامارغ ةعبرأ) لاقثملا ةنزو ءالاقثم

 .اًمارغ

 (4,780) :تامارجلاب هرادقمو :رانيدلا ىلع همالك يف هنلله ماسبلا خيشلا لاقو

 .مارجلا نم ةئاملا نم نورشعو ةسمخو تامارج ةعبرأ

 ٍقاَوَأ سمع َنوُد اهيِف َسْيِل١ :ثيدحلا يف دروو «ةضفلا نم وهو :مهردلا :اّينا

 يتتاب نيعبرأ يف يقاوألا سمخلاف ءاّمهرد نوعبرأ :ةيقوألاو ««ٌةَقَدَص ِقِرّولا َنِم

 .مهردلا سدس :قنادلاو «قناد :لاقيو «مهرد

 مهارد اهب دارملا :مهردلاو :هنلل» يوونلا لاقف ءرانيدلا نم هتبسنو هباصن امأ

 .ليقاثم ةعبس اهنم ةرشع لك يتلا يهو «مالسإلا

 ةعبس :مهردلاو : "ناضمر رهش سلاجم” يف هكلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .اًمارغ نوعستو ةسمخو ةئاسمخ يهو ءاّلاقثم نيعبرأو ةئام غلبيف «لاقثم راشعأ

 نوعبرأو ةئام ليقاقثملاب يهو ءمهرد اتتام وه باصنلا غولب :اًضيأ لاقو

 «عبرو ؛تامارغ ةعبرأ لاقثملاو ءلاقثملا راشعأ ةعبس يمالسإلا مهردلا نآل ؛اًلاقثم

 ةسمخو ةئاسمح تغلب الاقثم نيعبرأو ةئام يف عبرو تامارغ ةعبرأ تبرض اذإف

 .ةضفلا باصن وه اذهو ءاّمارغ نيعستو

 «رانيدلا راشعأ ةعبس وهف «نزولا يف رانيدلا نم لقأ مهردلا اَذِإ :اًضيأ لاقو

 نم لقثأ بهذلا نأ عم «نيترم وأ فصنو ةرم هنم ربكأ مهردلا مجحلا يف نكل

 .ةضفلا
 ؟ماركإلاو لالخحلا يذ حتف” و ,((98) ؟"ناضمر رهش سلاجم”و ( /6( ؟يعيطملل هتيشاح عم حومجملا” :رظنا

 .655/7) ؟برآملا لين”وء.(١١٠/48/5)



 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (؟)ج ا

 ؟ةاكز ةضفلاو بهذلا نم شوشفملا يف له

 ؟ةاكز هيف لهو «هريغ عم كوبسملا وه ةضفلا وأ بهذلا نم شوشغملا

 هصلاخ غلبي ىتح ةضف الو بهذ نم شوشغملا يف ةاكز ال :لوألا لوقلا

 هركذ يذلا كغ ديعس يبأ ثيدح :مهتجح .ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق وهو ءاًياصن

 شوشغملا طاقسإ دعب هغلب اذإف هةَقَدَص ٍقاَوَأ سمع َنوُد اَيِف َسْيَل» :هيفو ,فلؤملا

 ردقب صلاخ ىلع هلاتشا ملعي ام شوشغملا نم جرخأ وأ ءاّصلاخ بجاولا جرخأ
 .ةدوجلا ةجرد ةاعارم عم بجاولا

 ريغ جاورك ةجئار ةشوشغملا ريناندلاو مهاردلا تناك نإ :يناثلا لوقلا

 اهيف اب اهنزو غلب نإ ةاكزلا اهيف نوكتف ءءاوس ةلماكلا لثم لماعت اهنإف .ةشوشغملا

 ةضفلا وأ بهذلا نم اهيف اب ةربعلاف «ةجئار ريغ تناك نإ امأ ءاًباصن شغلا نم

 .ةيكلاملا لوق وهو ءالف الإو يّكُز اًباصن غلب نإف «ةيفصتلا ريدقت ىلع نيصلاخلا
 ةاكز الف رثكأ وأ ءبهذلا وأ ةضفلا فصن لثم شغلا ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 لوق وهو ءاباصن هشغب غلب اذإ ةاكزلا تبجو لقأ ناك نإو ءاًياصن صلاخلا غلبي ىتح

 ول ىتح ؛همكح طقس فصنلا نع صقن اذإ شغلا نأ هلصأ ىلع ءانب ةفينح يبأ

 مزل شغ يقابلاو ةضف َهّنس اهيف ةرشع درف ءاهيف شغ ال مهارد ةرشع ضرتقا
 ةسمح اهتاكز جرخأف «ةصلاخ نيتئام كلم ولو ءاهب ضرتقملا أربيو ءاهوبق ضرقملا

 .هيزجت لاق .ةشوشغم

 يف يفكيو .فلكت هيلع جاجتحالاو ءرهاظ لوقلا اذه داسفو :يدرواملا لاق

 .«ةَقَدَص ٍقِرَّولا َّنِم ٍقاَوَأ سمح َنوُد اي مْيَل» :ة هلوق هدر

 نبا خيشلا لاق .ريسيلا طلخلا نع رفتغي هنأ الإ لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هعم لعجي نأ دب ال بهذلا نأل ؛رضي ال عبت وهف ريسي طلخ هيف ناك نإ :هغللَذ نيميثع



- 
 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج

 لوقي ةفاضإلا هذهو ءانيل ناكل الإو «هبلصيو هيوقي نأ لجأل ؛نداعملا نم ءىش

 .رضت ال ماعطلا يف حلملاك يهف ؛ةعبات ةريسي اهنإ :ءاملعلا

 ةعوسوملا”و «(7//1) "عتمملا حرشلا”و )/071١: "حتفلا”و «(000 /0) "عومجملا”و «(0 /8) "ينغملا” :رظنا

 ,114/9١25؟) "ةيهقفلا

 ؟باصنلا ليمكت يف ةضفلا ىلإ بهذلا مضي له

 َسْيَل» :ثيدحب اولدتساو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءمضي ال :لوألا لوقلا

 الف ءاهباصن فلتخي نالام امهنأل :اولاقو «ةَقَدَص قولا َنِم ٍقاَوَأ سم َنوُد اهي

 .ةيشاملا سانجأك رخآلا ىلإ اهضعب مضي

 ؛يعازوألاو ةداتقو ء.نسحلا لوق وهو ءرخآلا ىلإ امهدحأ مضي :يناثلا لوقلا

 :مضلا ةيفيك يف اوفلتخاو «ةفيئح يبأو كلامو «يروثلاو

 نوكي مضلا نأ ىلإ ةياور يف دمحأو دمحمو فسويوبأو ءكلام بهذف

 .ءازجألاب

 .هعم نمو كلام لوق ىلع كلذ لاثم ةميقلاب مضي هنأ ىلإ ةفينحوبأ بهذو
 نم باصن فصنو «بهذلا نم باصن ثلث ناسنإلا دنع ناك اذإ :ةفينح يبأ لوقو

 لعف «؛ةضفلا نم باصنلا فصن يواست بهذلا نم باصنلا ثلث ةميقو «ةضفلا

 «بهذلا نم باصن ثلث هدنع نأل ؛مضي ال ءازجألاب مضي هنإ لوقي نم لوق

 ىلعو .باصنلا غلبي ملف ءاّسدس الإ باصن عومجملاف .ةضفلا نم باصن فصنو

 مضي هنإف ةفينح يبأ لوق ىلع امأو .هعم نمو كلام لوق ىلع هيلع ةاكز الف :اذه

 هدنع نوكيف «مهرد ةئام يواست بهذلا باصن ثلث ةميق نأل ؛باصنلا لمكيو

 .اهيكزيف مهرد اتئام نآلا



 ةاكزلا باتك (١1؟)ثيدحلا (١)ج نز/

 كلام لوق ىلع مضي هنإف «مهرد ةئامو «ريناند ةرشع هدنع ناك اذإ :رخآ لاثم

 ىلعف «مهرد ةئام هدنعو «مهرد ةئام يواست ريناند ةينامث هدنع ناك اذإو .هعم نمو

 .مضي ةفينح يبأ لوق ىلعو ءمضي ال هعم نمو كلام لوق

 «باصنلا ليمكت يف ةضفلا ىلإ بهذلا مضي ال هنأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نباو «يطيقنشلا رايتخا وهو «ةلأسملا هذه لوح بيط مالك هلو ءمزح نبا لوق وهو

 .نيمشع

 ؟ءاوضألا”و :(26504/0) ؟عومجملا”و :(6 /5) ؟ينغملا”و )١957/5(.: "لحملا”و .(57/*) "فارشإلا” :رظنا

 .(؟71/ /77) "ةيهقفلا ةعوسوملا” و )٠١1/7(« "عتمملا حرشلا”و ,("917/؟)

 رشعلا عبر ةضفلاو بهذلا ةاكز

 نأ يف ملعلا لهأ نيب افالخ ملعن الو :(7 /7) ؟ينغملا» يف هلل ةمادق نبا لاق

 .اهرشع عبر ةضفلاو بهذلا ةاكز

 ريغ نم ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بوجو ىلع تعمجأ ةمألا :يرعلا نبا لاقو

 ها .اًباصن تغلب اذإ اهيف رشعلا عبر بوجو ىلع اوقفتا كلذكو ؛مهنيب فالخ

 .هريغو دشر نبا اًضيأ قافتالا لقن اذكهو
 .(147 /5) ؟ليتلا” و ٠١7(« /9) ؟"يذوحألا ةضراع” و (74 /؟) "دهتجملا ةيادب”و ((5١ا//١7) "ديهمتلا” :رظنا

 هيف ةاكز الف مهرد يتئام هتميق غلبت ملو ارانيد نيرشع نم لقأ بهذلا ناكاذإ
 الو ءالاقثم نيرشع نم لقأ ناك اذإ بهذلا نأ اوعمجأو :هفللِه رذنملا نبا لاق

 .هيف ةاكز ال نأ مهرد يتئام اهتميق غلبي

 .يوونلاو ؛مزح نباو «ربلادبع نبا عامجإلا لقن اذكهو

 .(588/0) ؟عومجملا” و ؛(58) «بتارملا” و.( /4) "راكذتسالا”و «(44) "عامجإلا” :رظنا
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 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج انهح

 ةراجتلل ال ةينقلل تناك نإ اهربغو رهاوجلا نم ةضفلاو بهذلا ربغ يف ةاكز ال

 اتوقاي وأ ءرهاوج ناك اذإ «يلح لا يف ةاكز ال نأ اوعمجأو :هللَم ربلادبع نبا لاق

 .ةضف الو هيف بهذاال

 ال ةينقلل بستكا ام لك هيف ةاكز ال هنأ هيلع اوقفتا |ىف :هثلل مزح نبا لاقو

 وأ ءديدح وأ «ساحن ةينآو «بايثو ءءاطغو «ءءاطوو «توقايو ءرهوج نم «ةراجتلل

 «ريرحو .ءفوصو «لاغبو حش وردم ' «بشخو 8 ءريدزأ 1 ؛صاصر

 "عومجملا”و "يا "ينغملا”و 19/5(2) "ىلحملا”و )581١7/9(/ "؟نايبلا”و )1/6/١(« ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(:مدحل/م)

 ةاكزلا اهيف بجن ةضفلاو بهذلا نم ةدختملا ةينآلا

 الو َةَضِفْلاَو بهذا توُريْكَي يدلاَو# ةبآلا مومع :كلذ ىلع ليلدلا

 .[ ؛:ةبوعلا]# ريل ٍباَدَصِي مُهَرَيبَ ديف هللا ليس ِقاَمسوُفِفَسي

 بهذلا وأ ةضفلا نم ةينآلا ذختم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هللله ربلادبع نبا لاق

 نم مهدنع كلذ سيلو «ةاكزلا اهيف بجت ام اهنزو نم تغلب اذإ ءاهيف ةاكزلا هيلع

 يف ىلحملا فحصملا الو «ىلحملا فيسلا باب نم الو «ءاسنلا ةنيزل ذختملا يلحلا باب

 هيف كش ال يذلا قحلا وهف هيلع اوعمجأ ام نأ ملعاو «لصألا اذه ىلع فقف «ءيش

 .قيفوتلا هللابو

 اهيف ةاكز الو ملعلا لهأ نيب فالخ ريغب ةاكزلا اهيف :هنللَظ ةمادق نبا لاقو

 لقن اذكهو .ها .هيلإ اهمضب اًباصن غلبي ام هدنع نوكي وأ «نزولاب اًياصن غلبت ىتح

 .(618/0) ؟عومجملا”و ء(17١؟-١1/6) ؟ينغملا”وء(١ )٠5/١ ؟ديهمتلا” :رظنا



 ةاكزلا باتك (177؟)ثي

 ؟لامعتسالل دعملا ةضفلاو بهذلا نم ءاسنلا يلح يف ةاكزلا بجت له

 «ةشئاعو ءورمع نب هللادبعو .دوعسم نبا لوق وهو .بجت :لوألا لوقلا

 ءءاطعو .بيسملا نب ديعس لوق وهو .ههت سابع نباو رمع نع يورو

 نب نوميمو «دادش نب هللادبعو يعخنلاو ءسواطو دهاجمو «ريبج نب ديعسو

 يعازوألاو «ةمربش نباو يروثلاو يرهزلاو «ديز نب رباجو نيريس نباو «نارهم

 لدتسا .دمحأ نع ةياورو «يأرلا باحصأو «يرهاظلا دوادو «يح نب نسحلاو

 اهنم «ةاكزلا بوجو يف ةدراولا ةلدآلا تامومعب لوقلا اذه باحصأ

 يف اًبوُفِفُي الو ةَصضِفْلاَو بَهَّذلا توُرنكَي تردلاو# :ىلاعت هلوق ١-

 .زنكلا ىنعم مدقتو .["4:ةبوتلا# ميل ِباَدَعِي مُهَرَشَبَف هلأ ليس

 1 ٍبَهَذ ٍبِحاَص ْنِم ام :لكَو هللا لوسر لاق :لاق كفلخ ةريره يبأ ثيدح ١-
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 ان ْنِم ُحْئاَفَص ُهَل تحف ةماقلا مَ لك دافع اهني يدب اص الو
ٍ- - 

 و

 يف هَل ْثَديِعأ ْتَدَرَباّلُك ُهُرْهَظَو هئيِبَجَو ُهبَْج ابي ىَوْكُيت مَنَهَج : ران يف اَهْيَلَع يخف

 قَنَجلا َلِإ ام ُهَليِبَس ىَرَيف واَبِعلا َنْيَب ىَطْقُي ىَّنَح قَنَس فلآ َنمك ٍ هَراَدَقِم ناك ٍمْوي

 عيمجل لماش ثيدحلاو ةيآلا مومعف :اولاق .(94817) ملسم هجرخأ .اِراَنلا لإ اَمِإَو

 .ةراعإلاو لامعتسالا يلح هنمو «ةضفلاو بهذلا عاونأ

 تتأ ةأرما نأ .كعفخ هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح -“

 :اهل لاقف «بهذ نم ناتظيلغ ناتكسم اهتنبا دي يفو ءاهل ةنبا اهعمو كي هللا لوسر

 ٍنْيَراَويِةماَيِقلا َمْوَي هيب هللا ِكَروَسُي نأ ِك ٌدْسَيَأ» :لاق .ال :تلاق «؟اًدَه َةاَكَر َنيِطْمَتَأ»

 هجرخأ !هلوسرو هلل امه :تلاقو هوي يبنلا ىلإ اهتقلأف |مهتعلخف :لاق (!؟ِراَت ْنِم

 نسح يبعوبأو وادوب ."”رسح ةهدلسو )١779(( ديبعوبأو )١0517(.: دوادوبأ



 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (0)ج "8ك

 .؟هيكزأفأ اًيلح يل نإ :تلاقف .هتلأس هتأرما نأ كعن# دوعسم نبا نع ءاج -؛

 ((1171) ديبعوبأو «(87 /") قازرلادبع هجرخأ .هيكزف مهرد يتئام غلب اذإ :لاق

 .حيحص هدنسو :(1١١//؟) ينطقرادلاو

 «نهيلح نيكزي نأ هءاسن رمأي ناك هنأ : ضنتي» ورمع نب هللادبع نع ءاج ام -ه

 )1١557( ديبعوبأو .(85/5) قازرلادبعو :(7177/؟) ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 .فيعض هدنسو «مهريغو

 .هتاكز يطعأ اذإ يلح لا سبلب سأب ال :تلاق اهنأ ان ةشئاع نع ءاج ام -5

 نسح هدنسو )٠١7/7(« ينطقرادلاو )١١75(« ديبعوبأ هجرخأ

 ءامسأو «ةشئاعو رمع نباو «رباج نع اذه تبث .يلحلا يف ةاكز ال :يناثلا لوقلا

 «كلامو «ةرمعو ءدمحم نب مساقلاو يلع نب دمحمو ءيبعشلا لوق وهو هه

 :مهتجح .دمحأ نع روهشملا وهو روث يبأو «ديبع يبأو .قاحسإو «يعفاشلاو

 َسْيَل» :لاق ْدْيْيَي هللا لوسر نأ فلؤملا هركذ يذلا كف ةريره يبأ ثيدح ١-

 .(ًةَقَدَص ِهِسَرَفاَلَو ِهِدْيَع ين مِلْمْلا ََ]َع

 وهو ءاهيف ةاكز ال ةينقلا لاومأ نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه :هنلَو يوونلا لاق

 .فلخلاو فلسلا ءاملع لوق

 «يناربطلا هجرخأ .؛ةاَكَر يللا يف َسْيَل» :اعوفرم كتفإغ رباج ثيدح ١-

 .هفقو :باوصلاو ,فيعض هدنسو

 .اهيف ةاكز الف ةيئقلا لاومأ امأ «ةيمانلا لاومألا يف الإ بجت ال ةاكزلا -"

 نباو .هثن# رمع نبا نع لوقلا اذه يور «هتيراع يلحلا ةاكز :ثلاثلا لوقلا

 .ةداتقو ؛ةبتع نب هللادبعو .نسحلاو «بيسملا

 . خ كلام نب سنأ لوق وهو ءاّدحاو اًماع ىكزي :عبارلا لوقلا



< 
 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج كفك

 دغتي» ورمع نب هللادبع ثيدحلو «ةلدألا مومعل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نباو «ينابلألاو ءمزح نباو ءرذنملا نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا دنع مدقت يذلا

 .اذه يف ةلاسر هلو «نيميثع نباو «ءىعداولا انخيشو ءزاب

 "ينطقرادلا نئس” و ؛(787 /9) "ةبيش يبأ نبا فنصم” و )8١/54(( "قازرلادبع فنصم” و ؛(019/) ؟لاومألا” :رظنا

 "ءاوضألا”و .(214/0) ؟عومجملا”و 1١١(: /5) "ينغملا”و «(284) ؟ىلحملا”و «.(40 /8) "فارشإلا”و )/ 5 ٠١(«

 .(701/ /؟) "ماكحألا حيضوت” و ( 0

 ؟صاقوأ ةضفلاو بهذلا يف له

 باصنلا ىلع داز ام لك لب ءصاقوأ ةضفلاو بهذلا يف سيل :لوألا لوقلا

 نب رمع لوق وهو ..> رمع نباو «يلع نع اذه يور «رثك مأ لق .هباسحبف

 .فسوي يبأو «يعفاشلاو «ليل يبأ نباو «يروثلاو .كلامو .يعخنلاو «زيزعلادبع

 يف مدقتملا تفل ىلع ثيدحب اولدتسا .رذنملا نباو ءروث يبأو «ديبع يبأو .دمحمو

 ءفقو حجارلا نأ مدقت دقو ء(َكِلَذ ِباَسِحِبف َداَر (ََق» :هيفو ءبهذلا باصن

 نأ :هموهفم اةَفَدَص ٍقِرّولا َنِم ٍقاَوَأ ٍسْمح َنوُد اَيِف َسْيَلا :ثيدح مومعب :اولدتساو

 .رثك وأ لق .ةقدصلا هيفف داز ام

 ريناندلا ةدايز يف الو «نيعبرأ غلبت ىتح مهاردلا ةدايز يف ءيش ال :يناثلا لوقلا

 ءيبعشلاو نسحلاو ءسواطو ءاطعو «بيسملا نبا لوق وهو «ريناند ةعبرأ غلبت ىتح

 .اًدج ةفيعض ثيداحأب اولدتساو «ةفينح يبأو رانيد نب ورمعو ءيرهزلاو لوحكمو

 .(175 /؟) "صيخلتلا” و (7750 /؟) ؟ةيارلا بصن” :عجار

 وهو ءرثك وأ لق «هباسحبف باصنلا ىلع داز ام نأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءيطيقنشلا رايتخا

 .0947/5) "ءاوضألا”و ((٠5ال /5) "عومجملا7 و ء(8/7809 "ينغملا” :رظنا



4 

 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج ادلع

 ؟رخآلا نع ةضفلاو بهذلا نيدقنلا دحأ ةاكز جارخإ زوجي له

 .دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأو ,ءكلام لوق وهو ءزوجي :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو ءدوادو «يعفاشلا لوق وهو «زوجي ال :يناثلا لوقلا

 اهنم دوصقملا نأل :هفثلك ةمادق نبا لاق .زوجي هنأ لوألا لوقلا وه :حجارلا

 كلذ نوكو ...ءاوسلا ىلع هيف ناكرتشي امهو «دصاقملا ىلإ اهب لسوتلاو ةينمثلا اًعيمح

 ةاكز جارخإ نيعت ول هنإف ءامههنع ررضلا هب عفدنيو ءامهل عفنأو ذخآلاو يطعملاب قفرأ

 جاتحيو «رانيد نم ءزج جارخإ اًرانيد نيعبرأ نم لقأ كلمي نم ىلع قش اهنم ريناندلا

 رضتسيف «هبيصن امهدحأ عيب وأ «هلام نم رانيد يف هل ريقفلا ةكراشمو «صيقشتلا ىلإ

 .ريقفلاو كلاملا
 .(107/6) "عومجملا”و 2٠١ /5) "ينغملا” :رظنا

 ؟ةيقرو ةلمع ةضفلاو بهذلا ةاكز جارخإ زوجي له

 ةضفلاو بهذلا ةاكز جارخإ يف جرحال :اهوقب اذه ىلع ةمئادلا ةنجللا تباجأ

 ىتفأ هبو :تلق .ةينمثلا يف اعيمح امههكارتشال ؛لوحلا مامت تقو يواست اب ةيقرو ةلمع

 .هللاق نيميثع نبا خيشلا اًضيأ

 .(185/14) "نيميثع نبا ىواتف عومجم”و ((124/4) ؟ةمئادلا ةنجللا ىواتف” :رظنا

 ؟ةاكز ةيدقنلا قاروألا يف له

 نيدلا اذه لثميو ءاهرّدصُم ىلع نيدب دنس ةيدقنلا قاروألا نأ :لوألا لوقلا

 .مهريغو «يطيقنشلا نيمألا دمحمو «ينيسحلا دمحأ كلذب لاق ءاهيلع بوتكملا مقرلا

 نم ضورعلل ام اه ءضورعلا نم ضرع ةيدقنلا قاروألا :يناثلا لوقلا

 خيشلل لوق وهو ءضورعلاو علسلا ةلزنمب يه انإو «ةينمثلا ةفص ال سيلو «ماكحأ

 .بويأ نسح خيشلاو ءيدعسلا نمحر لادبع



 رخل كح

 ةاكزلا باتك (7١؟)ثيدحلا ( 1

 هب لاقو ءاهيلع ةينمثلا ءورط يف سولفلاك ةيدقنلا قاروألا :ثلاثلا لوقلا

 دومحم روتكدلاو «ماسبلا هللادبع خيشلاو ءاقرزلا دمحأ خيشلاو ءبيطخلا دمحأ خيشلا

 .مهريغو «يناثعلا يقت دمحم يضاقلاو .يدلاخلا

 وهو ءاهماقم موقت «ةضفلاو بهذلا نع لدب ةيدقنلا قاروألا :عبارلا لوقلا

 .يفيفع قازرلادبع خيشلا لوق
 يرجي ام هيلع يرجي .هتاذب مئاق لقتسم دقن ةيدقنلا قاروألا نإ :سماخلا لوقلا

 رثكأ لوق وهو ءالقتسم اًسنج عون لك ربتعيو ؛ةيدقن ماكحأ نم ةضفلاو بهذلا ىلع

 عمجمو .ةكمب يهقفلا عمجملاو «ةيدوعسلا يف ءاملعلا رابك ةئيه تتفأ هبو «ءاللعلا

 امو لوق لك ةجح رظناو اذه .يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نم قثبنملا يمالسإلا هقفلا

 .عجارملا يف كلذ ةشقانمو هيلع بترتي

 .سماخلا لوقلا وه :لاوقألا هذه نم حجارلا

 :يلي ام ةيرثكألاب ةئيحلا سلجم ىأر :يلي ام ءاملعلا رابك ةئيه رارق يف ءاج

 ثيحب حالطصالا وأ «ةداعلا يف هرابتعا يرجي ءيش لك وه دقنلا نأ ىلع ءانب

 ثيح ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ىلإ راشأ امك «لدابتلل طيسوك اّماع اًلوبق ىقلي
 ةداعلا ىلإ هعجرم لب ءيعرش الو يعبط دح هل فرعي اف «رانيدلاو مهردلا امأو :لاق

 نوكي نأ ضرغلا لب «هب دوصقملا قلعتي ال لصألا يف هنأل كلذو ءحالطصالاو

 ىلإ ةليسو يه لب ءاهسفنل دصقت ال ريناندلاو مهاردلاو «هب نولماعتي امل اًرايعم

 اهب قلعتي ال يتلا ةضحملا ةليسولاو :- لاق نأ ىلإ - ...اًناثأ تناك اذهلو ءاهب لماعتلا

 .ها .تناك |مفيك دوصقملا اهب لصحي اهتروصب الو اهتداب ال ضرغ



 نحل

 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا 38 هللا

 ولو :لاق ثيح «فرصلا باتك نم "ةنودملا” يف كلام مامإلا كلذ وحن ركذو

 بهذلاب عابت نأ اهتهركل ءنيعو ةكس اهل نوكي ىتح دولجلا مهنيب اوزاجأ سانلا نأ

 .ها .ةئيسن قرولاو

 صئاصخ لمحيو «لوادتلا يف اًماع اًلوبق ىقلي يدقنلا قرولا نإ ثيحو

 نم رهظ ثيحو «ماعلا ءاربإلا هبو «ةورثلل اعدوتسمو ميقلل اًسايقم هنوك نم نامثآلا

 ةفص نأ :ةيداصتقالا مولعلاو يدقنلا قرولا رادصإ يف نيصصختملا عم ةشقانملا

 مزلي ال ءاطغلا نأ رهظ (ى هدكؤيو «كلذب دهشي عقاولاو ؛ةدوصقم ريغ اهيف ةيدنسلا

 نوكي نأ رادصإلا تاهج فرع يف زوجي لب «ةيدقنلا قاروألا عيمجل الماش نوكي نأ

 نوكي نأ زوجي لب بهذ نوكي نأ مزلي ال ءاطغلا نأو ءءاطغ نودب اهتلمع نم ءزج

 وأ اًيلك ءاطغ تسيل ةضفلا نأو «ةيوقلا ةيقرولا تالمعلاو بهذلاك ةدع رومأ نم

 ةدمتسم اًمعضو ًةوق ةيدقنلا ةقرولا تاموقم نأ حضتا (ى «ملاعلا يف ةلمع يأل اًيئزج

 فعضتو اهتلود ةوقب ةقرولا ىوقتف «ةيداصتقا لاح نم اهتموكح هيلع نوكت ام

 نآلا ىتح ربتعت ل فوصلاو «نطقلاو «لورتبلاك «ةيلحملا تاماخلا نأو ءاهفعضب

 .ةيقرولا تالمعلل ءاطغ رادصإلا تاهج نم يأ ىدل

 وه نيدقنلا يف ابرلا نايرج يف ةلع ةينمثلا قلطم رابتعاب لوقلا نإ ثيحو

 :ةمئآلا نع تاياورلا ىدحإ وهو «ةعيرشلا دصاقم ىلإ برقألاو ءاليلد رهظألا

 رايتخا وه [ى «ةعامج دمحأ نع كلذ ىور :ركبوبأ لاق .دمحأو ةفينح يبأو كلام

 ميقلا نبا هذيملتو «ةيميت نبا مالسإلا خيشك «ملعلا لهأ نم نيققحملا ضعب

 .امهريغو

 ةئيه نإف ءهلك كلذل ةيدقنلا قاروألا يف حوضوب ةققحتم ةينمثلا نإ ثيحو

 يف ةيدقنلا مايقك «هتاذب (ًماق اًدقن ربتعي يدقنلا قرولا نأ :اهتيرثكأب ررقت ءالعلا رابك



 رخلا كيميب

 ةاكزلا باتك (١17)ثيدحلا (؟١)ج الل

 ءرادصإلا تاهج ددعتب ددعتت سانجأ هنأو .ناثألا نم اهريغو ةضفلاو بهذلا

 ةيعرشلا ماكحألا كلذ ىلع بترتي هنأو «هتاذب لقتسم سنج ةيقرو ةلمع لك اذكهو

 بهذلا نيدقنلا يف هيعونب ابرلا يرجي اك اهيف هيعونب ابرلا نايرج :الوأ

 :يلي ام يضتقي اذهو «سولفلاك نامثألا نم امهريغ يفو «ةضفلاو

 نم ىرخألا ةيدقنلا سانجألا نم هريغب وأ ءضعبب هضعب عيب زوجي ال (أ)
 يكيرمألا (رالودلا) عيب اًلثم زوجي الف ءاقلطم ةئيسن امهريغ وأ ةضف وأ بهذ

 .ةئيسن رثكأ وأ لقأ وأ «ةيدوعس ةليرأ ةسمخب

 كلذ ناك ءاوس ءالضافتم ضعبب هضعب هنم دحاولا سنجلا عيب زوجي ال (ب)

 الاير رشع دحأب قرو ةيدوعس ةليرأ ةرشع عيب اًلثم زوجي الف ديب ادي وأ ةئيسن

 .اًقرو اًيدوعس

 زوجيف هديب ادي كلذ ناك اذإ ءاًقلطم هسنج ريغ نم ضعبب هضعب عيب زوجي (ج)
 كلذ نم لقأ وأ .ةضف وأ ناك اًقرو ءيدوعس لايرب ةينانبللا وأ «ةيروسلا (ةريللا) عيب

 كلذ ناك اذإ ءرثكأ وأ لقأ وأ ةيدوعس ةليرأ ةثالثب يكيرمألا (رالودلا) عيبو «رثكأ وأ

 قرو ةيدوعس ةليرأ ةثالثب ةضفلا يدوعسلا لايرلا عيب :زاوجلا يف كلذ لثمو .ديب ادي

 درجمل رثأ الو .هسنج ريغب سنج عيب ربتعي كلذ نآل ؛ديب اَذي رثكأ وأ لقأ وأ

 .ةقيقحلا يف فالتخالا عم مسالا يف كارتشالا

 وأ .ةضف وأ بهذ نم نيباصنلا ىندأ اهتميق تغلب اذإ اهتاكز بوجو :اًينا

 تناك اذإ «ةراجتلل ةدعملا ضورعلاو ناثألا نم اهريغ عم باصنلا لمكت تناك

 .اهبوجو لهأل ةكولم



 أ
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 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج

 "ةلاسر” و ((7" 0 )١/ ؟ءايلعلا رابك ةئيه ثاحبأ”و «((519) كرتملا زيزعلادبع روتكدلل "ةيفرصملا تاالماعملاو ابرلا” :رظنا

 )١161(. "ةاكزلا لزاون”و ء(”90) نالدسلا خيشلل

 ؟ةيدقنلا قاروألا باصن مك

 غلبي ءمهرد اتئام اهباصن ةضفلاو «ةضفلاب ردقت ةيدقنلا قاروألا :لوألا لوقلا

 باصن ريصيف «عبرو تامارج ةعبرأ :لاقثملاو ءالاقثم اًرانيد نيعبرأو ةئام هنزو

 ةثامسمخلا نمث غلب اف اذه ىلعو ءامارج نيعستو ةسمخو ةئاسمخ تامارجلاب ةضفلا

 .رخآ ىلإ نيح نم فلتخي نمثلاو «ةيدقنلا قاروألا باصن وه نيعستلاو ةسمخلاو

 «ثيداحألاب ةضفلا باصن توبثل ؛هيلع عمجم ةضفلاب ريدقتلا نأ :لوقلا اذه ةجح

 .بهذلا باصن نم لقأ ةضفلا باصن نأل ؛ءارقفلل عفنأ ةضفلاب ريدقتلا :اًضيأو

 نوناثو ةسمخ بهذلا باصنو ءبهذلاب ردقت ةيدقنلا قاروألا :يناثلا لوقلا

 اذه ةجح .ةيدقنلا قاروألا باصن وه اًمارج نيناثو ةسمخ نمث غلب (ف ءاّمارج

 .توافتت يهف ةضفلا فالخب ءهنزو تابثل ؛ريغتت ال ةتباث بهذلا ةميق نأ :لوقلا

 .ةضفلا وأ بهذلا نم نيباصنلا ىندأب ردقت ةيدقنلا قاروألا :ثلاثلا لوقلا

 ذخأتن مث «ةضفلا باصن نمثو «ءبهذلا باصن نمث بسحت انإف :اذه ىلعو

 ةلدألا نأ :لوقلا اذه ةجح .ةيدقنلا قاروألا نم هتاكز جرخنو لقألا باصنلاب

 يف امهنم ريتعملا نوكيف ؛؟- ةضفلاو بهذلا - نيباصنلا تابثإب تءاج ةحيحصلا

 .اًباصن لقألا وهو «ريقفلل ظحألا وه ,يقرولا دقنلا ميوقت

 «ةمئادلا ةنجللاو «نيميثع نبا خيشلا لوق وهو .ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 ةضفلاو بهذلا رعس نأ لجأ نم نيباصنلا ىندأب مهوقو اذه .ءاملعلا رابك ةئيهو

 لقأ ةضفلا باصن نمث نأ نآلا فورعملاف الإو «دالبلاو .تاقوألا فالتخاب فلتخي



< 
 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (؟)ج اهلل

 الإ :ةضفلا باصن نمثب ةيدقنلا قاروألا ردقتف :اذه ىلعف .بهذلا باصن نمث نم

 .ملعأ هللاو .بهذلاب ردقيف .بهذلا باصن نمث ىلع ةضفلا باصن نمث داز نإ

 "بردلا ىلع رون تالاقمو ىواتف” و «(9//501) "ةمئادلا ةنجللا ىواتف”و :(057/1) ؟ءايلعلا رابك ةئيه ثاحبأ” :رظنا

 )١59(. "ةاكزلا لزاون”وء(١١؟50/14) "هاواتف عومجم” و ١١76(« /؟) زاب نبا خيشلل

 امهب باصنلا لمك ةضفو بهذ هدنع ناكو باصنلا غلبت مل اذإ ةيدقنلا قاروألا

 بهذلا نم دحاو لك ىلإ مضت ةراجتلا ضورع نإف :هنلله ةمادق نبا لاق

 مهتماع ملعأ الو :يباطخلا لاق .اًفالتخا هيف ملعن ال .هباصن هب لمكيو «ةضفلاو

 ىلإ مضتف ءامهنم دحاو لكب مّوقتف ءاهتميق يف بجت نإ ةاكزلا نأل كلذو ؛هيف اوفلتخا

 ىلإ هضعب عيمجلا ٌمِض بجو ضورعو ةضفو بهذ هل ناك ولو ءامهنم دحاو لك

 امهم بجيف ءامهنم دحاو لك ىلإ مومضم ضورعلا نأل ؛باصنلا ليمكت يف ضعب

 .ةثالثلا عمجو «هيلإ

 ,ةيدقنلا قاروألا اهيف ةاكزلاب لوقلا ىلع ةراجتلا ضورع ىنعم يفو :تلق

 .اهياصن لمكيو ؛ةضفلاو بهذلا ىلإ مضت اهنإف ءباصنلا غلبت مل اذإ اهنأو

 :هصن ام ةيدقنلا قاروألا ىلع مهمالك يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق يف ءاج

 تناك وأ ؛ةضف وأ بهذ نم نيباصنلا ىندأ اهتميق تغلب اذإ اهتاكز بوجو

 ةكولمم تناك اذإ ةراجتلل ةدعملا ضورعلاو «ناثألا نم اهريغ عم باصنلا لمكت

 .اهبوجو لهأل

 يدوعسلا لايرلاك «ةفلتخملا ةيقرولا تالمعلا مدقت ام ىنعم يفو :تلق

 ىلإ اهضعب مضت اهنإف «تالمعلا نم اهريغو ةريللاو «هينجلاو رالودلاو ينميلاو

 بهذ هدنع ناكو باصنلا لمكي مل نإو ءاهتاكز ىدأ باصنلا لمك نإف ءضعب

 .ملعأ هللاو .باصنلا ليمكت يف امهيلإ مض ةضفو

 )08/1١(. ؟ءاملعلا رابك ةئيه ثاحبأ” و .(4 /") "ينغملا” :رظنا



 ينِحلا

 ةاكزلا باتك (172)ثيدحلا (؟)ج اهل

 اهليصافتو لبإلا ةاكز مكح

 هعمج ةئنؤم يهو «هظفل نم هل دحاو ال سنج مسا - ءابلا رسكب - لبإلا :الوأ

 ,رعبي هنأل ؛كلذب يمس رعابأو «رعبأ هعمج :- نيعلا رسكو ءابلا حتفب - ريعبلاو «لابآ

 صاخ وهف لمجلا امأو «ةأرملاو لجرلا لمشي ناسنإلاك «ىثنألاو ركذلا لمشي

 .اهنم ىثنألاب ةصاخ :ةقانلاو ءلبإلا نم ركذلاب

 :لبإلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ةلدألا :اًيناث

 ٍدْوَذ سمح َنوُذد َيِف َسْيَلَو» :فلؤملا هركذ يذلا كن ديعس يبأ ثيدح يف مدقت

 )١554(: يراخبلا يفف .تنيخ سنأ ثيدح يف لبإلا ةاكز ليصفت ءاجو اَةَفَدَص

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :نيرحبلا ىلإ ههجو امل باتكلا اذه هل بتك كغ ركب ابأ نأ

 اهب هللا رمأ يتلاو «نيملسملا ىلع دبي هللا لوسر ضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه

 :طعي الف اهقوف لئثس نمو ءاهطعيلف اههجو ىلع نيملسملا نم اهلئُس نمف ءهلوسر

 اً َْقَلَ ادِإ فاَس سَ لك نو وهلا نم ه اعود اق ليلا َنِم َنيِرْشِعَو ِعَبْرَأ يف»
 سن ىلإ ياني ب ذإق «ىلأ ضان ذب اً التو سن لَنْ

 قو فج اهيِفَك نيس َلإ رأوا ْثَقََب اذ ىَتلأ ٍنوُبل ُتْنِ اَهيَِ َنيِعبْرَأَو
 هر ف يم ملا 0 ص 71

 يِنعَي تغلب اذإف ةَعَّذَج اَهيِفَق َنيِعْبَسَو سمح ىلإ َنيِتِسَو َةَدِحاَو ْتَعَلَي اَذِإَق لَم
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 ناو َنيِرشع ىلإ َنِعْسِيَو ىّدْخِإ ْتْعَلَ اَذِإَف ءِنوُبل ان اَهيِفق َنِعْسِي ىلإ َنِْبَسَو اتي
 تْنب َنيِعَبرَأ َّلُك يِفَق ِةئاِمَو َنيِرْشِع َلَع ْتَداَر اَذِإَف ِلَمَحلا اَنَقوُرَط ِناَنَمِح اَهِيَِ

 الإ َكَدَص هيف بل يلا نبأ ا همم ني نت حي لك يفَو و

 ْتَََب نم! :(1407) ةياور ينو «ائاَ اه إلا نم اح 2 دلي اَذِإَف ءاَتَر َءاَشَي ْنَأ و 2

 03 ورد و 0000 0س 2 2 م 0 ةئهمص 2

 هنم لقت ان .ةقح ُهَدْنِعَو ةَعَّذُج ُهَّدْنِع ْتَسْبَلَو ةَعَّدَح | ةَقَدَص لبإلا َنِم ُهَدَنِع
 مل

 0 4 00 ال را وس 2

 نإ نيَئاَض اهم عدي كلا
 ل

 ٌةَكَدَص َُلْرع ُ
 هقدص َدْيِع ْتَعَلَب ْنَمَو ااًمَْرِد َنيِرْشِع وأ هَل اَئرَسْيَتْسا

 ل0
00 



 "نحل

 ةاكزلا باتك (172)ثيدحلا (؟)ج ةاكزلا باتك - 1 ١55

 2# 2 هوعس 4 0 و6 ورهو له م6 وسع ع و6 6 2 5

 قدصملا هيطعيو .ةعذجلا هنم قت ابنإف ذحلا هدنعو .ةقحلا هدنِع تَسِيلَو ققحلا

 نوبل تنب ِ هدنع يلو .هقحلا هقدص هدنع ب نمو «نيتاس وا امثرد نيرشع نوبل تنب الإ هدنع تَسيلَو .ةقحلا ةقدَص هدنع تغلي نمو .نيتاش وأ اَمهَرِد نيرش وم عي ه 2و ئإ هم 5 ةمش ل وسم ه م« اه نس هد تي 66 مها .
4 
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 ميل وقوم ل 95 1س ه لس ع ل 8 58 3 لس ُ ةهرهم , و يه وب مك هل

 - ل و وه ترا نإ 5 ع
 0 3 م ِ 7 42# ةهوريش م و ا هم و 07 و

 ْنَمَو نْيَئاَش وأ اًمَهْرِد َنيرْشِع قدَصملا ِهيِطْعَيَو ةقحلا هن لّبقت اَهمِإَف «ةقح ُهَدْنِعَو :

 يوم ود 2 بيس يف ه وسو

 .نَْئاَش وأ امَعْرد َنيِرْشِع اَهَعَم يِطْعُيَو ضاع

 .ءايشأ ةعست يف بجت ةاكزلا نأ ىلع :ملعلا لهأ نم عمج عامجإلا لقن دقو ءاذه

 .مدقت اك «منغلاو «رقبلاو «لبإلا :ماعنألا ةميهب :اهنمو

 :يلي اك يهف ,سنأ ثيدح يف ام ىلع لبإلا ةاكز ليصافت امأو

 سنأ ثيدح نم مدقت امل ؛ةاكز اهيف سيلف «لبإلا نم عبرأ هعم ناك اذإ :الوأ

 سمح َنوُد اَيِف َسْيَلَو» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كن ديعس يبأ ثيدحو .كض

 .اةَقَدَص ٍدْوَّذ

 هيف عامجإلا لقن .ةمآلا عامجإب سمخ لبإلا باصن لوأ :هنلله يوونلا لاق

 يف بجاولا نأ ىلع :اًضيأ اوعمجأو «عامجإلاب ءيش سمخ نود |يف بجي الف «قئالخ

 .ثيدحلا يف تبث امك «منغلا اهنود اف نيرشعو عبرأ
 "عومجملا”و )76١/١(2 يبطرقلل "ةيهقفلا ماكحألا عماج”و «(47) "عامجإلا”و ,(37١/؟) ؟ديهمتلا” :رظنا

 : ,(؟؟ههر/ه)

 :لبإلا ةاكز لحارم :اًيناث

 .ةاش اهيف عست ىلإ سمخ نم

 .ناتاش اهيف ةرشع عبرأ ىلإ رشع نم

 .هايش ثالث اهيف ةرشع عست ىلإ ةرشع سمخ نم

 .هايش عبرأ اهيف نيرشعو عبرأ ىلإ نيرشع نم



 تمتأ يتلا يهو «-ىثنأ ضاخم تنب اهيف نيثالثو سمخ ىلإ نيرشعو سمخ نم
 تندو الماح نوكت اًيلاغ اهمأ نأل ؟كلذب تيمسو «ةيناثلا يف تلخخدو ىلوألا ةنسلا

 دنسب هريغو (651١ل) دواد يبأ دنع ةدايز تءاج -لماحلا ضاخملاو ءابتدالو نم

 يف نوبل نبا ىنعم يتأيسو ءركذ نوبل نباف ضاخم تنب اهيف نكي مل نإف ؛حيحص
 .اذه دعب يذلا مقرلا

 نيتنس تمتأ ام يهو «ىثنأ نوبل تنب اهيف «نيعبرأو سمخ ىلإ نيثالثو تس نم

 .اهلمح عضو دعب نبل تاذ ابلاغ اهمأ نآل ؛؟كلذب تيمس

 يف تلخدو ةثلاثلا تلمكتسا ام يهو «ةقح اهيف نيتس ىلإ نيعبرأو تس نم

 .لحفلا اهقرطي نأ تقحتسا اهنأل ؛كلذب تيمس ةعبارلا

 ةعبارلا ةنسلا تمتأ يتلا يهو ؛ةعذج اهيف نيعبسو سمخ ىلإ نيتسو ىدحإ نم

 .هدنع عذجتف ءاهنس اهطاقسإل ؟؛كلذب تيمس ةسماخلا يف تلخدو

 .نوبل اتنب اهيف نيعست ىلإ نيعبسو تسم نم

 .هيلع عمجم مدقت ام لكو «ناتقح اهيف نيرشعو ةئام ىلإ نيعستو ىدحإ نم

 .ةقح نيسمخ لك يفو «نوبل ةنبا نيعبرأ لك يفف «نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإ

 اهيفف ءنيرشعو عستو ةئام ىلإ نيرشعو ىدحإو ةئام تغلب اذإ اذه ىلعو

 ْنِإ .كلذ يف فالخلا تأيسو ؛حيحصلا وهو ءروهمجلا لوق وهو «نوبل تانب ثالث

 .ّلاعَت هللا َءاَش

 تغلب اذإ اًلثمف «ةضيرفلا تريغت اًرشع تداز املك «ةضيرفلا رقتست اهدعب مث

 تنبو ناتقح اهيفف نيعبرأو ةئثام تغلب اذإف «ةقحو نوبل اتنب اهيفف نيثالثو ةئام

 عبرأ اهيفف نيتسو ةئام تغلب اذإف «قاقح ثالث اهيفف نيسمحو ةتام تغلب اذإف «نوبل

 ةئام تغلب اذإف ؛هقحو نوبل تانب ثالث اهيفف نيعيسو ةئام تغلب اذإف «نوبل تانب
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 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج اذن

 تنبو قاقح ثالاث اهيفف نيعستو ةئام تغلب اذإف «نوبل اتنبو ناتقح اهيفف نيناثو

 |لك ءسقف اذه ىلعو «نوبل تانب سمح وأ قاقح عبرأ اهيفف نيتئام تغلب اذإف «نوبل

 .ضرفلا ريغتي اًرشع تداز

 لين”و )١١/5"( "حتفلا”و (701/0) "عومجملا”و (5 /1) "فارشإلا”و هريغو «2"ناسللا”ك ةغللا بتك :رظنا
 .(07/5) "عتمملا حرشلا” و (”048/1) ”"برآملا

 ؟اهيف مكف ةدحاو ةئاملاو نيرشعلا ىلع لبإلا تداز اذإ

 اهيفف ءنيرشعو عستو ةئام ىلإ نيرشعو ىدحإو ةئام تغلب اذإ :لوألا لوقلا

 نيسمخ لك يفو ؛نوبل تنب نيعبرأ لك يفف «ةئامو نيثالث تغلب اذإف ءنوبل تانب ثالث

 ءروث يبأو ءقاحسإو «يعفاشلاو «يعازوألا لوق وهو ءهحاضيإ قبس (ى ةقح

 ءمدقت يذلا كتذيخ سنأ ثيدح رهاظ :مهتجح .دمحأو ,كلام نع ةياورو «ةيرهاظلاو

 .ةدايز ةدحاولاو ءانوُبَل ُتْنب َنيِعبْرَأ َّلُك يِفَف هَئاِمَو َنيِرْشِع َلَع ْتَداَر ادِإ١َ :هيفو

 دنع ناكو ب هللا لوسر هبتك يذلا تاقدصلا ثيدح يف هب اًحَّرصم ءاج دقو

 ينابلألا خيشلا هححصو «هريغو )١01/١( دوادوبأ هجرخأ , كتل باطخلا نب رمع لآ

٠. 

- 

 و. هر ف تكيياس 2 #2 سد © 27 0 سس 6 . .٠

 نوبل ٍتانَب ثالث اهيفف «ةئامو نيرْشِعَو ىدحإ تناك اذإف» :هيفو « ؟دواد ىبأ نئس” 2

 سدة ىءس خس نإ و 7
 م0 2

 .ادَقِحَو نوبل ان اهي ةَئاِمَو َنئاكَت ْتَناَك ذو ٌقَئاِمَو َنيِرْشِعَو امس َُّلْبَت ىَّنَح 3
 وهو «نيثالثو ةئام غلبت ىتح نيرشعو ةئام ىلع دئازلا يف ءيش ال :يناثلا لوقلا

 ال ضرفلا نآل :اولاق .دمحأو كلام نع ةياورو «ديبع يبأو ,قاحسإ نب دمحم لوق

 .ضورفلا رئاس ليلدب «ةدحاولا ةدايزب ريغتي

 ةئام يف بجيف «ةضيرفلا فنأتست ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإ :ثلاثلا لوقلا

 سمو ةئام يفو «ناتاشو ناتقح نيثالثو ةئام يفو «ةاشو ناتقح نيرشعو سمخو

 سمو ةئام يفو «هايش عبرأو ناتقح نيعبرأو ةئام يفو «هايش ثالثو ناتقح نيثالثو



 ةضيرفلا فنأتسي مث ءقاقح ثالث نيسمخو ةئام يفو ءضاخم تنبو ناتقح نيعبرأو

 .ةفينح يبأو «يروثلاو ءيعخنلا لوق وهو ءاّدبأ سايقلا اذه ىلعو ؛كلذ دعب

 تاقدصلا هيف ركذ اًباتك مزح نب ورمعل بتك ْدْيَيَو يبنلا نأ :مهتجح
 :رظنا .لسرم هنكل ءروهشم ثيدح وهو .هركذ مدقت ام لثم هيفو «تايدلاو

 هاورف .هتفص يف فلتخا دق :هنلله ةمادق نبا لاق .اًضيأو ؛.(18/5) "صيخلتلا”

 .حاحصلا ثيداحألا هتقفاومل ؛ىلوأ كلذب ذخألاو ءانبهذم لثم "هننس” يف مرثآلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(273/5) "عومجملا”و «(0487 /؟) "ينغملا”و (7/7) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةاكزلا جرختو ضعب ىلإ اهضعب مضت لبإلا فانصأ
 ىلإ ةبوسنم - ةيرهمأو «- نميلا لبإ نم - ةيديجمو «ةيبحرأ :فانصأ لبولا

 مهلبإ يفو .- رحشلا اهل لاقي ندعو نامع نيب اًضيأ نميلا يف ةليبق يهو ءةرهم

 ةراقلا يف ةفورعم يهو «نامانس اهل يتلا يهو «يتاخبو «ليخلا قبست بارع بئاجن

 .ةيويسالا

 :ةلأسملا مكح امأ

 نم اهريغو يراهملاو ءبُجْنلاو «ةيبارعألاو ءتخبلا :هللو مزح نبا لاقف

 .هيف فالخ ال اذهو «ةاكزلا يف ضعب ىلإ اهضعب مضي «لبإ اهلك لبإلا فانصأ
 .(54/5) "عتمملا حرشلا” و ,(3745 /5) ”عومجملا” و 707 /79) "نايبلا” و )7//٠١37«« ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟ريعب جارخإ هنزجي مأ منغلا جارخإ نيعتي لهف ,نيرشعو سمخ نم لقأ لبإلا تناكاذإ
 :مهتجح .دوادو .دمحأو «كلام لوق وهو «منغلا جارخإ نيعتي :لوألا لوقلا

 نم اهنود اهف لبإلا نم نيرشعو عبرأ يف :هيفو ,مدقت يذلا تف» سنأ ثيدح رهاظ

 .انه اذكف ؟ةرقب نع اًريعب جرخي نأ ئرجيال :اولاق اًضيأو ,ةاش سمخ لك نم منغلا



 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج 7-4

 روهمج لوق وهو :هكلله يوونلا لاق .ةيعفاشلا لوق وهو «هئزجي :يناثلا لوقلا

 ؛ىلوأ اهنود اف نيرشعو سمح نع ئزجي هنأل اولاق .فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا

 عجر اذإف «كلاملاب اًقفر هنع لدع امنإو ءلالا سنج نم بجي نأ لصألا نألو

 .هأزجأ لصألا ىلإ هرايتخاب
 .نيميثع نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :برقألا

 ؟ئزجي لهف .هايش عبرأ ةميق نود اًلثم ريعبلا ةميق تناك اذإ يقب
 .ئزجي ال هنأ سيقألاو ,مهريغو ةيعفاشلا دنع فالخ هيف :ظفاحلا لاق

 ,.(ةه و١ "عتمملا حرشلا”و ("*5/) ؟حتفلا”و 7 /5) ؟عومجملا”و (207/8/؟) "ينغملا” :رظنا

 ؟ثالثبو نيتجردب لوزنلاو دوعصلا زوجي له

 نإف ءاهدعب يذلا ىلإ لقتنا اهيلت يتلاو «ةبجاولا نسلا تمدع نإ :لوألا لوقلا

 .ثالث ثالثلا عمو .ناربج نيتجردلا عم نوكيو ءاهدعب يذلا ىلإ لقتنا تمدع

 ةعذج دجوو «ةقحو نوبل تنب دقفو ءاهدقفف ضاخم تنب تبجو :كلذ لاثم

 تبجو نإو «نيناربج ذخأو اهعفد ةقح دجو نإو «تاناربج ثالث ذخأو اهعفد

 نإف «تاناربج ثالث عم ضاخم تنب عفد نوبللا تنبو ةقحلا دقفو اهدقفف ةعذج

 بهذم يف دمتعملاو «ةيعفاشلا بهذم وهو «نيناربج عم اهعفد نوبل تنب دجو
 «ناربجلا عم بجاولا يلت يتلا نسلا ىلإ لاقتنالا زوج دق هنأ :مهتجح .ةلبانحلا

 .تاناربجلا ددعت عم كلذ دعب ام ىلإ لاقتنالا زوجي كلذكف

 لوق وهو ءاهدعب ام ىلإ لقتني الو هءطقف بجاولا يلت نس ىلإ لقتني :يناثلا لوقلا

 .مدقت يذلا كعففخ سنأ ثيدح رهاظ :مهتجح .مزح نباو «رذنملا نباو «ةلبانحلا ضعب

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا وه :برقألا

 .(57 /5) ؟فاصنإلا” و ((39/“ /5) ؟عومجملا”و «(084 /5) "ينغملا” و )1١9/5(« ؟ىلحملا” :رظنا



 ف

 ةاكزلا باتك (17١؟)ثيدحلا (١)ج

 ؟مهاردلاو هايشلاو لوزنلاو دوعصلا يفرايتخالا نوكي نمل

 ىلعأ هدنعو «هيلع صوصنملا ضرفلا هدنع نكي مل نإف ءلوزنلاو دوعصلا امأ

 عم لوزنلا وأ دوعصلا ىلع يعاسلاو لاملا بر قفتا نإف «ةنسب هنم لزنأو «ةنسب هنم

 ناهجو هيفف «لوزنلا ىلإ رخآلاو دوعصلا ىلإ امهدحأ اعدف افلتخا نإو ءزاج ناربجلا

 :ةيعفاشلا بهذم يف ناروهشم

 .ةلبانحلا لوق وهو «يطعملا هنأل ؛كلاملل ةريخلا :امهدحأ

 .مهل عفنألا نيكاسملل ذخأيل ؛مألا يف صوصنملا وهو «يعاسلل ةريخلا :يناثلا

 .ملعأ هللاو لوألا وه :برقألا

 ضعبو «هباحصأ روهمجو يعفاشلا بهذف ؛مهاردلا وأ نيتاشلا نيعت امأو

 .لاملا بر وأ يعاسلا ناك ءاوس «هعفادل هيف ةريخلا نأ ىلإ مزح نباو «ةلبانحلا

 حيحصلا وهو «ةلبانحلا رثكأ بهذو ءمدقت يذلا كلف سنأ ثيدح رهاظ :مهتجح

 .اًقلطم لاملا برل هيف ةريخلا نأ ىلإ ةيعفاشلا ضعبو ؛ءبهذملا نم

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 "فاصنإلا”و :(971/5) ؟عومجملا”و ((041/7) ؟يننغملا”و «(187 /) ؟نايبلا”و )09١8/5(« "لحملا” :رظنا

 .(4؟ م

 نو

 ؟ناربجلا عم اهريغ ىلإ لدعي نأ هل لهف . ةبجاولا ّنسلا دجو اذإ
 ناربجلا اذه ىلإ لودعلا زوجي ال :(258/7) ؟ينغملا” يف هكللج ةمادق نبا لاق
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 هدنع تسيلو نس هيلع تبجو اذإ

 عفديو ةنسب لفسأ وأ ءاناربج ذخأيو ةنسب اهنم ىلعأ جرخي :لوألا لوقلا

 يبأو دمحأو «يعفاشلاو ءيعخنلا لوق وهو ءامهرد نورشع وأ ناتاش وهو ءاناربج

 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (

 .مدقت يذلا تن سنأ ثيدح :مهتجح .قاحسإ نع ةياورو «ةيرهاظلاو روث

 هديبع يبأو ءيروثلا لوق وهو .مهارد ةرشع وأ ناتاش ناربجلا :يناثلا لوقلا

 ةموقتم عرشلا يف ةاشلا نأل :اولاق .كنإغ يلع نع يورم وهو «قحسإ نع ةياورو

 :يووتلا لاق .ناتئام مهاردلا باصنو «نوعبرأ اهباصن ليلدب ؛مهارد ةسمخب

 لاق .ىرخأ لاوقأ كانهو :تلق .فيعض ثيدحب هيقفاومو كن ىلعل جتحاو

 ءارش لاملا بر مزلي هنأ كلام نعو ءبجاولا نسلا ةميق بجي :يعازوألاو لوحكم

 ام بجيو «هدنع دوجوملا نسلا ذخأي يعاسلا ناميلس يبأ نب دامح نعو .نسلا كلذ

 .ملعأو هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(51/8 /5) "عومجملا” و ((01/ /71) "ينغملا”و 2٠١ 8/5) "ىلحملا”و «(0/ /”) "فارشإلا” :رظنا

 ؟لبإلا ريغ يف ناربجلا لخدي له
 هنأل ؛منغلاو رقبلا ةاكز يف ناربجلل لخدم ال :انباحصأ لاق :هنللَه يوونلا لاق

 مث ءاذه وحن ةمادق نبا ركذو .ها .هزواجتي الف ؛سايقلا فالخ ىلع لبإلا يف تبث

 ىللعأ دجو نإف ءاهجارخإ هل زجي مل اهنود دجوو «منغلا وأ رقبلا ةضيرف مدع نمف :لاق

 نم اهءارش فلك لعفي مل نإو ؛هنم تلبق ناربج ريغب اعوطتم اهعفدي نأ بحأف ءاهنم
 .هلام ريغ

 (ابه /6ه)١ "عومجملا” /'؟١ "ينغملا” :رظنا
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 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج

 هدنع تسيلو ضاخم تنب هيلع تبجوااذإ

 نأ هل مأ ضاخم تنب ءارش همزلي لهو ءاهؤارش همزلي هنأ :ملعلا لهأ ركذ

 عاش اههيأ يرتشي نأ هل هنأ ىلإ هباحصأ رثكأو ىعفاشلا بهذ ؟ركذ نوبل نبا يرتشي

 جارخإ هل زاجأف .«ٌركَذ ِنوُبل ُنْباَف ضاَخَح ُتْنب اهيف ْنْكَي 1 ْنإق» يي هلوقل ؟هئزجيو

 .ردقي ال وأ اهئارش ىلع ردقي نأ نيب قرفي ملو ءضاحم ةنبا هلبإ يف نكي مل اذإ نوبل نبا

 ةنبا يرتشي لب «نوبل نبا هتزجي ال هنأ ىلإ ةيعفاشلا ضعبو دمحأو ءكلام بهذو

 نم نكمتو امدع اذإ اذكف نوبل نبا زجي مل دوجولا يف ايوتسا ول اههنأل ؛ضاخم

 .امههئارش

 نيب فالخالو ءهمدعو ءازجإلا ىلع مالكلاو ءيعفاشلا لوق وه :برقألا

 .ملعأ هللاو .ضاخم تنب ءارش لضفألا نأ يف نيلوقلا
 6 "عومجملا” و 9 /") "نايبلا” :رظنا

 زاج هيلع بجاولا نسلا نم ىلعأ انس جرخأف يكزملا عوطت اذإ

 جرخي نأ لثم هسنج نم ىلعأ انس بجاولا نع جرخأ نإ :ههلل ةمادق نبا لاق

 نع جرخأ وأ «ضاخم تنب وأ نوبل تنب نع ةقحو «ضاخم تنب نع نوبل تنب

 .اًقالخ هيف ملعن ال ءزاج نيتقح وأ نوبل يتنبا ةعذجلا
 6/0 "عومجملا” وى( /؟) "ينغملا” :رظنا

 رقبلا يف ةاكزلا بجت

 يف سلاج وهو ذكي ىبنلا ىلإ تيهتنا :لاق كعيَخ رذ يبأ ثيدح :كلذ ىلع لد

 يدوي ال مَتَعاَلَو 2 رَقَب اَلَو «ٍلبِإ ٍبِحاَص ْنِم اَم) :-هيفو «ثيدحلا ركذف- ةبعكلا لظ

 ووك ع و ا

 ٌؤطَتَو ايوب ةكطنت ةئمشأو ٠ هْتَناَك ام َمَظْعَأ ِةَم ٍةَماَيِقلا َمْوَي تَءاَج لإ اتاكد نإ



 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج ل

 هجرخأ .«ساّنلا َنْئَب ىَضْقُي ىَّبَح ءاقالوأ ِهْيَلَع ْتداَع اَهاَرْخَأ ْتَدِفَ الك َهِناَْطَأب

 ..(490) ملسمو )١510( يراخبلا

 . "ملسم» يف كت رباج نعو .هيلع قفتم كتن# ةريره يبأ نع ءاًضيأ ءاجو
 يف افالتخا ملعأ الف عامجإلا امأ :241(2 /7) ؟ينغملا» يف هنللَه ةمادق نبا لاق

 .مدقت ابك ملعلا لهأ نم دحاو ريغ عامجإلا لقن اذكو :تلق .رقبلا يف ةاكزلا بوجو

 ةلدألا نم اهيف درو امو رقبلا باصت

 نم ذخأي نأ هرمأف «نميلا ىلإ هثعب ْدِيَب يبنلا نأ هتلخ لبج نب ذاعم ثيدح

 وأ اًرانيد ملاح لك نمو «ةنسم نيعبرأ لك نمو «ةعيبت وأ اًعيبت رقبلا نم نيثالث لك

 ذاعم ىلإ هقرط نسحأو ء(51/57١) دوادوبأو 77١(«, /0) دمحأ هجرخأ .رفاعم هلدع

 .هنم عمسي مل :ليقو .هنع قورسم قيرط

 لاصتالاب هثيدحل مكحي نأ يغبنيو «لامتحالا ىلع وه :هفللذ ناطقلا نبا لاقو

 ركذو «تباث حيحص لصتم هدانسإ :هثلله ربلادبع نبا لاقو ءروهمجلا يأر ىلع

 ةياهن يف هنللك لاق مث .كعننخ دوعسم نبا ثيدح نم اًدهاش هل هكلله ينابلألا خيشلا

 .بيرالب حيحص «دهاشلا اذهو .هقيرطب ثيدحلاف :ثحبلا

 هل ليق .ةيناثلا يف لخدو «ءةنس هل يذلا وه :عيبتلا ا عيبت١ :ثيدحلا يف هلوق

 .همأ عبتي هنأل ؛كلذ

 .ةينثلا يهو ءناتنس اهل يتلا يه «ةنسم» :هلوق

 :ملعلا لهأ لاوقأ امأ

 ىلع «ةنسم نيعبرأ لك يفو «ةعيبت وأ عيبت رقبلا نم نيثالث لك يف :لوألا لوقلاف

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءذاعم ثيدح يف درو ام



 ةاكزلا باتك(17؟)ثيدحلا (١)ج ٠ ةاكزلا باتك

 يف ام رقبلا ةاكز يف ةّنَّسلا نأ ءاملعلا نيب فالتخا الو :هكللو ريلادبع نبا لاق

 .اهيف هيلع عمجملا باصنلا هنأو ءاذه ذاعم ثيدح

 تغلب اذإ :ليقو «عيبت اهيفف نيثالث ىلإ ةاش رقبلا نم سمخ لك يف :يناثلا لوقلا

 نب ديعس لوق وهو «ناترقب اهيفف ءنيعبسو سمخ ىلإ ةرقب اهيفف نيرشعو اًسمخ

 :اولاق .ةفيعض اهنكل ,مزح نبا اهركذ ةلدأب اولدتسا .ةبالق يبَأو ءيرهزلاو «بيسملا

 .ةاكزلا يف كلذكف «ةيحضألاو يدها يف ليإلاب تلدع اهنألو

 .مدقت يذلا داعم ثيدحل ؛؟لوألا لوقلا وه :حجارلا

 "عومجملا”و ١( /؟١ "ينغملا”و ه6 /؟١ ؟ةيادبلا”و 4/5 "ىلحملا”و ء( او ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(0/946) "ءاورإلا” و 75 غ/”) ؟حتفلا”و 6 /؟) "صيخلتلا” و (("84/0)

 ؟اهيف اذام نيعبرأ ىلع رقبلا تداز اذإ

 نيتس تغلب اذإف «ةنسم اهيفف نيسمخو عست ىلإ نيعبرأ تغلب اذإ :لوألا لوقلا

 لك يفف اًرشع تداز (لك اذكهو «ةنسمو عيبت اهيفف نيعبس تغلب اذإف «ناعيبت اهيفف

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةنسم نيعبرأ لك يفو «ةعيبت وأ عيبت نيثالث

 ءاهباسحبف نيعبرألا ىلع تداز اذإف «ةنسم اهيفف نيعبرأ تغلب اذإ :ىناثلا لوقلا

 .هنع تاياورلا ضعب يف ةفينح يبأ لوق وهو
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 نيثالث لُك فَو» :هيفو « كتعق) ذاعم ثيدح رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 مينا عج 5 د6 هايس ده و سمول ل ءال ا ةشا 2 هم ىف

 .هللا ءاش نإ .صاقوألا ىلع مالكلا يت : و «(ةنسيم َنيِعَبرأ لك فو .ةعيبت وأ عيبت

 .(177 /5) "لينلا”و 0785 /5) "عومجملا” و :(47 /5) ؟ةيادبلا” و .(0597 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 رقبلا نم اهريغ مكح سيماوجلا مكح
 «رقبلا عاونأ نم ةيسرافلا ةغللا نم برعم ظفل «سوماج اهدحاو :سيماوجلا

 .اًنابلأ اهرثكأو اًماسجأ اهمظعأ ىهو



 نخحلا

 الا
 ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هللله رذنملا نبا لاقف :اهمكح امأو

 .ةيميت نباو «ةمادق نبا اذه رذنملا نبا عامجإ لقنو «رقبلا ةلزنمب سيماوجلا نأ
 عومج” و :(597/0) "عومجملا”و .(094/1) ؟ينغملا”و )7١7/8(« ؟نايبلا”و ء(١١ /8) ؟فارشإلا” :رظنا
 .(80/ /؟6) ؟ىواتفلا

 ؟

 ةاكزلا باتك (1771)ثيدحلا (؟)ج

 ؟ةقدص لماوعلا رقبلاو لبإلا يف له

 رصعل وأ ءاهيلع لمحلل وأ ,حضنلل وأ ,بوكرلل ةذختملا :يه لماوعلا

 «ةياقسلل وأ «هلبنس يف وهو .بحلا ةسايد وأ ثرحلل ةذختملا وأ ءلبالاك مسمسلا

 .رقبلاك كلذ ريغ وأ «رئبلا نم ءاملا جرخت يتلا :يهو

 منغو «لمحل رقبك .هل قلخ ام ريغ يف ناويحلاب عافتنالا زوجي :ءاملعلا لاق

 .كلذ قيطت تناك اذإ سايد وأ .؛ثرحل

 :ةلأسملا مكح امأ

 ءذاعمو يلع لوق وهو «رقبلاو لبإلا نم لماوعلا يف ةاكز ال :لوألا لوقلاف

 ءءاطعو نسحلاو .دهاجمو يعخنلاو «ريبج نب ديعسو هه هللادبع نب رباجو

 يبأو .قاحسإو دمحأو ؛يعفاشلاو حلاص نب نسحلاو دعس نب ثيللاو يروثلاو

 .نيميثع نباو .ميقلا نبا رايتخا وهو ءيأرلا باحصأو .رذنملا نباو ءديبع يبأو روث

 دوادوبأ هجرخأ .ةقدص لماوعلا رقبلا يف سيل :لاق كفخ يلع نع ءاج ام :مهتجح

 .هفقو ةمئألا حجرو ءاعوفرمو اًقوقوم ءاج ,حيحص هدنسو :(1017)

 ةاكزلا نم اهيلع ثرحي يتلا رقبلا نم ذخؤي ال :لاق كعنفخ رباج نع ءاجو

 نم (19/5) "هفنصم” يف قازرلادبعو )203١7/7« ينطقرادلا هجرخأ .ءيش

 .نعنع دقو ءسلدم ريبزلاوبأو ءرباج نع ءريبزلا يبأ قيرط



 رخلا كمي

 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج هه

 قيرط نم .هريغو ٠١ /0) "ىنئطقرادلا” دنع . اغتفخ سابع نبا نع ءاجو

 هب هبحاص عفنل ادعم لاملا نم ناك ام نألو :اولاق .كورتم وهو ءبعصم نب راوس

 يتلا هبتكو ءاهبكري يتلا هتبادو ءاهنكسي يتلا هرادو «هتمدخ ديبعو «هتلذب بايثك

 .ةاكز اهيف سيلف «هريغ عفنيو اهب عفتني

 يبأ نب دامح لاقو «كلامو «ةداتقو لوحكم لوق وهو «ةاكزلا اهيف :يناثلا لوقلا

 بجتو «لماوعلا رقبلا يف ةاكز ال :ىعازوألا لاقو .ةقدص تعيب اذإ اهنامثأ يف :نايلس

 .لماوعلا لبإلا يف
 نأ مهمالك نم رهاظلاو ءروهمجلا لوق وه يذلا لوألا لوقلا وه :حجارلا

 «لماوع اهنأ ردق اذإف ءدهاشملا فورعملا وه اذهو «ةمئاسال ةفولعم نوكت لماوعلا

 ؛هركذ مدقت يذلا ميكح نب زهب ثيدحل ؛ةاكزلا اهيف نأ رهظي يذلاف ءةمئاس يهو

 يتأيسو اذه .(ْنوُبَل ُتْنب َنيِعَبْرَأ يف لبإ ٍةَمئاَس َّلُك يف» :هيفو .نسح ثيدح وهو

 .َلاَعَت هللا َءاَّش نإ موسلا ىلع مالكلا
 ؟هقفلا عماج” و 070378 /5) "عومجملا”و :(01/8/1) ؟ينغملا”و ١50(« /5) ؟ىلحملا”و )1١/6(« ؟"فارشإلا” :رظنا
 )11١/5(. ؟ماركإلاو لالجلا يد حتف”7 و 6 ١ /50 ؟عتمملا حرشلا” وى / ؟لبسلا”و 59 /5)

 ةلماك ةنس انالصف وأ الوجع وأ انافرخ كلم اذإ

 اًنالصف وأ ءالوجع وأ اًنافرخ كلم نم :(078/5) "ىلحملا” يف هلل مزح نبا لاق

 .البإو اًرقبو مغ ىمسي كلذ لك نأل ؛ماعلا مامت دنع ةبجاو اهيف ةاكزلاف «ةلماك ةنس

 باصنلا تغلب اذإ منغلا يف ةاكزلا بجت

 روكذلا ىلع قلطي «هظفل نم هل دحاو ال ثنؤم سنج مسا وه :منغلا :اّلوأ

 تناكف ءاهسفن نع اهب عفدت ةلآ ا سيل هنأل ؛اًمغ تيمس ءاًعيمج اهيلعو «ثانإلاو

 .بلاط لكل ةمينغ



 خلا كسب

 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج 3 اقفل

 يراخبلا هجرخأ يذلا تسنيخ سنأ ثيدح :وه ةلأسملا ىلع ليلدلا :اًيناث

 ٍةَناِمَو َنيِرْشِع َلِإ َنيِعَبْرَأ ْتَناَك اَذِإ اَهِتَمِئاَص يف متَعلا ِة ِةَقَدَص يفَو) :هيفو )١1405(

 ّلِإ ِنْيتَئاِم َلَع ْتَداَر اَذِإَف ِناَناَش ِنْيَتئاِم َلِإ ٍةَئاِمَو َنيِرِْع لع ُْثَداَر ادِإَك فاش
 2 لس ريل

 ْتَناَك اَذِإَف ّفاَش ٍةئاِم َّلُك يِفَك َارثاَلُث َلَع ْتَداَز اَذإَف واَيِش ثان اَهيَِق «ةئايزاَلَ

 كابير َءاَمي نأ لِ ٌَقَدَص اًهيِف َسْيَلَف ةَدِحاَو ًةاَش َنيِعَبْرَأ ْنِم ٌةَصِقاَن ٍلْجرلا ٌةَمِئاَس

 .منغلاو «رقبلاو «لبإلا :ماعنألا ةميهب يف ةاكزلا بجت هنأ ىلع عامجإلا لقن مدقت دقو

 :ثيدحلا نومضم ىلع منغلا ةاكز ليصفت :اًنلاث

 نيعبرألا ىلع تداز اذإف .اهيف ةاكز الف «ةاش نيعبرأ نم لقأ منغلا تناك اذإ

 .ةاش اهيف نيرشعو ةئام ىلإ نيعبرأ نم

 .ناتاش اهيف نيتئام ىلإ نيرشعو ىدحإو ةئام نم

 .هايش ثالث اهيف نيعستو عستو ةثامثالث ىلإ ةدحاوو نيتئام نم

 الإ هيف فالخ ال هيلع عمجم اذه لكو .ةاش ةئام لك يفف «كلذ ىلع داز ام مث

 «فالخ هيف (هايش ثالث اهيفف نيعستو عستو ةئامثالث ىلإ ةدحاوو نيتئام نم) :هلوق

 هنم حرصأو .كعل سنأ ثيدح نم مدقت امل ؛روهمجلا لوق وهو .باوصلا وه اذهو

 دوادوبأ هجرخأ كلذ باطخلا نب رمع لآ دنع ةقدصلا يف ٌدْيكَب هللا لوسر باتك

 اًدِإَق» :هيفو .فلله ينابلألا خيشلا هححصو ءامهريغو )571١( يذمرتلاو «.«165748)
00 

 َلَع ْتَداَر اَذِإَف قاَش ةئايثالث ىلإ ٍءاّيِش ُثاَكَتِق ْتَداَر اَذِإَف «ِنْيتَئاِم ىلإ ٍناَناَسَق ْتَداَّر

 .«هئاعبزأ َعْلِبت ىَّنَح ٌءْيِ اًهبف سبل من ٌكاَض وَ ا ّلُك يفق ٍةاَش ةئاينال
 اذإ :اولاق .دمحأ نع ةياور يهو «حلاص نب نسحلاو ءيعخنلا كلذ يف فلاخو

 اَدِإَق» :ثيدحلا يف هلوق هدري اذهو ءهايش عبرأ اهيف بجو «ةدحاو ةثامثالث ىلع تداز
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 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج لا

 ةعبارلا ةاشلا بجت ال هنأ :هاضتقم هاش ٍةاَش ِةَئاِم َّلُك يِفَق ٍقاَش ِةَنايثاَلَل َلَع ْتَداَر

 .ملعأ هللاو «ةثاعبرأ يفوت ىتح
 .(08/5) ؟برآملا لين” و 077٠١ /9) "حتفلا” و ,( 26 /5) "عومجملا” و ,(ه9ا//؟) "ينغملا” :رظنا

 ةاكزلا تبجو باصنلا اغلب اذإف ناعمجي ناضلاوزعملا

 «ةقدصلا يف ناعمجي زعملاو نأضلا نأ ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقن

 «ةمادق نباو ءيبطرقلاو ءدشر نباو ءمزح نباو «ربلادبع نباو «رذنملا نبا :مهنم

 :ذخوت نيفنصلا يأ نم ةقدصلا يف اوفلتخاو

 وهو ءءاش امهيأ نم جرخأ ايوتسا نإف «نيددعلا رثكأ نم جرخي :لوألا لوقلا

 ءاش امهمأ نم جرخي :مزح نبا لاقو .قاحسإو «كلامو ؛ةمركع لوق

 اذإ :كلذ لاثم «نيلاملا ةميق ردق ىلع امهدحأ نم ةضيرفلا ذخأي :يناثلا لوقلا

 رخآلا نم جرخملا ةميقو «رشع انثا امهدحأ نم جرخملا ةميقو «ءاوس ناعونلا ناك

 «ةلبانحلا لوق وهو ءفصنو رشع ةثالث هتميق ام امهدحأ نم جرخأ ءرشع ةسمخ

 .ةيعفاشلا بهذم يف لوقو

 هراتخاو «يعفاشلا لوق وهو .هتصح ردقب عون لك نم ذخأي :ثلاثلا لوقلا

 رمثلا عاونأك «هنم عون لك ةاكز بجتف «ةاكزلا اهيف بجت عاونأ اهنأل ؛رذنملا نبا

 .بوبحلاو

 ريغ ىلإ لدع دقو ء«ضرفلا صيقشت ىلإ يضفي اذهو :هللل» ةمادق نبا لاق

 .ىلوأ عونلا ىلإ لودعلاف ؛هلجأ نم نيرشعو سمخ نود اهيف سنجلا
 ذخأي هنأ :وهو «بيرق لوق اًضيأ مزح نبا لوقو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءءاش |ههبأ نم



 رخلا كيب

 "1ج ان
 ,رقبلا اًضيأ اذكهو «بارعلاو «قاخبلاك ؛لبإلا عاونأ يف لاقي اذكهو

 سيماوجلاو
 *ينغملا”و «(90/7) ؟ةيادبلا”و :(975/4) "ىلحملا”و )16١/50(. ؟ديهمتلا”و )١١/7(: "فارشإلا» :رظنا

 .(837/8) ؟عومجملا”و 06 /)

 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (؟

 ىتش نادلب يف ةيشام لجرلل ناكاذإ
 «ةالصلا اهيف رصقت ال ةفاسم امهنيبو ءىتش نادلب يف ةمئاس لجرلل ناك اذإ

 ناك نإو ؛هيف فالخال اذهو «ةطلتخملا ةاكزك ىكزتو «ضعب ىلإ اهضعب مضت اهنإف
 :فالخ هيفف ءرصقلا ةفاسم نيدلبلا نيب

 ىتش نادلب يف تناك ولو «هلاومأ لالا بحاص ىلع عمجي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «ةاكزلا اهنم جرخيو

 ناك ول ام هبشأ دحاول كلم هنألو ؛هداَض ٌةاَش َنيَِبْرَأ يف» :ييَي هلوق :مهتجح

 .ةبراقتم نادلب يف

 رذنملا نبا لاق .دمحأ نع ةياور يهو ء«ضعب ىلإ اهضعب مضي ال :يناثلا لوقلا

 قّرَقَتُم كب ْعَمْحي ال١ ايَجَي هلوق رهاظ :هتجح .دمحأ ريغ نع لوقلا اذه ملعأ ال :ههللو

 :اذه نع بيجأو .عمجي الف «قرفتم اذهو ءاةَقَّدَّصلا ةَيْشَح ؛عِمتم ني قرب اََو

 ْنِإ هيلع مالكلا يتأيس فاصوألا ةطلخو «فاصوألا ةطلخ ىلع لمحي ثيدحلا نأو
 مي

 .ّلاعَت هللا ًءاَش

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق وه :حجارلا

 .(ة</5) ؟عتمملا حرشلا” و 014 /) ؟"حتغلا”وء(4//511) "ينغملا”وء(١1/) "فارشإلا” :رظنا



 ةاكزلا باتك (١177)ثيدحلا ( 2,

 باصنلا ليمكت يف ضعب ىلإ اهضعب مضي ال منغلاورقبلاو لبإلا

 ىلعو «رقبلا الو منغلا ىلإ مضت ال لبإلا نأ ىلع اوعمجأو :هثله رذنملا نبا لاق

 غلبت ىتح اهنم فنص لك نع ةاكزلا طاقسإ ىلعو ؛منغلاو لبالا ىلإ مضت ال رقبلا نأ

 .اهنم ةقدصلا ذخأ بجي يذلا رادقملا

 ءربلا ىلإ الو «بيبزلا ىلإ رمتلا فاضي ال هنأ اوعمجأو :هللله ربلادبع نبا لاقو

 .منغلا ىلإ رقبلا الو «رقبلا ىلإ لبولا الو ,بيبزلا ىلإ ربلا الو

 اهنم اّلك نأ :وه عامجإلا دنتسمو .ملعلا لهأ نم عمج عامجإلا لقن كلذكو

 .ملعأ هللاو ؛ليلد الو «ليلدب الإ هريغ ىلإ مضي الف ءلقتسم سنج
 .(9/14/؟) "تادابعلا يف ريلادبع نبا تاعامجإ” و )5٠/ ١15١(. "ديهمتلا” و ,.(7١؟) "عامجإلا” :رظنا

 ؟منغلا نم ةاكزلا يف اهجارخإ ئزجت يتلا نسلا يهام

 نم عذجلا لبإلا يف ةبجاولا ةاشلا اذكو «منغلا ةقدص يف ئزجي :لوألا لوقلا

 :نسلا يف اوفلتخا مث «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا لوق وهو ءزعملا نم ةينثلاو «نأضلا

 ام وه :نأضلا نم عذجلا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو «ةلبانحلا تبهذف

 وهو ءهجو يف ةيعفاشلا بهذو «ةنس هل ام وه :زعملا نم ةينثلاو ءرهشأ ةتس هل

 :ةيناثلا يف تلخدو ًةنس تلمكتسا ام :ةعذجلا نأ ىلإ مهروهمج دنع حيحصلا

 .ةثلاثلا ةنسلا يف تلخدو نيتنس تلمكتسا ام :ةينثلاو

 ءاج :لاق تفيغ ِمَسْيَد نبا وأ «ةداوس نب رْعَس ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 - كمنغ تقدص يدؤتل ؛كيلإ ني هللا لوسر الوسر انإ :يلالاقف «ريعب ىلع نالجر

 ءيش يأف :تلق .اًعفاش ذخأن نأ ْةيَب هللا لوسر اناهن دق :الاق :- هيفو ,ثيدحلا ركذ

 وهو )١581١(« دوادوبأ هجرخأ .ثيدحلا ...ةينث وأ ,ةعذج اًقانع :الاق ؟ناذخأت

 .(؟ا7/ / "ءاورإلا” يف 9 ملام هلله ينابلألا خيشلا هفعض فيعض ثيدح



 ةاكزلا باتك (1؟)ثيدحلا (؟)>

 نس يف هباحصأ فلتخاو ءامهنم ةعذجلا ئرجت :هفلل» كلام لاق :يناثلا لوقلا

 .ةتس ليقو «ةيناث ليقو ءرهشأ ةرشع ليقو «ةنس هاندأ :مهضعب لاقف ,عذجلا

 ضرفلا ناكف ءسنج اعون اهبنأل ؛اعيمج امهنم ةينثلا الإ ئزجي ال :ثلاثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ نع ةياور يهو ءرقبلاو لبإلا عاونأك ءاّدحاو |مهنم

 .ةدودعم يهف ءاهيلع عقي ةاشلا مساف ةنس تمت اذإ :هنللو مزح نبا لاقو

 .ةذوخأمو

 كح هللادبع نب نايفس ثعب هنأ كغ رمع رثأل ؛لوألا لوقلا وه :برفآلا

 منغلا ءاذغ نيب لدع كلذو «ةينثلاو ةعذجلا ذخأتو :هل لاق هيفو .ةقدصلا ىلع

 ىلع له) :ةلأسم دنع - َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ - يتآيسو ءحيحص رثألاو «هرايخو

 .(؟ةاك ز لوحلا ءانثأ يف ةدافتسملا لاخسلا

 ؟زعملا نم ةينثلاو نأضلا نم عذجلا نس ين باوصلا وه ام يقب
 لخدو «ةئس هل ام وه :يناثلاو .قوف !مف رهشأ ةتس هل ام وه :لوألا يف باوصلا

 .ملعأ هللاو ,ةيحضألا يف اًضيأ ئزجملا وهو «ةيناثلا يف

 .(18/2) "فاصنإلا” و ,(577 /6) "عومجملا” و:(8١1 /7) ؟ينغملا” و ء(88/5) "ىلحملا” :رظنا

 ؟ةاكزلا يف يدجلا وأ لاخسلا ئزجت له

 باب يف «قانع :لاقي ىتمو ءيدج :لاقي ىتمو .ةلخس :لاقي ىتم نايب أيس

 :ةلأسملا مكح امأ .لوحلا ءانثأ ةدافتسملا لاخسلا

 يف ءبجاولا يف يدجالو فورخ ذخؤي ال نأ ىلع اوعمجأ :هئلله مزح نبا لاقف

 هيف ملعن ال ...ةاكزلا يف ذخؤت ال ةلخسلا :هنلله ةمادق نبا لاقو «ةاشلا نع ةاكزلا

 .اًقالخ

 .(507 /9) "ينغملا”و (40/ /5) "ىلحملا” :رظنا



 كاع
 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (؟)ج

 !ةاكزلا يف ركذلا جارخإ ئزجي له

 الإ ركذلا اهنع ئزجي ل ءاًنانإو اًروكذ تمسقنا وأ اًنانإ تضحعمت اذإ :لبإلا امأ

 لوق وهو «ضاخم تنب دقف دنع نوبل نبا اهيف ئزجي هنإف ءنيرشعو ةسمخ يف
 .مدقت يذلا كف سنأ ثيدح رهاظل ؛ةلبانحلاو «ةيعفاشلا

 :ةلبانحلا دنع دمتعملاو «ةيعفاشلا دنع حصألاف ءاًروكذ لبإلا تضحمت نإ امأ

 وهو «ئزجي ال هنأ :ةلبانحلاو ةيعفاشلل يناثلا هجولاو ءاهنم ركذلا جارخإ ئزجي هنأ

 .نيميثع نبا رايتخا

 ىثنأ دخؤت :اولاق اذه ىلعو كدي سنأ ثيدح رهاظل ؛باوصلا وه اذهو

 مف روكذلا هذه مّرقتو ءاهضرف مّوقيو ءاهلك اًنانإ تناك ول لبإلا هذه مّوقت نأب طسقلاب
 .ىثنأ هب ىرتشاو كلذ ردق ضرفلا ةميق نم صقن ثانإلا ةميق نم اهتميق تصقن

 ءاوس «ىثنأ ةعيبت وأ ركذ عيبت اهضرفف «رقبلا نم نوثالث هل ناك نإف :رقبلا امأو

 دورول ؛ملعلا لهأ ةماع لوق يف اًنانإو اًروكذ وأ ءاّروكذ وأ اًنانإ اهلك رقبلا تناك

 اهلك تناك نإف ؛ةنسم يهو «ىثنأ اهضرفف ءرقبلا نم نوعبرأ هل ناك نإو «هيف صنلا

 نإو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق وهو «ةنسم يهو «ىثنأ اهضرفف ءاّروكذو اثانإ وأ اًنانإ
 .حجارلا مدقتو «لبإلا يف هركذ مدقت يذلا فالخلا هيفف اًروكذ اهلك تناك

 ناتنس اهل مت ام ةنسملاو «ةيناثلا يف نعطو ةنس هل مت ام روهمجلا دنع :عيبتلاو

 مت ام ةنسملاو «ةثلاثلا يف لخدو ناتنس هل مت ام عيبتلا ةيكلاملا دنعو «ةثلاثلا يف تنعطو

 .روهمجلا لوق باوصلاو «ةعبارلا يف تلخدو نينس ثالث اهل

 «ةلبانحلا تبهذف ءاّروكذ تضحعمت نإ امأو «ىثنأ جارخإ هيلع نيعتي هنأ ىلإ ةلبانحلاو

 هنأ ىلإ مزح نباو «ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذو ءركذلا ئزجي هنأ ىلإ ةيعفاشلا روهمجو



 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (؟)ج

 ةطلتخم وأ ءاروكذ وأ اًنانإ ةضحمتم تناك ءاوس «منغلا ةاكز يف ركذلا جارخإ زوجي

 .اًنانإو اًروكذ

 ركذلا ىلع عقي ةاشلا ظفلو «ةاشلا ىلع صن زب يبنلا نأل ؛باوصلا وه اذهو

 .ملعأ هللاو ,ىثنألاو

 هل "عومجملا”و ,(694) امال ؟١) "ينغملا”و )١94/9(, "نايبلا”و .(ال5/5) "ىلحملا” :رظنا

 .(؟504/515) "ةيهقفلا ةعوسوملا”و 5١(« /5) "عتمملا حرشلا”و «(44 /") ؟فاصنإلا”و

 قدصتملا ءاشي نأ الإ سيت الوراوع تاذ الو ةمره ةقدصلا يف جرخياال

 اَلَوا :هيفو )١550(.« "يراخبلا” يف تفي سنأ ثيدح :كلذ ىلع ليلدلا

 ذاعم ثيدحو .(ٌقَّدَصملا َءاَش اَماَّلِإ ءٌسِيئاَكَو ٍراَوَع ُثاَد اَلَو ةَمرَم ِةَقَدَّصلا يف حرت

 .«!ْعِفاَوْمَأ َمِئاَرَكَ َكاّييَو» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كعتخ

 .اههانسأ طقس يتلا ةريبكلا :- ءارلا رسكو ءاهلا حتفب - «ةمره» :هلوق

 حتفلاب :ليقو .ةبيعم :يأ - اهمضبو ةلمهملا نيعلا حتفب - (راوع تاذ» :هلوق

 .روعلا مضلابو بيعلا

 .منغلا لحف وه :سيتلا «سيت» :هلوق

 «كلاملا دارملاو ,ديدشتلاب هنأ ىلع رثكألاف .هطبض يف فلتخا «قدصملا» :هلوقو

 يف مالكلا ظفاحلا لاطأ دقو ء«يعاسلا وهو .داصلا فيفختب هطبض نم مهنمو

 :ةلأسملا مكح امأ .اذه ىلع "حتفلا

 يف ذخؤي ال هنأ ىلع راصمألا ةعامجو ءاهقف قفتا كلذكو :هغللك دشر نبا لاقف

 ىري نأ الإ ةقدصلا باتك يف كلذ توبثل ؛روع تاذ الو «ةمره الو سيت ةقدصلا

 .نيكسملل ريخ كلذ نأ قّدصملا
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 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج

 ناك اذإ ةقدصلا يف ذخؤت ال ءاروعلا نأ ىلع اوعمجأو :هنلله ربلادبع نبا لاقو

 جرخمي الف «هدنع ام طسوأ نم ةقدصلا يف جرخي نأ :ةلأسملا هذه لصاح :تلق

 «كلذ وحن وأ ءاّربك وأ اَلازه وأ اًضرم بيعلا ناك ءاوس «ةبيعملا ةاشلا ةقدصلا يف

 :ةرقبلا]# َنوُقِفنُت هنِم تيل أومَّمَمَت الوإ# :ىلاعت هلوقب "بذهملا” يف يزاريشلا لدتساو
 .مدقتملا كعذإ» سنأ ثيدحييو ء "5717

 اذإ الإ ءاهدايجو اهناسح يهو «لاومألا مئارك ةقدصلا يف ذخؤي ال اذكو

 .اهنم ذخأيف «مئارك اهلك تناك وأ ءسأب الف كلذب كلام لا سفن تباط

 اهعمو تدلو يتلا يهو «يبرلا ضرفلا يف ذخؤي الو :هثلله يزاريشلا لاق

 اهقرطي داكي ال ةميهبلا نأل ؛لحفلا اهقرط ام الو «لماحلا يهو ضخما الو ءاهدلو

 منغلا لحف الو «لكألل تدعأ يتلا ةنيمسلا يهو ةلوكألا الو «لبحت يهو الإ لحفلا

 ا ءاهنسمل ؛نيعلا اهزرحت يتلا اهرايخ يهو لاملا تارزح الو ءبارضلل دعأ يذلا

 مِياَركَوَك إَو» :هل لاقف «نميلا ىلإ اًذاعم ثعب ديب يبنلا نأ شنيع سابع نبا ىور

 .«! ْمِهاَوَمأ

 .فلؤملا هركذ مدقت شنيع سابع نبا ثيدح :تلق

 مك "ينغملا”و تهم /ه) "عومجملا عم بزهملا”و ٠ /94) "راكذتسالا”و )556/١(. «ًأطوملا” :رظنا

 ةةرفلا ةشز "متفلا”و (962ه /؟) ؟ةيادبلا”و

 ؟تاوكزلا نم ءيش يف ةميقلا جارخإ زوجي له

 نبا هراتخاو ءدوادو دمحأو ,يعفاشلاو كلام لوق وهو ءزوجي ال :لوألا لوقلا

 ةقحو «نوبل تنبو ضاخم تنب ىلع صن عرشلا نأ :مهتجح .نيميثع نباو ةيميت

 ىلإ لودعلا زوجي الف ؛؟تابجاولا نم كلذ ريغو هايشو «ةنسمو عيبتو .ةعذجو



 تحل تدي
 جد

 نم اًعاص رطفلا ةاكز يي يبنلا ضرف :هيلع قفتملا دنكتوم رمع نبا ثيدحو «ةميقلا

 .ىرخأ ةلدأ مهو ؛ثيدحلا ...ريعش نم اعاص وأ ءرمت نم اًعاص وأ ؛ماعط

 لوقلا اذه ىنعم يورو «ةفينح بأ لوق وهو «ةميقلا جارخإ زوجي :يناثلا لوقلا

 لاقو ءرطفلا ةاكز ادع ايف دمحأ نع ةياور يهو ءزيزعلادبع نب رمعو نسحلا نع

 رهاظ وهو ءاهتميقب تناك اذإ ةاكزلا نع ضورعلا جارخإ ئزجي :هفلله يروثلا نايفس

 لهأل لاق اًذاعم نأ لوقلا اذه ةجحو «ةيعفاشلا دنع هجو وهو «يراخسبلا بهذم

 نوهأ ةرذلاو ريعشلا ناكم ةقدصلا يف سيبل وأ ءصيمق بايث ضرعب ينوتئا :نميلا

 ءعطقنم وهو ءاقيلعت يراخبلا هجرخأ يو هللا لوسر باحصأل ريخو «مكيلع

 .ىرخأ ةلدأ مهو , "حتفلا” يف ظفاحلا هلاق .هنم عمسي لو ,ذاعم نع سواط هاور

 ؛تاوكزلا نم ءيش يف ةميقلا جارخإ ئزجي ال هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 ءاج ام الإ «ةلدألا رهاظ نع جورخ ةميقلا ىلإ لودعلا نأل ؛اهضعب مدقت ةريثك ةلدأل

 ةاكزلا باتك (177١)ثيدحلا (

 اهنأ ةقح هدنعو «ةعذج هدنع تسيلو ةعذج هيلع ناك نم نأ : تشل سنأ ثيدح ىف

 .مدقت دقو .ثيدحلا امهرد نيرشع وأ ءاترسيتسا نإ نيتاش اهعم يطعيو هنم لبقت

 يذ حتف” و كورا تسر "حتفلا”و 563 /؟ه) ؟ىراتفلا عومج 6 ةرفز "ينغملا”و ل( /ه) "عومجملا” :رظنا

 22/5١ "ماركإلاو لالجلا

 ؟ةحلصملا وأ ةرورضلل ةميقلا جارخ زوجي له

 هيلع دمحأ بهذم وهو «ةحلصمل الو ةرورضل ال اًقلطم زوجي ال :لوألا لوقلا

 .رذنملا نبا لوق وهو «هباحصأ رثكأ

 ءروث يبأو .قاحسإو «ةيعفاشلا بهذم وهو «ةرورضلل زوجي :يناثلا لوقلا

 هنأ :دمحأ نع ىرخأ ةياورو «نيميثع نباو «ةيميت نبا هراتخاو .دمحأ نع ةياورو

 .نيميثع نباو «ةيميت نبا رايتخا اًضيأ وهو ؛ةحلصملل زوجي اًضيأ



 وأ :ةحلصملا وأ ,ةجاحلل ةميقلا جارخإ امأو :هكللَه ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 رشع جارخإ انهف ,مهاردب هعرز وأ هناتسب رمث عيبي نأ :لثم ءهب سأب الف «لدعلا
 .هسفنب ءارقفلا ىواس دق ناك ذإ ةطنح وأ اًرمث يرتشي نأ فلكي الو «هتزجي مهاردلا

 سيلو «لبإلا نم سمح يف ةاش هيلع بجي نأ :لثمو .ءكلذ زاوج ىلع دمحأ صن دقو

 ىرخأ ةنيدم ىلإ رفسلا فلكي الو فاك انه ةميقلا جارخإف «ةاش هعيبي نم هدنع
 اهنوكل ؛ةميقلا ءاطعإ هنم اوبلط ةاكزلل نوقحتسملا نوكي نأ لثمو «ةاش يرتشيل

 .ها .ءارقفلل عفنأ اهذخأ نأ يعاسلا ىري وأ ءاهايإ مهيطعيف «عفنأ

 «لدعل وأ ؛:ةحلصمل تناك ءاوس ءاهادع ام امأ .ةرورضلل زوجي هنأ :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءالف

 نأ هليبسف كلذك ناك ام لكو «ىلاعت هلل ةبرق ةاكزلا :هثللَه نيمرحلا مامإ لاق

 هضرغ نأ ليكولا ملعو ءاّبوث رتشا :هيلكول ناسنإ لاق ولو «ىلاعت هللا رمأ هيف عبتي
 هلل بجي اف عفنأ هآر نإو «هتفلاخم هل نكي مل هلكومل عفنأ يه ةعلس دجو ولو ةراجتلا

 .عابتالاب ىلوأ هرمأب ىلاعت

 ((59/7) ؟فاصنإلا”و ؛.(85 /؟5) "ىواتفلا عومجم”و «(407/0) ؟عومجملا”و 8١(( /") "فارشإلا” :رظنا

 .(59/5) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف”و

 ؟ةاكز لوحلا ءانُثأ يف ةدافتسملا لاخسلا ىلع له

 نأضلا دلو نم يهو - ءاخلا ناكسإو نيسلا حتفب - ةلخس عمج :لاخسلا

 اذإف ءرهشأ ةعبرأ لمكتست نأ ىلإ دلوت نيح نم ىثنألاو ركذلا ىلع قلطت «زعملاو

 ىعر اذإف ءرفج ركذلاو «ةرفج ةدحاولاو «رافج زعملا لوأف ءاهمأ نع تلصفو اهتغلب

 - نيعلا حتفب - قانع ىثنألاو ءيدج كلذ يف وهو «نادتِع هعمجو .دوتع وهف يوقو
 هركذ .زنع ىثنألاو ءسيت ركذلاف لوحلا هيلع ىتأ اذإف «لوحلا هيلع تأت مل ام

 :ةلأسملا مكح امأ )171١/7(. "ضورلا ةيشاح” يف امك .هريغو يرهزألا



 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج لل ةاكزلا باتك كد

 نسحلا لوق وهو «لوحلا اهيلع لوحي ىتح لاخسلا يف ةاكز ال :لوألا لوقلاف

 امهيلإ هدنسب هركذ ديبع ابأ نأ ىلع ءامهيلإ لوقلا اذه ةمادق نبا بسن اذكه «يعخنلاو

 «لوقلا اذه حيجرت ىلع مالكلا لاطأو «مزح نبا لوقلا اذه راتخاو ءروهمجلا لوقك

 :مهتجح .فلاخ نم ىلع درلاو

 اَذِإ اَهْتَمِئاَس يف مّنَعلا ِةَقَدَص يفَو) :هيفو ءمدقت يذلا كعنخ سنأ ثيدح ١-
 و

 0 سمسا * يس 2 8 م هلا 7 ىإ ساس 8 5( ب سو ٠ يك

 ةَمَئاَس تناك اذإف» :هرخآ يو «ثيدحلا (...ةأش ٍةَئامَو نيرشع لإ نيعبرا كناك
0-0 

0-7 
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 .اًةَفَدَص اَهيِف َسْيَلَف ٌةَدِحاَو ًةاَش َنيِعَبْرَأ ْنِم ٌهَصِقاَن ٍلْجَرلا

 ةدودعم يهف ءاهيلع عقي ةاش مساف ةنس تمتأ اذإ :هلللط مزح نبا لاق

 :اًضيأ لاقو «هنم ةاكزلا ذخأو دع اهمتأ اذإف «ةنس متي نأ الإ :لاقو .ةذوخأمو

 .ةاش مسا اهيلع عقي ال نايدجلاو «نافرخلا اندجوو

 .لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سيلو :لاق هنأ كن يلع نع ءاج ام -7

 ءاقوقوم ءاجو ءاًعوفرم ءاج ؛حيحص هدنسو «هريغو )/١101( دوادوبأ هجرخأ

 .هفقو ةمئآلا حجرو

 ىتح هيلع ةاكز الف ءالام دافتسا نم :لاق هنأ دضتيع رمع نبا نع ءاج ام -“

 ءاجو «حيحص هدنسو ؛هريغو )57١( يذمرتلا هجرخأ .هبر دنع لوحلا هيلع لوحي

 .هفقو ةمئألا حجرو ءاًعوفرم ءاجو ءاقوقوم
 ىتح ةاكز لام نم ذخأي ال ناك هنأ : كعذِلَخ ركب يبأ ىلإ هدنسب مزح نبا ركذ -4

 .لوحلا هيلع لوحي

 هيلع لوحي ىتح ىكزي ال :تلاق اهنأ اه ةشئاع ىلإ هدنسب ركذ اًضيأو -

 .- اتبث له رظني هلبق يذلاو رثألا اذهو - .دافتسملا لاملا :ينعت :لوحلا



502 
 عج

 مهنأ هللادبع نب نايفس مهنع ىكح نيذلا نإف :هنللك مزح نبا لاق اًضيأو -5

 نم ةعامج كش الب مهيف ناك دق ءاهتاهمأ عم ةيشاملا دالوأ مهيلع دعي نأ اوركنأ

 «كش الب هك ةباحصلا نم اذه يف فالخلا حص دقف ...ِدييَي هللا لوسر باحصأ

 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (

 .ضعب لوق نم ىلوأ مهضعب لوق سيلف كلذ ناك اذإو

 هنأو «قتأيس (ى .تضخ رمع رثأب اوذخأ نيذلا ىلع دري نأ :اذهب ديري :تلق

 .عامجإ وهف ؛ةباحصلا نم فلاخم هل سيل

 «لوحلا ءانثأ يف لاخس هنم تجتنف ءلماك باصن هدنع ناك ىتم :يناثلا لوقلا

 لاخسلاب الإ باصنلا لمكي مل نإف ءتاهمألا لوح مامت دنع عيمجلا يف ةاكزلا تبجو

 حيحصلاو «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا لوق وهو .ءباصنلا لمك نيح نم لوحلا بستحا

 .نيميثع نباو ينابلألا هراتخاو ءروث يبأو ءقاحسإ لوق وهو «ةلبانحلا بهذم نم

 هثعب كش باطخلا نب رمع نأ تن هللادبع نب نايفس نع ءاج ام :مهتجح

 هنم ذخأت الو .ءلخسلاب انيلع دعتأ :اولاقف ءلخسلاب سانلا ىلع دعي ناكف ءاقدصم

 مهيلع دعت ءمعن :رمع لاقف «كلذ هل ركذ باطخلا نب رمع ىلع مدق الف !؟اًئيش

 «ضخاملا الو .ىّبرلا الو «ةلوكألا ذخأت الو ءاهذخأت الو «يعارلا اهلمحي ةلخسلاب

 .هرايخو منغلا ءاذغ نيب لدع كلذو ةينثلاو .ةعذجلا ذخأتو «منغلا لحف الو

 )٠١٠١5( ؟لاومألا» يف ديبعوبأو )5560/١(« ؟إطوملا” يف كلام هجرخأ

 .حيحص هدنسو ءامهريغو

 «ٍيٍلع بهذم وهو :- رثألا اذه ظافلأ ضعب ركذ نأ دعب - هغلل ةمادق نبا لاق

 ثعبي ناك يتب يبنلا نألو :اولاق .ها .اًعامجإ ناكف اًقلاخم امهرصع يف امل فرعن الو

 راغصلا اهيف يئاوملا نأ عم «نودجي امم ةاكزلا نوذخأيف «يئاوملا لهأ ىلإ ةاعسلا



 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج و

 .اهسوؤر بسح اهنوجرخيو اهنوبسحي لب ؟تدلو ىتم :لصفتسي الو «رابكلاو

 .ةراجتتلا لاومأك لوحلا يف هيلإ مضي نأ بجيف «باصن ءان هنألو :اولاق

 تغلبو «لوحلا ءانثأ يف تدلوف «منغلا نم نورشع هدنع ناك اذإ :ثلاثلا لوقلا

 تاهمألا ريغ نم لاخسلا دافتسا نإو ءتاهمألا كلم نيح نم عيمجلا ىكز ءاًباصن

 .طوحألا هنإ :لاقو «ةيميت نبا هراتخاو «دمحأ نع ةياورو ءكلام لوق وهو مضي مل
 هل يناثلاو .ىوقأ لوألاف ةلدألا ثيح نم امأ ؟لاوقألا نم حجارلا وه ام :يقب

 .لوألا لوقلا ركذ نأ دعب - ههللك ينابلألا خيشلا لاق .طوحأ وهو ءرظنلا نم هجو

 ٌقاَكَر ٍلاَملا يف َسْيَل» :دييَي هلوق رهاظ ىلإ برقأ بهذملا اذهو :- مزح نبا لوق هنأو

 هذه لثم يف برقألاف ءلاوحألا ضعب يف اًجرح هيف نأ الول .«ُلَْحلا ِهْيَلَع َلوُحي ىَّبَح

 .ىكزيو لصأللاب قحلي نأ ةلاحلا

 يف لاق .لاخسلا يف مكحلاك ءرقبلا لوجعو لبإلا نالصف يف مكحلا :هيبنت

 .ةرقبلا دلو :لجعلا :لاقو .همأ نع لصف اذإ ةقانلا دلو :ليصفلا : "برعلا ناسل”

 .رهش ىلإ همأ هعضت نيح لجع وه :ةريخوبا لاق

 ((507/9؟) ؟ينغملا”و :.(87 /4) ؟ىلحملا”و ,("94 /؟) ؟ديبع يبأل لاومألا”و ؛.(55 ١١- /95) ؟فارشإلا” :رظنا

 00 5١/ "عتمملا حرشلا”و (”ا/م) "ةنملا مات” و7 6( "ىرواتفلا عومجم7 و( ؟ ١١و ةفرضرتم الز "عومجملا”و

 ماعنألا ةميهب يف صاقوألا ةاكز مكح

 واولا حتفب - صقو عمج :صاقوألا :(719 /7) "حتفلا” يف هقذلو ظفاحلا لاق

 دنع نيتضيرفلا نيب ام وهو :- داصلا لدب ةلمهملا نيسلابو اهناكسإ زوجيو فاقلاو

 لاوقأ امأ .ملعأ هللاو ءاًضيأ لوألا باصنلا نود اهيف يعفاشلا هلمعتساو روهمجلا

 :ملعلا لهأ



 نحلا

 م
 اهنيب امو بصنلاب قلعتي ضرفلا نأو ءصاقوألا يف ءيش ال :لوألا لوقلاف

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءوفع صاقوألا نم

 «ةلبانحلا ضعبو يعفاشلل لوق وهو ءاهصقو يف ةاكزلا بجت :يناثلا لوقلا

 ةضيرفلا ىلع رقبلا هدنع تداز نم هنأ :لوحكمو دامحو ميهاربإ نع يورو

 نم ءزج اهيفف .ةدحاو ةرقب نيعبرأ ىلع تداز اذإ :هكللخ ةفينحوبأ لاقو .هباسحبف

 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (

 .ةنسم نم اًءزج نيعبرأ

 ثيدحل ؛صاقوألا ين ءيش ال هنأو ءروهمجلا لوق وه ةلأسملا هذه يف :حجارلا

 ملعأ الف .صاقوألا يف ةاكزلاب لاق نم امأ .كتيخ ذاعم ثيدحلو «مدقتملا فخ سنأ

 .ملعأ هللاو .كلذ يف ةحيحص ةجح مهل
 ؟لينلا”و .(5١؟/) "فاصنإلا”و .(709/0) "عومجملا”و .(590/5) "ينغملا”و «(09/4) ؟ىلحملا” :رظنا

/0). 

 ؟ةمئاس نوكت نأ ماعنألا ةميهب يف طرتشي له

 تماس :لاقي ءيعرلا وه :موسلاو «ةفولعم تسيلو ىعرت يتلا :يه :ةمئاسلا

 :ملعلا لهأ لاوقأ امأو . ىعرملا ىلإ اهتجرخأ :يأ ءاهتمسأو اموس موست ةيشاملا

 مظعم يف ةمئاس نوكت نأ الإ «منغلاو رقبلاو لبإلا يف ةاكز ال :لوألا لوقلاف

 «ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةفولعم ال لوحلا

 سمو «ةمئاس ةاش نوثالثو سمح لجرل ناك اذإ :لوقلا اذه ىلعف .نيميثع نباو

 يف متْعلا يفو» :هيفو .مدقتملا ثمن سنأ ثيدحب اولدتساو «هيلع ةاكز الف ةفولعم

 تلج هدج نع ء«هيبأ نع ءميكح نب زهب ثيدحو 4 .. .ٌنيِعَيْرَأ ْتَناَك اَذِإ اَهِتَمِئاَس

 هنسحو هريغو دمحأ هجرخأ .(ِنوُبل ها َنعَبْرَ ّلُك يف ٍةَمِئاَس ٍلبِإ َّلُك يف» :اًعوفرم
 .(73077 /8) "ءاورإلا” يف ينابلألا خيشلا



 لا كيج

 ةاكزلا باتك (177؟)ثيدحلا ( 5 فلا

 لوق وهو ؛منغلاو رقبلاو لبإلا نم ةفولعملاو مئاوسلا ىكزت اهنأ :يناثلا لوقلا

 مومعلاب اولدتساو «ةيرهاظلا ضعبو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو «؛ثيللاو كلام

 يف مهلا اَهموُد اه ٍلبإلا َنِم َنيِرِْعَو عَبْرأ َلُك يفا :هيفو .كتنف# سنأ ثيدح كلذ نم
 ىرخأ لاوقأ تيقبو .موسلا ركذت 1 يتلا ةاكزلا ةلدأ نم هريغو ءاًقاَش سمع َّلُك

 )١55/5(. "ىلحملا» يف اهرظنا

 امل ؛ةمئاس نوكت نأ الإ ءاهيف ةاكز ال منغلاو لبإلا نأ :ةلأسملا هذه يف حجارلا

 روهمجلاو ءاهيف موسلا طارتشا ىلع ليلد تأي مل رقبلا يقب .كلذ يف ةلدألا نم مدقت

 .منغلاو لبإلا ىلع اًسايق اهنوقحلي
 2( /؟6) ؟ىواتفلا عومجما و 6 /) "عومجملا”و مالك /؟١) "ينغملا”و )١15/9((: "راكذتسالا” :رظنا

 .(2هار/ك) "عتمملا حرشلا”و :(7-77/1 ه8/5) "لبسلا”و .«84)و

 ؟ةمئاس نوكت لهف اهيف هيشاوم ىعري ةعرزم لجرلل ناكاذإ

 :يأ :ةمئاس :هلوق 0١(: /7) "عتمملا حرشلا” يف هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 سبيل نمو هللا لعفب تبن يذلا امنإو ءمرحملا دض سبيل انه حابملاو «حابملا ىعرت يتلا

 ناسنإلا دنع ناك ول امك «ةمئاس اهلعجي ال اذهف ؛هاعرنو نحن هعرزن ام امأ ءانلعفب

 دعت ال هذهف «ةعساولا ةنكمألا هذه ىعرت هتمئاس لعج مث ءاهعرزي ةعساو ةنكمأ

 .ةمئاس

 ؟ةفولعمو ةمئاس نيب دلوت اميف ةاكزلا بجت له
 ةمئاس نيب دلوت يف ةاكزلا بجت :(7777/7) "فاصنإلا” يف هكللج يوادرملا لاق

 ايف رهظألا ىلع بجتو : ؟ةياعرلا” يف لاقو هب اوعطقو ءباحصألا هلاق «ةفولعمو

 .ةفولعمو ةمئاس نيب دلو



 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (١)ج

 ؟نيعم رادقم اهل لهو ؛ريثأت اهل يشاوملا يف ةطلخلا له

 لاحو «ةمئاس تناكو «مهيشاوم ةعامج طلخ ولف «ريثأت اهل ةطلخلا :لوألا لوقلا

 غلب اذإ ءلقأ وأ باصن دحاو لكل ناك ءاوس «ةقدصلا اهيف تبجو لوحلا اهيلع

 وأ «ةاش نوثالثو ةعست رخآلو ةاش لجرل نوكي نأ :كلذ لاثم .باصنلا اهعومجم

 وهو «ةقدصلا مهيلع تبجو ةاش مهنم دحاو لكل «ةاش نوعبرأ الجر نيعبرأل نوكي

 )١56٠0( )١551( يراخبلا يف علَخ سنأ ثيدحب اولدتساو «ملعلا لهأ روهمج لوق

 ُقَرَقُي اَلَو ِقّرتفُم َنْب ٌعَمْجي اَل» :ْيي هللا لوسر ضرف يتلا هل بتك كنيغ ركب ابأ نأ

 .ةيِوَسلاِب انبي اَعَجاَدَتَي اَهمِإف ِنْْطَِِح ْنِم َناَك اَمَو َةَقَّدَّصلا َةَيْشَح عت نب

 الإو «ةطلخلا ترثأ قوف ايف اًباصن امهنم دحاو لك لام ناك اذإ :يناثلا لوقلا

 سيلف «ةطلتخم ةاش نوثالثو ةعست مهنم دحاو لكل ةثالث كرتشي نأ :كلذ لاثم .الف

 يروثلاو ,كلام لوق اذهو ءلماك باصن مهنم دحاو لكل غلبي ىتح ةاكز مهيلع

 .رذنملا نباو روث يبأو ءيعازوألاو

 «هللادبع نب كيرشو «ةفينح يبأ لوق وهو «ريثأت ا سيل ةطلخلا :ثلاثلا لوقلا

 هركذ يذلا كلذ ديعس يبأ ثيدحب اولدتساو ءمزح نباو حلاص نب نسحلاو

 نم عبرأ الإ هل نكي مل نم اذكو هةَفَدَص ٍدْوَذ ٍسْمَ َّنوُد اَيِف َسْيَلَو» :هيفو .فلؤملا

 .ءيش ةاش نيعبرأ نود اميف سيل اذكو «هيلع ةقدص الف لبإلا

 سيل ثيدحلا نأ ىلع ,مدقتملا كت سنأ ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ءاًضيأ رقبلا نولخدي روهمجلا نأ الإ «رقبلا ركذ هيف سيلو ؛منغلاو لبإلا ركذ الإ هيف

 اذهف .(ةَقَدَص ٍدْوذ سْمح َنوُد ايِف َسْيَلَو» :بَي هلوق نم مزح نبا هب لدتسا ام امأو
 .ملعأ هللاو ءمدقتملا كلذ سنأ ثيدح هصصخبي ماع

 .(45/1) ؟ةيادبلا” و )5//5٠1(( "عومجملا” و )١67/54(. "ىلحملا”و «(1//5037) ؟ينغملا” :رظنا



 ؟دحاولا لجرلا لامك ةعامجلا لام اهيف نوكي يتلا ةطلخلا يه ام

 :نيمسق ىلع ةطلخلا

 امإ نوكي «كلملا يف نينثا نيب اًكرتشم لاملا نوكي نأ يهو :نايعأ ةطلخ لوألا

 الثم «نيلجرل لبإلا وأ رقبلا وأ منغلا هذه نيع نوكتف «ةيده لاب وأ ءارشلاب وأ ثرإلاب

 .هيف لاكشإ ال مسقلا اذهو ءفصن رخآللو فصن اذه

 كرتشت اهنكل ءرخآلا نع دحاو لك لام زيمتي نأ يهو :فاصوأ ةطلخ يناثلا

 :ملعلا لهأ اهركذ رومأ يف

 .دحاو ناكم يف ىعرملا نوكي :يأ ءىعرملا داحتا ١-

 .ىعرملا ىلإ قاست مث هيف عمتجت يذلا عضوملا وهو «حرسملا ١-

 .ةيشاملا هيف بلحت يتلا عضوملا وهو «بلحملا ٠-

 َنوُحييرن بريل :ىلاعت هللا لاق .ةيشاملا هيلإ حورت يذلا حارملا وهو «تيبملا -4

 .[1:لحنلا]# َنوحيْمَش نحو

 زعملل ةبسنلاب لحفلاو «كرتشم دحاو لحف منغلا هذمل نوكي نأ لحفلا -

 .اًروث رقبلا يفو ءالمج لبإلا يفو ءاقورخ نأضلا يفو ءاّسيت ىمسي

 ىقست نأب برشملا داحتا ةيعفاشلا داز «ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق وه مدقت ام لكو

 لوق اًضيأ وهو «عارب امهدحأ صتخي ال نأب يعارلا داحتاو ءدحاو ءام نم امهمنغ

 .ةليانحلا ضعب

 ٍناطيِلَخلا» :لاق يو هللا لوسر نأ فل صاقو يبأ نب دعس ثيدح :مهتجح

 يقهيبلاو 2٠١« /1) ينطقرادلا هجرخأ .(ٍلْحَفلاَو يِعاَّرلاَو ٍضْوَْلا َلَع َعَمَتجا ام

 هذه ىلع دلي يبنلا صن :اولاق .فيعض وهو «ةعهيل نبا قيرط نم )٠١1/5(
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 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج

 لجرلا لامك رصي مل ركذ ام ءيشب دحاو لك زيمت اذإ هنألو ءاهاوس ام ىلع هبنو «ةثالثلا

 .دحاولا

 ؛ىعرملاو يِعارلا :ناطرش الإ ةطلخلا يف ربتعي ال :كلام باحصأ ضعب لاقو

 عامتجالاو :اولاق .(قّرَقَتُم فتم ب عمي الو عت نب ُقرعماَلَو» :ايي هلوقب اولدتساو

 .هب ىفتكاف ؛ةطلخ ىمسيو «كلذب لصحي

 :اذه ىلعف .تبثي اًليلد اهيلع ملعأ ال اهركذ مدقت يتلا طورشلا نأ :ةصالخلاو

 .فرعلا يف ةطلخ ىمسي ةيكلاملا ضعب هركذ ام ناك نإف «ىلوأ فرعلا ىلإ عوجرلاف

 .ملعأ هللاو هب ذخؤيف

 "عتمملا حرشلا”و 6 /8) «فاصنإلا”و )4١5/0(« "عومجملا”وء(08/5) "ينغملا” و :(98/5) ؟ةيادبلا” :رظنا

0"/5). 

 ؟لوحلا عيمج يف نوكت نأ ةطلخلا يف طرتشي

 كر طلخا تار ف نارا لع وخلا دعا ف ليي لوألا لوقا

 هل تبث لام اذه نأ :مهتجح .ديدجلا يف يعفاشلاو ةلبانحلا لوق وهو «نيدرفنملا ةاكز

 ثيدحلاو .لوحلا رخآ يف درفنا ول امك «نيدرفنملا ةاكز هتاكز تناكف «دارفنالا مكح

 .لوحلا عيمج يف عمتجملا ىلع لومحم

 يف يعفاشلاو كلام لوق وهو «لوحلا لوأ يف مهطالتخا ربتعي ال :يناثلا لوقلا

 رخآ ةاكزلا ردق يف رابتعالا ناك امل هنألو ؟( عت ني ُقَدَقُي الد : هلوقل ؟ميدقلا

 .اًضيأ هرخآ يف ةطلخلا ربتعي نأ بجو «لوحلا

 يف طرتشيو :لاق ثيح ؛نيميثع نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :برقألا

 .موسلاك هرثكأ وأ ءلوحلا لك نوكت نأ ةطلخلا

 حرشلا”و :«(0514/5) ؟فاصنإلا”و )4١8/0( ؟عومجملا”و 4251١ /7) ؟ينغملا”و «(717/9) ؟نايبلا” :رظنا

 6 /5) "عتمملا



 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (؟)>

 ؟يشاوملا ريغ يف ةطلخلا رثؤت له

 ضورعو «ةضفلاو بهذلاك «ةيشاملا ريغ يف ةطلخلا رثؤت ال :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «نيدرفتملا مكح مهمكح نأو «راثلاو عورزلاو ةراجتلا

 ٍقاَوَأ سمح َنوُد اي ف َسْمْلا :هيفو هفلؤللا هركذ يذلا نط ديعس يبأ ثيدح :مهتجح

 وأ «دحاول ناك ءاوس ماع اذهو 2ٌةَثَدَص َقُسْؤَأ ٍةَسْمَح َنوُد اَيِف الود :اذكهو فةَكَدَص

 ولو ءىرخأ ررضلا يفو «ةرات عفنلا يف رثؤت ةيشاملا يف ةطلخلا نآلو :اولاق .نينثال

 .اهرابتعا زوجي الف ؛لاملا برب اًضحم اًررض ترثأ ةيشاملا ريغ يف اهانربتعا

 :لاق ٌدْيْكَي هللا لوسر نأ كنيخ صاقو يبأ نب دعس ثيدحب اولدتسا اذكو

 هنأو «مدقت دق ثيدحلا اذه .«ٍلْحَملاَو يِعاَرلاَو ٍضْوَحلا َلَع َعَمَتْجا اَم ٍناَطيِلَخلا»

 .ةعيط نبا قيرط نم هنأل ؛فيعض
 ءدمحأ نع ةياور لوقلا اذهو «ةيشاملا ريغ يف رثؤت ةطلخلا :يناثلا لوقلا

 يف امهافلاخو «رمثلاو بحلا يف قاحسإو يعازوألا (هقفاوو «ديدجلا يف يعفاشلاو

 ني ْعَمْجي اَلَو عمتي ّنَْب َق ّقَدَقْي اَلَو» كَ, هلوق رهاظ : :مهتحح .ةضفلاو بهذلا

 صاخ هنأ :ثيدحلا اذه نع بيجأو ءاهريغو ةيشاملا يف ماع اذهو :اولاق .«َقّرَتُم

 ايف اهيف بجت لاومألا رئاسو ءىرخأ رثكتو «ةرات اهعمجب لقت ةاكزلا نأل ؛ةيشاملاب

 .اهعمجلا رثأ الف «هباسحب باصنلا ىلع داز

 روطانلاو دعاصلاو ءاّدحاو حقلملا ناك اذإ فخت نؤملا نأ :اًضيأ هب اولدتسا اممو

 اولاق .دحاو عئابلاو «نازيملاو .نزخملاو «ناكدلا :ةراجتلا لاومأ كلذكو «نيرجلاو

 .ةيشاملا هبشأف

 .نيميثع نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 حرشلا”و :((4745/45) "عومجملا”و .(519/5) ؟ينغملا”و .(575/8) ؟نايبلا”و :.(19/8) «فارشإلا” :رظنا

 .(6/5) "عتمملا



 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (؟ 1 اندم

 ؟لوحلا عيمج > يف باصنلا دوجو ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا يف طرتشي

 لوحلا هيف ريتعيو «هنيع يف ةاكزلا بجت يذلا لاملا يف طرتشي ب :لوألا لوقلا

 يف باصنلا صقن نإف ءلوحلا عيمج يف باصنلا دوجو .ةيشاملاو ةضفلاو بهذلاك

 لمكي نيح نم لوحلا فنؤتسا كلذ دعب لمك نإف ءلوحلا عطقنا لوحلا نم ةظحل

 ..تضض» يلعو ناثعو رمعو ركبوبأ :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءباصنلا

 .امهنيب هصقن رضي الو .هرخآو لوحلا لوأ يف باصنلا دوجو ربتعملاو :ةفينحوبأ لاقو

 .«لؤحا ِهّْيَلَع ٌلوُحت # ىَتَح ٍلاَم يف ةاَكَر ال» :هيفو . عنخ يلع ثيدحب :روهمجلا لدتسا

 َةاكَر الق اَلاَم َداَفَتْسا نم : دنت» رمع نبا ثيدحبو «هفقو حجارلا نأو مدقت دقو

 يزوجلا نباو «يقهيبلاو ءيذمرتلا هحجر «هفقو :حجارلاو .(ُلْوَخلا ٌلوُحي ىَّنَح هيف

 ."؟"صيخلتلا” يف اهرظنا .دهاوش هلو .(151/7) "صيخلتلا” :رظنا .مهريغو

 ١5(. 4 /") ؟ءاورإلا”و

 ةشئاعو «يلعو ركب يبأ نع يقهيبلا ىورو : ؟صيخلتلا” يف هل ظفاحلا لاق

 ىلع هلبق يذلا يفو ءاذه يف دامتعالاو :لاق رمع نبا نع يور ام لثم مهيلع اًفوقوم
 راثآلاو «هدانسإب سأب ال تفيض يلع ثيدح :تلق .ها هريغو ركب يبأ نع هراثآلا

 .ملعأ هللاو «ةجحلل حلصيف ؛هدضعت

 نباو .دوعسم نبا نع اذه يور «هدافتسا نيح هيف بجت ةاكزلا :يناثلا لوقلا

 دوادو ءيرهزلاو نسحلاو ءزيزعلادبع نب رمع لوق وهو .مغت#» ةيواعمو سابع

 :لاقو «ةحصلا هرهاظو «هدنسب هضتيع سابع نبا رثأ ديبعوبأ ركذو اذه .يرهاظلا

 .ملعأ هللاو ءظفللا رهاظ فالخ اذهو :تلق .ضرألا جرخت ام ةاكز دارأ هارأ ينكلو

 .ةلأسم دعب أيس ام رظناو ءملعلا لهأ روهمج لوق لوألا لوقلا وه :حجارلا

 "عومجملا”و 7/0 "ينخملا” و (385) ؟ىلحملا” وو( /4( "راكذتسالا” و )*6٠١7«((. ؟؟ديبع يبأل لاومألا» ؛رظنا

 ,(559/5) ؟لبسلا”و د ٠ه /0)



 سن

 ا
 باصنلا كلم لبق ةاكزلا ميدقتزوجي ال

 فالخ ريغب باصنلا كلم لبق ةاكزلا ليجعت زوجي الو :هثلل ةمادق نبا لاق

 .فالخ الب باصنلا كلم لبق هيف ةاكزلا ليجعت زوجي الف :هكلله يوونلا لاقو
 )١١4/5(. "عومجملا”و «(571/9) "ينغملا” :رظنا

 ؟لوحلا لبق ةاكزلا ميدقت زوجي له

 ضورعو .دوقنلاو ةيشاملا وهو ؛لوحلاب قلعتم مسق :نامسسق يوكزلا لاملا :الوأ

 .ةراجتلا ضورع يف ةاكزلاب لوقي نم دنع ةراجتلا

 بيبزلاو ,ريعشلاو ةطنحلا :ضرألا نم جراخلا وهو «لوحلاب قلعتم ريغ مسقو

 .لوحلاب قلعتملا لاملا وه ةلأسملا هذه يف دوصقملاو ءرمتلاو

 ىدأ نمف «لوحلا لوخد دعب لاملا يف بجت ةاكزلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :اًيناث

 .هنع أزجأ هيلع هبوجو دعب كلذ

 هيلع لوحي نأ لبق لماكلا باصنلا دجو اذإ ةاكزلا ميدقت يف اوفلتخا :اَّنلا

 :لوحلا

 .يعازوألاو يرهزلاو «ريبج نب ديعسو «نسحلا لوق وهو «زوجي :لوألا لوقلا

 :مهتجح .ديبع يبأو قاحسإو دمحأو «يعفاشلاو ةفينح يبأو

 هتقدص ليجعت يف يبي هللا لوسر لأس كلذ سابعلا نأ كناخ يلع ثيدح - ١

 .(578) يذمرتلاو )١/ 5 223١. دمحأ هجرخأ .ثيدحلا هل صخرف .لحت نأ لبق

 نب نسحلا ليسارم نم هنأ :يقهيبلاو ينطقرادلاو دوادوبأ حجرو )١575(« دوادوبأو

 سيلو :هكلله ظفاحلا لاق .ىرخأ قرط ثيدحللو هدي يبنلا نع هَقََتَي نب ملسم
 .قرطلا هذه عومجمب رظنلا يف «ديعبب سابعلا ةقدص ليجعت يف ةصقلا هذه توبث

 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (



 ينِحلا

 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا 3 شلل

 يذلا وه :تلق - اذه ظفاحلا مالك ركذ نأ دعب - هكللج ينابلألا خيشلا لاق

 ءاهب ىوقتي وهف ءاهفعض دتشي مل دهاوش هذهو ءالسرم اهدنس ةحصل ؛هب مزجن
 .لاوحألا لقأ ىلع نسحلا ةجرد ىلإ يقتريو

 نأ :هيفو ,ةقدصلا ىلع رمع ثعب دي يبنلا نأ عنإح ةريره يبأ ثيدح -؟

 ثيدحلاو .ااَهْلْدِمَو َنَلَع َيِهَف ُساّبَعلا اَمأ» كي يبنلا لاقف «ةقدصلا عنم سابعلا

 اذه ةقدص هنم ذخأ ٌةَْيَب يبنلا نأ :هانعمو :اولاق )2١70(. مقرب يتأيس «فلؤملا هركذ

 .مزح نيا اهركذ «تاياورلا ضعب يف هب اًحرصم ءاج اى «هلبق يذلا يف ماعلا

 نأ ظفللا رهاظ نأو :هنع بيجأ دقف ,نيحيحصلا ظفل امأ .تبثت مل اهنكل «ينابلألاو

 دق :لاقل ةقدصلا لجع سابعلا ناك ولف ءاهفعاضو .همع نع ةقدصلا لّمحت يبنلا

 .سابعلا عنم : فخ رمع لاق املو .اهتمدق وأ ءاهتجرخأ

 نم بوجولا متي نأ ىلإ اهريخأتو «ةاكزلا لهأ ةحلصم نم ةاكزلا ليجعت -1

 امك ءباصنلا كلم نيح نم هتاكز جرخي نأ هيلع بجو الإو «كلاملاب قفرلا باب

 كلاملاب قفرلا باب نم اذه ناك اذإف .هداصح نيح نم عرزلا ةاكز جارخإ هيلع بجو

 .عنام الف دشألاب هسفنل يضرو

 ليجعتك زاجف «هبوجو لبق هبوجو ببس دجو امل ليجعت هنألو :اولاق -5

 .ثنحلا لبقو .فلحلا دعب نيميلا ةرافك ءادأو «هلجأ لولح لبق نيدلا ءاضق

 «ةعيبر لوق وهو «لوحلا مامت لبق ةاكزلا ليجعت ئزجي الو زوجي ال :يناثلا لوقلا

 :مهتجح .نسحلا نع يورو «مزح نباو دوادو «ثيللاو كلامو

 .تمدقت دقو «لوحلاب بوجولا قيلعت اهيف يتلا ثيداحألا ١-

 .ةالصلاك «هيلع اهميدقت زجي ملف ,مولعم تقو اهل ةاكزلا -؟
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 ةاكزلا باتك (177؟)ثيدحلا (١)ج ةاكزلا باتك ١05 <

 ةاكزلا تبجوأ :مهلأسن مث ءلوألا لوقلا ىلع هدر يف :هكلله مزح نبا لاق ٠'-

 ملامو .بجي ملام ءادأ نوزيجت فيكف :انلق .بجت مل :اولاق نإف ؟بجت مل مأ لوحلا لبق

 .بجاولا ٌدؤي ملف عوطت نمو ءعوطت هلعف بجي
 وأ «لوحلا لبق ةقدصلا لجع يذلا تام نإ لاحلا فيك مهلأسنو :هنللك لاقو

 تافصلا نع اوجرخ وأ ءلوحلا لبق اهوطعأ نيذلا تام وأ .لوحلا لبق لاملا فلت

 عنمو ءاهقحتسي ال نمل ءاطعإو «لطاب اهليجعت نأ حصف «؟تاوكزلا قحتست اهب يتلا
 .زوجي ال اذه لكو «ةبجاولا ةاكزلا لاطيإو ءاهقحتسي نمل

 لام لوألا لوقلا دنع هركذ مدقت يذلا كت يلع ثيدح مدقت امم :ةصالخلا

 هنأ :رهظي يذلاو .هكلله ينابلألا خيشلا كلذب مزجو ءالسرم هتويث ىلإ ظفاحلا

 ظفاحلا هركذ ملسم نب نسحلاو « يي يبنلا نع هيوري ملسم نب نسحلا نأل ؛لضعم
 يف هل ركذي ملو نيعباتلا نع مهثيداحأ ةماع نيذلا ةسماخلا ةقبطلا نم بيرقتلا يف

 .ملعأ هللاو ,دهاوشلا يف حلصي الف ءلضعم وهف ةباحصلا نع ةياور بيذهتلا

 مدق نإف يناثلا لوقلا وه ا «لوحلا دعب الإ هلام ةاكز جرخي الف :اذه ىلعو

 .ملعأ هللاو ءسأب الف .ةحلصم وأ ةجاحل لوحلا لبق هتاكز

 صقن مث «نيعم ماعل ةاكزلا لجع ول :هفللط نيميثع نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 هريغ نع هئزجي الو ءاعوطت نوكي كلذ نإف .لوحلا مامت لبقو ليجعتلا دعب باصنلا

 بجت هنإف .باصنلا داز مث ةاكزلا لجع ولو «ماعلا كلذل هاون هنأل ؛ماوعألا نم

 .ها .اًضيأ ةدايزلا يف ةاكزلا

 "عومجملا”و 70/9(0) "ينغملا”و .(719/8/8) ؟نايبلا”و .(78*) ؟ىلحملا”و ء(ه5 /#) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(5154/5) "عتمملا حرشلا”و :(8617) ؟ءاورإلا”و (215 /0) ؟لينلا”و .(44 /9) ؟حتفلا”و )5/ 11١5(«



 نِخلا
 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج فل

 !لوحلا عطقني لهف لوحلا ءانثأ يف هسنجب تايلوحلا نم ائيش لدبأ اذإ

 وأ «ةضفب ةضف وأ «منغب اًمغ وأ «رقبب اًرقب وأ «لبإب البإ عيبي نأ :كلذ لاثم

 :لوحلا ءانثأ يف بهذب اًبهذ

 .دوادو يعفاشلا لوق وهو «لدبلا نيح نم لوحلا هب فنأتسي هنأ :لوألا لوقلا

 همامت لبق لوحلا لخاد يف هكلم نع لاملا جرخ نم :هغللو لاق .مزح نبا لوق وهو

 ةفرطب هجورخ رثإ ولو «هيلإ عجر هجو يأب هيلإ عجر مث .هكلم نع جرخ هجو يأب

 نأل ؛لوألا لوحلا نيح نم ال .هعوجر نيح نم لوحلا هب فنأتسي هنإف :رثكأ وأ نيع

 لاملا هيف ناك تقو هيلع دعي نأ لطابلا نمو «كلملا نالطبب لطب دق لوحلا كلذ

 اًبهذ وأ ؛ةضفب ةضف وأ «منغب اّمغ وأ ءرقبب اًرقب وأ «لبإب اًلبإ عاب نم كلذكو ءهريغل
 يذلا لوحلا فنأتسيو «لطب دق كلذ نم ؛هكلم نع جرخ يذلا لوح نإف :بهذب

 .انركذ امل ؛كلذ نم هكلم يف راص

 لوق وهو .لوحلا ءاضقنا دنع ةاكزلا هيلعو ءلوحلا فنأتسي ال :يناثلا لوقلا

 ءاذه .دحاو مكحلاو دحاو سنجلا نأل :اولاق .نيميثع نبا هراتخاو ءدمحأو «كلام

 ناىثألا يف يناثلا لوقلا قفاوو «ةيشاملا يف لوألا لوقلا قفاوف ةفينحوبأ امأو

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا وه :حجارلا
 .(41/5) ؟عتمملا حرشلا” و «(7378 /6) "عومجملا” و :(51/8 /1) ؟ينغملا” و .(2707/54) ؟ىلحملا” :رظنا

 !لوحلا عطقني لهف , هسنج ريغب ائيش لدبأ اذإ
 :كلذ وحن وأ ,ةضفب اًيهذ وأ رقبب البإ لدبي نأ :كلذ لاثم

 يبأو «يعفاشلا لوق وهو ءاًديدج اَلوح فنأتسيو «لوحلا عطقني :لوألا لوقلا

 .مزح نباو «دوادو «ةفينح

 .كلام لوق وهو «لوحلا عطقني ال :يناثلا لوقلا



 معا
 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج

 بهذلا لاديإ نأ :بهذملاو :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاق .عطقني هنأ :حجارلا

 لمكي امهدحأ نأ :ليلدب ءدحاولا سنجلا مكح يف اهنأل ؛لوحلا عطقي ال ةضفلاب

 لوحلا نأو ءباصنلا يف رخآلاب لمكي ال امهدحأ نأ :حيحصلاو .باصنلا يف رخآلاب

 .نيسنج نم اهنأل ؛عطقني

 .(50/3) "عتمملا حرشلا” و 077761 /0) "عومجملا”و «(7507/4) ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟ةاكزلا نم ارارف لوحلا لبق ةيشامب ةيشام عاب اذإ
 روث يبأو «يعفاشلاو «ةفينح يبأ لوق وهو «ةاكزلا هنع طقست :لوألا لوقلا

 .هتجاحل فلتأ ول امك «ةاكزلا هيف بجت ملف ؛هلوح مامت لبق صقن هنأل ؛ةيرهاظلاو

 لدبملا ناك ءاوس «هنع طقست مل ةاكزلا نم اًرارف كلذ لعف نإ :يناثلا لوقلا

 صيقنتلل اًدصق باصنلا نم اًءزج فلتأ ول اذكو .بصنلا نم اهريغ وأ ةيشام

 هفالتإو هلادبإ ناك اذإ ءلوحلا رخآ يف هنم ةاكزلا ذخؤتو «طقست مل ةاكزلا هنع طقستل

 سيل كلذ نأل ؛ةاكزلا بجت مل لوحلا لوأ يف كلذ لعف ولو .بوجولا برق دنع

 يبأو .قاحسإو .دمحأو ءنوشجالا نباو ,يعازوألاو ؛كلام لوق وهو «رارفلل ٍةَنِظَمب

 .كدسع

 «هيزنت ةهارك رارفلا هركي نكلو :هللِه يوونلا لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نم هرارف يف ءوسلا هتينب صاع وه :هكلل مزح نبا لاقو «ءيشب سيلو «مارح ليقو
 .ةاكرلا

 )771١/6(. "عومجملا” و ((51777/15) "ينغملا”و .(72856) ؟ىلحملا” و ,(71 /) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةنس لك يفرركتت ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا ةاكز

 «منغلاو «رقبلاو «لبإلا يف ,ةنس لك يف رركتت ةاكزلاو :هثلله مزح نبا لاق

 الف تيكز اذإ فانصألا هذه نإف ؛رمتلاو ريعشلاو ربلا فالخب «ةضفلاو بهذلاو



 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا 3

 هليكو «رمتلا سبيو ءاهليكو ءاهتيفصت دنع ىكزت امنإو ءاّدبأ كلذ دعب اهيف ةاكز
 .لماوعلاو يلحلا يف الإ ءدحأ نم هيف فالخ ال اذهو

 .(58) "عامجإلا بتارم” و ,(51/5) "؟ىلحملا” :رظنا

 ؟ةاكز ريمحلاو لاغبلاك ةيشاملا نم ماعنألا ةميهب ريغ يف له

 لاغبلاك «ةيشاملا نم ماعنألا ةميبهب ريغ يف ةاكز ال هنأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذ

 .ةراجتلل ةدعم نكت ملام «ليخلا اذكو «ءابظلاو منغلا نيب دلوتملاو ءريمحلاو

 :لاق دلي هللا لوسر نأ «فلؤملا هركذ يذلا كعفيخ ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 يف اًضيأ كح ةريره يبأ ثيدح اذكو .ذَقَدَص ِهِسّرَف اَلَو ِهدْبَع يف مِلْْلا َلَع َسْبَل»

 ٍلَجَرل ٌلْيَلا» :لاق ٌدْيكَي هللا لوسر نأ (480) "ملسم”و م1 "يراخبلا»

 نع لكس كو هلل لوسر نأ - هيفو .ثيدحلا - انو ٍلُجَد لعَو تس ٍلجَرِلَو رج رج

 ْلَمْمَي نَمَه » ةَدذاَقلا ٌةَعِماَجا ةيآلا ِِذَه الإ | ؛ي ايف لع أ اَم» :لاقف محل

 /١-4[«. :ةلزلزلا] هر ارض ْوَرَد َلاكَفْتِم ْلَمْعَي نَمَو هَرَي اريح ْوَرَد َلاََقْتِم

 .(541/5) ؟لينلا”و 73١ /5) "عومجملا”و 57٠(« /7) "ينغملا” :رظنا

 ؟ةاكز ماعنالا ةميهب نم يشحولا يف له

 مكح امأ .سانلل ةفلألاو سنألا مدع وهو ءشحوتلا نم ذوخأم :ةيشحولا

 :ةلأسملا

 روهمج لوق وهو «منغلاو «رقبلاو «لبإلا نم يشحولا يف ةاكز ال :لوألا لوقلاف

 يف ئرجت ال اهنألو ءاهلوانتيال منغلاو رقبلاو لبإلا مسا نأ :مهتجح .ملعلا لهأ

 .ةيحضألاو يدها

 يف لخدتف ؛اهلمشي مسالا نآل ؛دمحأ نع ةياور وهو «ةاكز اهيف :يناثلا لوقلا

 .ةدراولا رابخألا



 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج انقل

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .(31)و ء(898/75) ؟برآملا لين” و «(10//71) "ىواتفلا عومجت” و «(094 /7؟) "ينغملا” :رظنا

 ؟يلهألاو يشحولا نيب دلوتملا يف ةاكزلا بجت له

 ال امت ربلا باود لكل لماش وهو ءشحوتلا نم ذوخأم :يشحولا :اًلوأ

 .يثحو رامحو ءشحو رامح اذه :لاقي يثحو وهف «ءسانلا نع شحوتسيو «سنأتسي

 «سانلاو ءىرقلاو تويبلا فلأت يتلا باودلا نم ءيش لك وه يلهألا :اًّينا

 لهأ لاوقأ امأ .يثحو يرب شحوتسا امل لاقي ةيشحولاو «ةيربلا دض ةيسنإلا يهو
 :ملعلا

 وهو .تاهمألا وأ لوحفلا ةيشحولا تناك ءاوس «ةاكزلا بجت :لوألا لوقلاف

 اهيف تبجوف «هيف بجت ال امو ةاكزلا هيف بجت ام نيب ةدلوتم اهنأل ؛ةلبانحلا لوق

 «يلهألا نم اهسنج ىلإ مضت لوقلا اذه ىلعو «ةفولعمو ةمئاس نيب ةدلوتملاك «ةاكزلا

 .هباصن اهب لمكتو

 لوق وهو ءالف الإو ءاهيف ةاكزلا تبجو ةيلهأ تاهمألا تناك نإ :يناثلا لوقلا

 .همأ عبتي ةميهبلا دلو نأل ؛ةفينح يبأو .كلام

 اهنم ةاكزلا ذخأ يف سيل هنأل ؛يعفاشلا لوق وهو ءاهيف ةاكز ال :ثلاثلا لوقلا

 .باوصلا وه اذهو ءبوجولا ءافتنا :لصألاو ,حيحص سايق الو عامجإ الو صن

 .تئش نإ هعجار «بيط مالك هلو «ةمادق نبا رايتخا وهو

 . ؟ةغللا بيذبت مجعم”و ؟ريثألا نبال ةياهنلا” و .(55//37030) "ىواتفلا عومجم” و (045 /1) ؟ينغملا” :رظنا

 بيبرلاو رمتلاو ريعشلاوربلا يف ةاكزلا بجت

 اهثعب نيح ديطنع لبج نب ذاعمو «ءىسوم يبأ ثيدح :كلذ ىلع لدي
 ِهْذَه ْنِم الإ ةَقَدَّصلا اوُذُخَأَت اَل» :مهنيد رمأ سانلا ناملعي نميلا ىلإ دي هللا لوسر 0 ماس عوعم ِع . ناعم 2
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 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج اهل

2 

 ينطقرادلا هجرخخأ ثيدحلا .ارْمَثلاَو ءبيبّزلاَو ةَّطْنْلاَو ِربِعَّشلا :ِةَعَبْرَألا 3

 انث .ةفيذح يبأ قيرط نم (١١؟6/4) ىقهيبلاو 41/١ مكاحلاو ال

 .هركذف ...لبج نب ذاعمو ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع ؛ىيحي نب ةحلط نع «نايفس

 .لسرم ذاعم نع ةدربوبأو ءفيعض دوعسم نب ىسوم همساو ةفيذحوبأو

 نع «عيكو انثدح :لاقف )71/١/7( "فنصملا” يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 الإ ةاكزلا ذخأي مل نميلا ىلإ مدق امل اًداعم نأ ةحلط نب ىسوم نع «نامثع نب ورمع

 اًضيأو ءاذاعم كردي مل ةحلط نب ىسومو «بيبزلاو ءرمتلاو «ريعشلاو .ةطنحلا نم

 .يدهم نب نمحرلادبع انثدح :لاق (558/6) ؟هدنسم” يف دمحأ هجرخأو

 .ةحلط نب ىسوم نع .«- بهوم نبا :ىنعي - نايثع نب ورمع نع «نايفس انثدح

 «ريعشلاو .ةطنحلا نم ةقدصلا لخأ انإ هنأ 2 ىبنلا نع «ذاعم باتك اندنع :لاق

 يقهيبلاو «(2401/1) مكاحلاو .(46 /5) ينطقرادلا هجرخأو «رمتلاو «بيبزلاو

 نب ىسومو «ةقث نامثع نب ورمعو .هب يدهم نب نمحرلادبع قيرط نم )١١8/4(
 ىهف .فاعم باتك هنأ ىرت اى انه َنَب هنكل «ليلج ةقث : "بيرقتلا” يف لاق .ةحلط

 لوصأ ءاملع لاوقأ نم حجارلا ىلع ةجح يهو :هنثله ينابلألا خيشلا لاق .ةداجو

 «باتكلاب ةقثلا طرتشي انإو «باتكلا بحاص عم ءاقللا طارتشاب لئاق الو ,ثيدحلا

 ةداجو يهف «كلذب ذاعم باتك اندنع :لوقيو ةقث ىسوم ناك اذإف ءلوخدم ريغ هنأو

 .ملعأ هللاو .باتكلا بحاصب دهعلا برقل ؛تاداجولا ىوقأ نم

 يبأ نع «ىبحي نب ةحلط نع «عيكو انثدح :لاقف «ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأف . كتنإخ

 «رمتلاو «ريعشلاو «ةطنحلا نم الإ اهذخأي ل هنأ كتففخ يرعشألا ىسوم يبأ نع «ةدرب



 ع

 «عفرلا يف اًيرص سيل هنكل «ىيحي نب ةحلط لجأ نم نسح دانسإ اذهو .بيبزلاو

 .ىرت اك

 ثيدح نمو «(45 /7) ىنطقرادلا هجرخأ .كعني# رمع ثيدح نم ءاجو

 ةاكزلا باتك (17)ثيدحلا (

 نيثيدحلا الكو .ةرذلا :دازو )١810(.« هجام نبا هجرخأ .دطعتيع ورمع نب هللادبع

 م نكل ءىرخأ قرط نم تءاج ةدايزلا هذهو «كورتم وهو «يمزرعلا قيرط نم

 .اهعومجمب ىوقتت الو «ءيش كلذ يف تبثي

 يف هلله ديبعوبأ لاق .هيلع اًفوقوم دنع رمع نبا نع ءاج ةفوقوم راثآ كانهو

 نب ىسوم ينربخأ :لاق .جيرج نبا نع ءجاجح انثدحو )١7177(: ؟"لاومألا

 «لخن نم ناك ام :لاق .عورزلاو رامثلا ةقدص يف هتغت#» رمع نبا نع «عفان نع «ةبقع

 .حيحص دانسإ اذهو «ريعش وأ «ةطنح وأ ,بنع وأ

 نإف :()3587) ؟لاومألا” يف هفثلك ديبعوبأ لاق هتشتيع سابع نبا نع ءاجو

 نبا نع .سواط نع .ثيل نع «ماوعلا بأ نارمع نع ءانثدح يدهم نب نمحر لادبع
 .نوتيزلاو ءتلسلاو «بييزلاو «رمتلاو «ريعشلاو «ةطنحلا يف ةقدصلا :لاق .سابع

 ؛فيعض دانسإ اذهو .ريعشلا عاونأ نم عون ليقف تلسلا امأ ءنوتيزلا ىرت امك دازف

 ءديبع يبأ ريغ اهجرخأ ىرخأ قيرط هل له رظنيو ؛ميلس يبأ نبا :وه «ثيل لجأ نم

 ؟اهب ىوقتيف

 نود وهو ؛ةيليجنلا ةليصفلا نم يبح يبشع تابن :ريعشلا :(ريعشلا) :هلوق

 .مذيو لكؤي ريعشلاك نالف :لاقيف «ءاذغلا يف ربلا

 :لاقو ءّطَنِح اهعمجو ربلا :ةطنحلا "برعلا ناسل” يف لاق :(ةطنحلا) :هلوق

 دقو «زانتكالا ىلإ جاضنإلا ندل نم ليقو «لبنسلا يف قيقدلا يرجي نيح ربلا :حمقلا

 .لبنسلا حمقأ



 نحلا كمي

 ةاكزلا باتك (17)ثيدحلا 3 هلا

 :ةلأسملا يف ملعلا لهأ لاوقأ

 «ةطنحلا يف ةبجاو ةقدصلا نأ ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأ :هغلله رذنملا نبا لاق

 لهأ نم دحاو ريغ اذه ىلع عامجإلا لقن اذكهو .ها .بييزلاو ءرمتلاو «ريعشلاو
 «ةعبرألا هذه ادع اهيف اوفلتخاو «ةعبرألا فانصألا هذه يف ةاكزلا بجت هنأو «ملعلا

 .هذه دعب يتلا ةلأسملا يف هيف حجارلا نايبو «فالخلا رظنا ؟اهيف بجت له

 : و ديهمتل رشو ومألا” :رظن ؟ةيآ ١ بصن”و 56 *« لح ا”و 1١ غ8/؟) 8 3 ءا”و 5647فل "فا كالا” و ء(هحال) "لا ا :رظنا
 .(507/9) "ءاورإلا7”و (157/15) ؟"صيخشتلا” و .("”89/5)

 ؟هذه لبق يتلا ةلأسملا يف ةمدقتملا ةعبرألا فانصألا ربغ يف ةاكزلا بجت له

 «ريعشلاو «ةطنحلا :يهو «ةعبرألا فانصألا يف الإ ةاكزلا بجت ال :لوألا لوقلا

 ؛ةحلط نب ىسومو «يبعشلاو «نيريس نباو ءنسحلا لوق وهو «بيبزلا ءرمتلاو

 يبأو ءمدآ نب ىيحيو «كرابملا نباو .حلاص نب نسحلاو «يروثلاو «ليل يبأ نباو

 اذه يورو ..غ# رمع نباو ذاعمو ىسوم يبأ نع تبثو .دمحأ نع ةياورو «ديبع

 :مهتجح .ةرذلا دازو ءيعخنلاو «نوتيزلا داز هنأ الإ دفع سابع نبا نع لوقلا

 ةروكذملا راثآلاو .هذه لبق ةلأسملا يف امدقت نيذللا دغنيع ىسوم يبأو .ذاعم ثيدح

 .ةباحصلا نع

 نم ءيبش ين الو ءراجشألا نم بنعلاو «لخنلا ريغ يف ةاكز ال :يناثلا لوقلا

 ؛كلام لوق وهو «تاورضخلا يف ةاكز الو ءرخّديو تاتقي ايف الإ بوبحلا

 «ريعشلاو «ةطنحلا نم نوكت ةاكزلاف اذه ىلعف ءدمحمو .ءفسوي يبأو «يعفاشلاو

 يهو «ةينطقلاو ءزرآلاو «ةرذلا نم رغصأ بح وهو «سرواجلاو «ةرذلاو ءنخدلاو

 اذه ىلعو «ءالقابلاو ءرتعلاو ءدشكلاو ءرجدلاو .سدعلاو .ناطرطلاو «ءابيوللا

 ةاكز الف .ةرورضلا يف ال رايتخالا ةلاح يف اًناتقم نوكي :يأ تاتقي |يف مهوق ىنعمف



 «تاتقي امم ناك نإو ءاذه نآل ؛كلذ هباش امو .قتسفلاو «قدنبلاو ءزوللاو ءزوجلا يف

 :مههوقو .اًيوادت وأ ءاّعنت لكؤي امنإو ءهب سانلا تاتقي امم سيل هنأ الإ رخديو

 «قوقربلاو .خوخلاو «ىرثمكلاو .وجئناملاو «نامرلاو .حافتلا هب جرخ (رخديو)

 :مهتجح .رخديال امت اذه نأل ؛كلذ وحنو

 اَيِف) :لاق دي يبنلا نأ )١5817( ؟يراخبلا” يف دضتقيم رمع نبا ثيدح ١-

 .«ِرشعلا ُفضِي حْضَتلاب َيِقْس اَمَو ُرذُعلاارَمع نا وأ ُنوُُعلاَو ُءَمّسلا ٍتَقَس
 .اهتلدأو «لوألا لوقلا دنع اهركذ ةمدقتملا ةعبرألا ىلع سايقلا -؟

 «راثلاو عورزلا نم سبييو ءرخديو لاكي ام لك يف رشعلا بجي :ثلاثلا لوقلا

 .هضرأ يف تبن اذإ نويمدآلا هتبني امم

 ةرذلاو ءزرألاو تلسلاو ءريعشلاو ةطنحلاك اًئوق ناك ءاوس :ةمادق نبا لاق

 نم وأ .صمحلاو شأملاو «سدعلاو .- لولا - ءالقابلاك تاينطقلا نم وأ ,نخدلاو

 رايخلاو ءاثقلاو «ناتكلا رزبك روزبلا وأ ءايواركلاو ء.نومكلاو .ةرفسكلاك ءريزابألا

 رئاسو ءمسمسلاو سمرتلاو مطرقلاو «ءلجفلا بحو داشرلاك «لوقبلا بح وأ

 شمشملاو «بيبزلاو رمتلاك ءراثلا نم فاصوألا هذه عمج ايف اًضيأ بجتو .«بوبحلا

 ءصاجإلاو خوخلاك .هكاوفلا رئاس يف ةاكز الو «قدنبلاو قتسفلاو ءزوللاو

 «رايخلاو ءاثقلاك ءرضخلا يف الو ءزوجلاو «نيتلاو شمشملاو «حافتلاو ىرثمكلاو

 .ها .رزجلاو .تفللاو ناجنذابلاو

 :لوقلا اذه ةجح .بهذملا اهيلع دمحأ نع ةياورو ءءاطع لوق اذهو

 دنع هركذ مدقت ثيدحلاو .«ٌرْشْعلا ٌءاَمّسلا ِتَّقَس اَيِف» :ِْكَي هلوق مومع - ١

 .يناثلا لوقلا



 هكر برج ضي انهو تملا رو تلا وشاعر

 دوادوبأ هجرخأ ثيدحلاو .بحب سيل امو «لاكي ال ام هنم جرخ «هلوانت ام عيمج يف

 .هكردي ملو ,ذاعم نع ءراسي نب ءاطع قيرط نم هنأل ؛عطقنم وهو ((1599)

 َعْلْبَي تح ٌةَقَدَص رت اَلَو ٌبَح يف َسبلا :ّيَي هلوق موهفمب اًضيأ اولدتسا -؟
 ال امم ةاكزلا ءافتنا ىلع ثيدحلا اذه لدف .(9174) ملسم هجرخأ .(ٍقْسْؤَأ ةَسْمَ

 اذه نأ :اذه نع باجيو .مومعلا ىلع ىقبي ليكم وه اميفف «لايكم وهو «هيف قيسوت

 .اطني» ىسوم يبأو ذاعم ثيدح نم مدقت ام وهو .هصصخي ام ءاج مومعلا

 بصقلاو ءبطحلا الإ ضرألا هتجرخأ ام لك يف رشعلا بجي :عبارلا لوقلا

 .رفزو «ةفينح بأ لوق وهو .هسفنب تبني يذلا شيشحلاو ؛يسرافلا

 ام تبيع نم اوف وَما دل اَهيَأَي 8 :ىلاعت هلوق مومع :مهتجح

 ,هفح أوُتاَءو# :ىلاعت هلوقو «[777:ةرقبلا]4 ِضَرأْلا ني مُكَلاَسْجَرَل آَبِمَو ْمْثَبَسكح

 .[١4١:ماعنألا]# .وِداصصَح َمْوَي

 حضّنلاب َيِقْس او ٌرْشعلا ايرَمع َناَك َْأ ُنوُملاَو ُءمّسلا ٍِتفَس ايف :يََي هلوقو

 :تاتقي امو هرخدي ال امو ءرخدي ام نيب ليصفتلا ثيدحلا يف سيلف «اِرُْملا فض

 .تئش نإ عجارملا يف اهرظنا .ىرخأ لاوقأ تيقبو ءاذكهو «تاتقيال امو

 نم هب اولدتسا امو «لاوقألا نم هادع امو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .هذه لبق يتلا ةلأسملاو ءلوألا لوقلا دنع هركذ مدقت اب ةصصخم يهف تامومعلا

 يعداولاو «ينابلألاو «يناكوشلاو «يناعنصلا رايتخا وه لوقلا اذهو

 يذلاو : ؟اهيباتك” يف هيوجنز نباو «ديبعوبأ لاق :هغللج ينابلألا خيشلا لاق

 نم ءيش يف ةقدص ال هنأ :اهب كسمتلاو ل هللا لوسر ةئنسل عابتالا كلذ يف هراتخن

 نأل ؛مركلاو لخنلا يف الإ راثلا نم ءيش يف ةقدص الو ءريعشلاو ربلا يف الإ بوبحلا
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 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج اهلك

 رايتخا مث «نيعباتلاو ةباحصلا نم هب لاق نم لوق عم اهايإ الإ مسي ى دي هللا لوسر
 ةعبرألا فانصألا هذه صخ نيح ْدّويَي هللا لوسر نأل ؛هايإ نايفسو «ليل يبأ نبا

 جرخت امم اًناوقأو ءالاومأ سانلل نأ ملعي ناك دق امهاوس امع ضرعأو «ةقدصلل

 ليخلا ةقدص نع هوفعك هنم اًوفع هنع هضارعإو ؛كلذ هكرت ناكف ءاهاوس ضرألا

 .قيقرلاو
 «(349/9) ؟ينغملا”و ,(5 58 /#) "نايبلا”و «((541) ؟ىلحملا”و «(78/9) "فارشإلا”و ,(5137) "لاومألا” :رظنا

 .(54 /53) ؟عتمملا حرشلا”و ةةرضف قفز ةنملا مامت”و 0 40 /ه) "لينلا”و ةعقضل "عومجملا”و

 داصحلا موي قدصتي نأ هداصح دارأو اًنيش عرز نمل بحتسي

 «ضرألا نم جراخلا ةاكز مكح يف فالخلا هذه لبق يتلا ةلأسملا يف مدقت

 «بيبزلاو «ريعشلاو «ةطنحلا :يهو «ةعبرألا فانصألا يف الإ بجت ال اهنأ حيحصلاو

 بيطت اب داصحلا موي قدصتي نأ هداصح دارأو اًئيش عرز نمل بحتسي نكل .رمتلاو

 مومعل ؛هسفن هب بيطتو دوجت | |نإو «ةنيعم ةيمك الو نمز ديدحت ريغ نم هسفن هب

 اهي 8 :ىلاعت هلوقو «[41١:ماعنألا]# وداحصح َمَوَي ءُهَّفَح اوُتاَءْو# :ىلاعت هلوق

 يراخبلا يف هتنإخ ةريره يبأ ثيدحلو 0[؟54:ةرقبلا]# مُهَتقَوَر اَنِمْأوُفِفنَأ أَوْممء َنََ

 هيف ُداَبِعلا ٌحِبْضُي مْوَي ْنِم اَم١ :دييَو هللا لوسر لاق :لاق )٠١١١( ملسمو )١1547(«

 ٍطْعَأ ّمهللا :دك5لا ُلوُقَيَو اَنَلَح اًقِفْيُم طْعَأ مهلا :اَمُهُدَحَأ ٌلوُقَي ِناَلِْنَي ِناَكَلَم لإ
 هنت كي

 كَ يبنلا نع :((75984) ؟ملسم” يف اًضيأ كعفلخ ةريره يبأ ثيدح اذكو

 ىَصَنَتت .ِناَلُف ةَِِرَح ٍقشا :ةَاَحَس يف اًتْوَص َعِمَسَف «ِضْرَألا َنِمِةاََقب ُلُجَراَْبَب١ :لاق

 اي :ُهَل َلاَقَف ءهِتاَحْسِمب املا ُلْوجي ِهيَقيِدَح يف ٌمِئاَق ٌلُجَو اَذَِ الا ميك هَلُك لا
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 قا :ٌلوُقَي ُهُؤاَم اًَذَه يِذَّلا باَحَّسلا يف اًنْوَص ُتْعِمَس نإ :َلاَقَق ؟ىوشا نع يِتلَأْسَت
 7 مري هم

 .كللتاهنُدْرََ انْ لاَيِعَو نأ ُلُكآَو يلب ُقَدَصنأَك هاهّْنِ

 ؟رامثلاو عورزلا باصن وهام

 اولدتساو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ,قسوأ ةسمخ باصنلا :لوألا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كعخ ديعس يبأ ثيدحب

 «ةفينح يبأو ءدهاجم لوق وهو ءريثكلاو ليلقلا يف ةاكزلا بجت :يناثلا لوقلا

 نويعلاَو ُءاَمّسلا ِتَقَس اَيِف» :اًعوفرم دضن## رمع نبا ثيدح مومعب اولدتساو «رفزو
 .مدقت دقو يراخبلا هجرخأ . (رْفُعلا ُفْضِي حْضَنلابَّيِقُس اَمَو ُنُْعلا ايت َناَك وَ

 .باصن هل ريتعي الف .لوح هل ربتعي ال هنألو :اولاق

 ماع وهف .هعم نمو «ةفينحوبأ هب لدتسا ام امأو ءروهمجلا لوق وه :حجارلا

 .هريغو كلذ ديعس يبأ ثيدح هصصخم

 ربتعاو «هئاقبب ال هداصحتساب هوان لمكي هنأل ؛لوحلا هل ربتعي ال هنوك امأو

 .ءامنلا لامكل ٌةَنِظَم هنأل ؛هريغ يف لوحلا
 .(08/5) ؟ىحملا” و (494 /؟) ©ةيادبلا” و ((474/0) "عومجملا” و «(544 /؟) ؟ينغملا” :رظنا

 اعاص نوتس قسولا
 .؛اًعاَض َنوُسس ٌقْسَّولا» :ظفلب تدرو «ةعوفرم ثيداحأب ةلأسملا هذه لدتسا

 ركذ نأ دعب :هللله يوونلا لاقو «((22114/7) ؟"صيخلتلا” يف اهرظنا «ةفيعض يهو

 عامجإلا هريغو رذنملا نبا لقن .هيلع عمجم هيف يذلا مكحلا نكل :هفعض نيبو ثيدحلا

 .ها .اعاص نوتس قسولا نأ ىلع
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 ةاكزلا باتك (١17)ثيدحلا (١)ج انهت ةاكزلا باتك

 .دشر نباو «ةمادق نبا اًضيأ عامجإلا لقنو

 .عاص )7٠6-700( :اذكه برضت اًعاص نيتس يف قسوأ ةسمخ اذه ىلعف

 .ديَي يبنلا دمب دم )70٠٠> -١١١١( :اذكه برضيف .دادمأ ةعبرأ عاصلاو

 ةثامعبرأ ديحلا ربلاب هنزو غلبي لايكم عاصلاو :هنللو نيميثع نبا خيشلا لاق

 .اًبيرقت اًمارج نيعبرأو نيوليك :يأ ءالاقثم نيناثو
 .(009 /1) ؟ماهفألا هيبنت” و ,(474/0) "عومجملا”و «(45/؟) "ةيادبلا”و 7٠ * /؟) ؟ينغملا” :رظنا

 هيف صقو ال هباسحبف قسوأ ةسمخ ىلع دازام

 لقن «نيملسملا عامجإب هباسحب باصنلا ىلع داز ايف بجتو :هنلل» يوونلا لاق

 ِتَقَس اَيِف» :ِيكَي هلوق ةنسلا نم هليلدو ءنورخآو «يواحلا بحاص هيف عامجإلا
 .ملعأ ىلاعت هللاو .ثيدحلا «...ٌرشعلا ُءاَمَّسلا

 .اهيف صقو ال هنأ ىلع قاسوألا يف اوعمجأ دقو :هفللك ظفاحلا لاقو

 01١. /9) "حتفلا”و ؛(548/8) "عومجملا” و 7٠(, 5 /؟) "ينغملا” :رظنا

 طارتشا ىلع ءاملعلا عمجأ )71١/7(: ؟"متفلا» يف هنلل» ظفاحلا لاق :ةدئاف

 .ملعأ هللاو .تارشعملا نود دقنلاو «ةيشاملا يف لوحلا

 ؟قسوألا ةسمخلا ربتعت ىتم

 يف فافجلاو بوبحلا يف ةيفصتلا دعب قسوألا ةسمخ ربتعتو :هفللو ةمادق نبا لاق

 ؛ءيش هيلع بجي مل اًبيبز قسوأ ةسمخ هنم ءيجي ال اًينع قسوأ ةرشع هل ناك ولف «رامثلا

 .هلاحب باصنلا ربتعاف ءهنم جارخإلا بوجو لاح هنأل

 .اًضيأ ةيعفاشلا بهذم وهو :تلق

 .(8الا/ /5) "عومجملا” و .(597/5) "ينغملا”7 و .(511 /7) "نايبلا” :رظنا
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 ؟نزولا مأ ليكلا باصنلا يف ربتعملا له

 وه باصنلا يف ربتعملا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا وهو «ةلبانحلا تبهذ

 ٍَقْسْؤَأ ٍةَسْمك َنوُد اهي اَلَو» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كت ديعس يبأ ثيدحل ؛ليكلا

 .ةليكم قاسوألاو ءاةَفَدَص
 .(480/0) "عومجملا”و 20701 /5) "ينغملا” :رظنا

 ؟نزولا اذكو اهليك ليكلا ربتعي دلب يأ
 ُنْرَو ُنْرَولا» :ُدكَبَي هللا لوسر لاق :لاق تيم رمع نبا نع

 :نامامإلا هححصو ؛حيحص هدنسو 0775 )٠ دوادوبأ هجرخأ .اةَئيِدَملا لْهَأ ُلاَيْكِم

 .(7717/) "دنسملا حيحصلا” يف يعداولاو « ؟دواد يبأ ننس” يف ينابلألا

 باصن يف نزولا رابتعا بجي :(795/7) "ءاوضألا» يف هللو يطيقنشلا لاق

 يف ليكلا رابتعا بجي امك ؛ةكم لهأ دنع افورعم ناك يذلا نزولاب ءبهذلاو ةضفلا

 لهأ دنع اًفورعم ناك يذلا ليكلاب «رامثلاو بوبحلا باصن يه يتلا قسوألا ةسمخ

 .مدقت يذلا ثيدحلا هلله ركذ مث «ةنيدملا

 ةاكزلا باتك (17١؟)ثيدحلا (
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 ل ُلاَْكِيلاَو كَم له

 نزولاو ليكلا نيب قرفلا

 أوقَوألم :ىلاعت هللا لاق :(355 /7) "برآملا لين” يف هلله ماسبلا خيشلا لاق

 ١181١-181[. :ءارعشلا]4 مقسما ساطَسِقْلابأوبزَو َنيريْخَمْلا نم أونوكت الو لكل

 امأو ءمجحلل ليكلا نأ كلذ نزولا ريغ ليكلا نأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلاف

 اًريثك ربكأ نطقلا وليك مجحف «توافتي دق مجحلا نأ مولعملا نمو «لقثلل وهف نزولا

 ال اذل هيف توافت ال دحاو وهف «نزولا امأ دحاو نزولا نأ عم ديدحلا وليك مجح نم

 طبضل اًرايعم نزولا نوكي نأ حصي ال اك ءنزولا طبضل ليكلا نوكي نأ حصي

 .ليكلا



 ضعب ىلإ اهضعب مضي رمتلا فانصأو ريعشلا فانصأو ربلا فانصأ

 «ضعب ىلإ اهضعب مضيف حمقلا فانصأ امأو :ةلأسم :هكلله مزح نبا لاق

 ىلإ اهضعب رمتلا فانصأ كلذكو ءضعب ىلإ اهضعب ريعشلا فانصأ مضت كلذكو

 ؛دحأ نم هيف فالخ ال اذهو .هفانصأ رئاسو «يناحيصلاو «ينريلاو :ةوجعلا ضعب

 عمجي ريعش مساو «رمتلا فانصأ عمجي رمت مساو ءربلا فانصأ عمجي رب مسا نأل

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو ءريعشلا فانصأ

 اًضيأ هكللَو ةمادق نبا فالخلا مدع لقن اذكو :تلق
 .07/170/75) «ينغملا”و .(550) "ىلحملا” :رظنا

 باصنلا ليمكت يف امهيلإ ريعشلاو ربلا الو بيبزلا ىلإ رمتلا مضيال

 ربلا ىلإ الو بيبزلا ىلإ رمتلا فاضي ال هنأ ىلع اوعمجأو :هنللك ربلادبع نبا لاق

 .بيبزلا ىلإ ربلا الو

 قسوألا ةسمخلا يف ةاكزلا ىري نم لك نيب فالخ الو :هنلله مزح نبا لاقو

 ريعشلا ىلإ الو ربلا ىلإ رمتلا عمجي ال هنأ يف لقأ يف ال ادعاصف

 يبطرقلاو يباطخلاو رذنملا نبا مهنم ملعلا لهأ نم عمج عامجإلا لقن اذكهو

 .مهريغو «حلفم نباو ةمادق نباو

 .(01/53/5) ؟تادابعلا يف ربلادبع نبا تاعامجإ” و ١5١(. /50) *ديهمتلا”و 5١(« /5) ؟"ىلحملا” :رظنا

 ؟باصنلا ليمكت يف بوبحلا رئاس اذكوريعشلا ىلإ ربلا مضي له

 اذكو «ريعش ىلإ حمق مضي الف «هريغ ىلإ اهنم سنج مضي ال :لوألا لوقلا

 ءاّدرفنم اهنم سنج لك يف باصنلا ربتعيو «ضعب ىلإ اهضعب مضي ال بوبحلا رئاس

 نب نسحلاو «يروثلاو ءيعازوألاو «ليل يبأ نباو ءلوحكمو ءءاطع لوق وهو

 «ةيرهاظلاو «يأرلا باحصأو ءروث يبأو ءديبع يبأو ءيعفاشلاو كيرشو «حلاص
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 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج اه ةاكزلا باتك

 لك يف باصنلا ربتعاف ءسانجأ اهنأل :اولاق .هباحصأ رثكأ اهيلع دمحأ نع ةياورو

 .يثاوملاو راثلاك ءاّدرفنم اهنم سنج

 «ضعب ىلإ اهضعب مضي دحاو فنص تلسلاو ءريعشلاو حمقلا :يناثلا لوقلا

 تاينطقلاو ءضعب ىلإ اهضعب تاينطقلا مضتو ءريعشلا نم عون تلسلا ليقو

 زرألاو نخدلاو ايبوللاو «نابلجلاو شاملاو .سدعلاو صمحلا :اهنم «ةريثك بوبح

 .دمحأ نع ةياورو ءكلام لوق وهو .مسالا اذه هيلع قلطي ام اهوحنو القابلاو

 .ةيميت نبا هراتخاو

 «تايتقالا يف قفتت اهنأل ؛ريعشلا ىلإ ةطنحلا مضت :يرهزلاو نسحلا لاقو

 .عفانملاو داصحلاو تبنملاو

 «ريعشلاو حمقلاو «بوبحلا نم ضرألا تجرخأ ام لك مضي :ثلاثلا لوقلا

 هيفف قسوأ ةسمخ كلذ لك نم عمتجا اذإف ءضعب ىلإ كلذ ضعب يناطقلا عيمج اذكو

 .دمحأ نع ةياورو .فسوي يبأو ثيللاو ءسواطو ةمركع لوق وهو .الف الإو «ةاكزلا

 .ةمركع الإ اهنيب عمج نيضاملا نم اًدحأ ملعن ال :هلللك ديبعوبأ لاق

 ةمركع ريغ :ينعي «لوقلا اذه ةلمجب لاق اًدحأ ملعن الو :هنللو رذنملا نبا لاقو

 .سواطو

 .ةمادق نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ؟عومجملا” و 71٠0(, /5) ؟ينغملا”و ,(781/ /) ؟نايبلا”و .(1582) ؟ىلحملا”و 077 /5) "؟فارشإلا” :رظنا

 .(7/7 /5) "فاصنإلا” و ,(717 /76) "ىواتفلا عومجم” و «(57/5 /0)

 ؟ضعب ىلإ اهضعب دحاولا ماعلا ةلغ مضت له

 لهأ ةماع لوق وهو «باصنلا لاكإ يف رخآ ماع عرز ىلإ ماع عرز مضيال :الوأ

 .اذه يف فلاخ اًدحأ ملعأ الو مرح نباو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو ,ةيكلاملا :ملعلا



 - خلا

 ةاكزلا باتك (17١؟)ثيدحلا (؟)ج ةاكزلا باتك - 6

 ةعارزلا ئدتبي نمك «جيردتلا ةرورضل ةعارزلا تاقوأ فالتخا ناك اذإ :اًيناث

 لوق وهو ءضعب ىلإ هضعب مضيو .دحاو عرز اذهف «نيرهش وأ اًرهش اهيف رمتسيو

 .اذه يف فلاخ اًدحأ ملعأ ال اًضيأو ءمهركذ مدقت نم

 عيبرلاو فيرخلا يف حمقلا عرزي نأك ءاّرارم ةنسلا يف عرزي ناك اذإ :اًنلا

 .ىكزيو ضعب ىلإ هضعب دحاولا ماعلا ةرمث مضي

 وهو «حيحصلا وه اذهو ءمضي ال هنأ :ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا ضعب بهذو

 ١[. 5 ١:ماعنألا]4 ءوِداحصَح َمَوَيُهَقَح أوُناَءَو# :ىلاعت هلوقل ؛مزح نبا لوق

 حيحصلاف ءاًضيأ فالخ هيف اذهف «نيلمح ةنسلا يف لمحي لخن هل ناك اذإ :اًعبار

 .مضي ال هنأ ىلإ :ةلبانحلا نم يضاقلا بهذو ءمضي هنأ :ةلبانحلا بهذم نم

 همكح ناكف «لوألا نع لصفني لمح هنأل ؛يعفاشلا لوق وهو :ةمادق نبا لاق

 .مزح نبا لوق وهو ءحيحصلا وه اذهو :تلق .رخآ ماع لمح مكح

 ؟فاصنإلا”و :478(4 /5) ؟عومجملا”و 07 /9) ؟ينغملا”و «(؟508/) ؟نايبلا”و ء«(771) ؟ىلحملا” :رظنا

 .(747 /97) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا”و )"/ 7١(,

 ؟امهب وأ اهريغب وأ ةنؤمب يقس اذإ اميفرامثلاو عورزلا ةاكز مك

 :ماسقأ ةسمخ ىلع ةلأسملا هذه

 «ءامسلا ءام نم برشي يذلاك «ةنؤم ريغب يقس |هيف رشعلا بجي :لوألا مسقلا

 اههجو نم بيرق اهؤام ضرأ يف سرغي يذلا وهو هقورعب برشي امو ؛رابنألا وأ

 رمن ىلإ لصت هقورع تناك ام كلذكو ءيقس نع ينغتسيف ءرجشلا قورع هيلإ لصت

 .عامجإلاب رشعلا هيف بجي اذهف «ةيقاس وأ



 كدب

 ةاكزلا باتك (17١؟)ثيدحلا (؟ ١ نن

 رئبلا نم ءاملا جرخت يتلا حضاونلاك «ةنؤمو ةفلكب يقس ايف :يناثلا مسقلا

 نم ءاملا جارخخإ يف اهيلإ جاتحي ةلآ لكو «لاغبلا وأ ليخلا وأ ءرقبلاك ةميظعلا ولدلاب

 رشعلا فصن هيف اذهف ءاهوحنو ةئيدحلا تاخضملاك ءاهرهاظ ىلإ ضرألا نطاب

 .عامجإلاب

 :لاق هنأ ديب يبنلا نع ضيع رمع نبا ثيدح :هلبق يذلاو مسقلا اذه ليلد

 .'رثشلا فطن حضنلاب يش ب اَمَو ءٌرشععلا اًيِرَتَع َّناَك وأ وأ نوُيْعلاَو ٌءاَمَّسلا ِتَقَس اَيِف»

 ٌراَبثَألاَو ءاَمّسلا ٍتَّقَس اَيِف) :(1595) دواد يبألو )١1547(.: يراخبلا هجرخأ

 هدنسو (ِرْفعلا ْففضِي ِحْضَنلا وأ «ِناَوّسلاب َيِقس اَيِفَو ىْنْعَلا اّلْعَب َناَك ْوَأ «ٌنوُيعلاَو

 ُمْيَعلاَو فابثألا ِتَّقَس اَيِف» :لاق ليي يبا عي هنأ كن رباج ثيدحو ءحيحص

 .(981) ملسم هجرخأ . «رشغعلا فصين ةَيِناّسلاِب َّيِقَس اَيِفَو ٌروُشعلا

 .ءامسلا نم لزني هنأل ؛رطملا :يأ «ءامسلا» :هلوق

 حوفس نم وأ ءضرألا نم عبنت يتلا عيبانيلا :يهو «نيع عمج «نويعلا» :هلوق

 .لابجلا

 .يقس ريغ نم هقورعب برشي يذلا وه «ايرثعا :هلوق

 تاخضملا اذكو ءاهيلع ىقسي يتلا رقبلاو لبإلا :هب دارملا «حضنلا» :هلوق

 .مكحلا يف اهوحن اهريغو ةثيدحلا

 وهو «يقس ريغ نم ءامسلا ءامب تبني يذلا عرزلا وأ رجشلا وه «العب» :هلوق
 .هل فدارم وأ «يرثعلا ىنعمل براقم

 رمحلاو رقبلاو لبإلا نم ةبادلا :يه :ةيناسلاو «ةيناس عمج «يناوسلا» :هلوق

 .ةميظعلا ولدلاب رعبلا نم ءاملا جرخت «ةبيآو ةبهاذ ةيلهألا



 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا ( 5 مقل

 يقسي نأك ءاّيواستم ناك اذإ نيتمدقتملا نيتقيرطلاب يقس ام :ثلاثلا مسقلا

 .رشعلا عابرأ ةثالث هيف اذهف «ةفلك ريغب اهفصنو ةفلكب ةنس فصن

 ةنسلا عيمج يف دجو ول |هنم دحاو لك نآل الاخ هيف ملعن ال :ةمادق نبا لاق

 .هفصن بجوأ اهفصن يف دجو اذإف .هاضتقم بجوأل

 ءاطع بهذ اذهف ءرخآلا نم رثكأ امهدحأب يقسلا لصحي نأ :عبارلا مسقلا

 بجيف ءامهرثكأ ربتعملا نأ ىلإ يعفاشلا يلوق دحأو دمحأو ةفينحوبأو «يروثلاو

 ددعو يقسلا رادقم رابتعا نأ :مهتجح .رثكألل اًعبت لقألا مكح ناكو ءهاضتقم

 موسلاك ءامهنم بلغألل مكحلا ناكف ءرذعتيو قشي ةيقس لك يف برشي ام ردقو هتارم

 ذخؤي هنأ ىلإ :يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو «ةلبانحلا نم دماح نبا بهذو «ةيشاملا يف

 ول (ى رثكأ امهدحأ ناك اذإ كلذكف .ةصحلاب ذخأ نيفصن اناك ول اهنأل ؛طسقلاب

 ىهتناو «عرزلا هب مت اب ةربعلا كلام بحاص مساقلا نبا نعو «نيعون ةرمثلا تناك

 .لقأ ناك ولو

 .ملعأ هللاو .ةقشم هيف يناثلا لوقلا نآل ؛روهمجلا لوق وه :باوصلا

 انبلغ رادقملا لهج نإ :هنللو ةمادق نبا لاق .رادقملا لهجي نأ :سماخلا مسقلا

 ءرشعلا بوجو لصألا نأل ؛هللادبع ةياور يف دمحأ هيلع صن ءاطايتحا رشعلا باجيإ

 مدع لصألا نألو ءلصألا ىلع ىقبي طقسملا ققحتي مل اف «ةفلكلا دوجوب طقسي اهنإو
 لاملا برو يعاسلا فلتخا نإو «هيف كشلا عم اهدوجو تبثي الف ؛رثكألا يف ةفلكلا

 ىلع نوفلحتسي ال سانلا نإف «نيمي ريغب لاملا بر لوق لوقلاف ءرثكأ هب ىقس امهنأ يف
 .نيميثع نبا رايتخا وهو :تلق .ها .مهتاقدص

 حيضوت” و «("49/9) ؟حتفلا”و :.(481) "ملسم حرش”و :(5145/5) "عومجملا”و :.(198/17) "ينغملا” :رظنا

 .07/8/7) ؟عتمملا حرشلا” و (7708/) "ماكحألا



 نحلا كي
 ف

 ١ اننكل

 ؟ةاكزلا جارخإ ةيفيك
 ملا مج <

 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (

 لاملا برل لاكي نأ رشعلا ذخأو :هللَح يعفاشلا لاق : ؟نايبلا ” بحاص لاق

 رشع ةعست لاملا برل ليك رشعلا فصن بجو نإو ءرشاعلا قدصملا ذخأيو ةعست

 ةعبس لاملا برل ليك رشعلا عابرأ ةثالث بجو نإو ءدحاو لايكم قدصمللو اًّلايكم

 وأ «رثكأ هبيصن نأل ؛لاملا برب أدب امنإو «ليياكم ةثالث قدصمللو اًلايكم نوثالثو

 .نيكاسملل ام ملعي مل هبيصن مدقي مل اذإ هنأل

 .(57037 /) ؟نايبلا”و «(ة١/؟) "مألا» :رظنا

 ؟هتيفصتو بحلا داصحو رمتلا فيفجت ةنؤم نوكت نم ىلع

 «بحلا داصحو .هذاذجو رمتلا فيفجت ةنؤم نأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذ

 ال ,كلاملا لام صلاخ نم اهلك نوكت ةنؤم نم كلذ ريغو هتيفصتو هسايدو هلمحو

 هنم تجرخأ نإف «ةاكزلا لام سفن نم جرخت الو «ةاكزلا لام نم ءيش اهنم بسحي

 ُءاَمّسلا ِتَقَس اَنيِف» ديو هلوق :مهتجح .هلام صلاخ نم هجرخأ ام ةاكز كلاملا مزل

 دقو .دضخي» رمع نبا ثيدح نم يراخبلا هجرخأ .«ٌرْضُعلا اًيرَتَع َناَك ْوَأ ُنوُيْعلاَو

 ةنؤمو «ةيشاملاك ةرمثلا نألو :اولاق .اًلماك لاملا رشع عفدي نأ يضتقي اذهو «مدقت

 .انه اذك اهبر ىلع جارخإلا نيح ىلإ اهيلع مايقلاو اهيعرو اهظفحو ةيشاملا

 نود كلاملا اهلمحتب صتخي ال لاما طسو نم نوكت ةنؤملا نأ ىلإ ءاطع بهذو

 .هيلع ةنؤملا تعزوف عيمجلل لاما نآل ؛ءارقفلا

 .مزح نبا رايتخا وهو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 "عومجملا”و «01711/7) ؟ينغملا”و «0771/8) "نايبلا”و «(7917) "ىلحملا”و )4٠/8(: ؟فارشإلا” :رظنا
 .(:ه١له)



 نحلا

 ةاكزلا باتك (171)ثيدحلا (؟)ج ا

 ؟ةيناث ةرم اهيكزي لهف نيلوح وأ الوح اهرخدا اذإ رامثلاو عورزلا

 مل راثلاو عورزلا يف رشعلا بجو اذإ :انباحصأ لاق :هنلله يوونلا مامإلا لاق

 :يدرواملا لاق ءانبهذم اذه نينس اهكلام دي يف تيقب نإو .ءيش كلذ دعب اهيف بجي

 ةنس لك يف رشعلا اهكلام ىلع :لاقف ءيرصبلا نسحلا الإ ءاهقفلا عيمج لاق هبو

 ىلاعت هللا نآلو ؛عامجإلا فالخ اذهو :ىدرواملا لاق .ريناندلاو مهاردلاو ةيشاملاك

 (نإ ةاكزلا نآلو رشعلا رركتي ملف ,رركتي ال داصحلاو ؛هداصحب ةاكزلا بوجو قلع

 ؛دافنلل ضرعتم ءانلا عطقنم وهف «رمثو عرز نم رخدا امو ةيمانلا لاومألا يف رركتت

 .ةاكز هيف بجت ملف
 .(ةخا/ه) "عومجملا” و, / "ينغملا” وو( /5) «نايبلا” و «؟ خل /9) "فارشإلا” :رظنا

 ؟رمثلاو بحلا يف ةاكزلا بوجو تقو أدبي ىتم

 حالصلا ٌودبو ءحالصلا ودب بنعلاو لخنلا ةكز بوجو تقو :لوألا لوقلا

 ىنعمو ءاهدادتشا بوبحلا يف بوجولا تقوو عيبلا يف امك عيمجلا يف هودبك هضعب يف

 ببس داقعنا :انه بوجولاب دارملاو هطغضب طغضني ال اًديدش راصو يوق :يأ ٌدتشا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ,فافجلاو سبيلا دعب الإ جارخإلا نوكي الو ءبوجولا

 يبأ لوق وهو .داصحلا قاقحتساو سبيلاب قلعتي بوجولا :يناثلا لوقلا

 هلوقل ؛ةيكلاملا نم ةفرع نباو «ةلبانحلا نم ىسوم يبأ نباو «ةيفنحلا نم فسوي

 .[١4١:ماعنألا]# .وداكصخ َمْوَيءُهَّقَح أوثاَءوإ## :ىلاعت

 ءامهسار لبق ريعشلاو ربلا كلم نم ىلع ةبجاو ةاكزلا :هنلله مزح نبا لاقو

 فرصتب ها .|هليكو نبتلا نم امهتيفصت ناكمإو

 ال اذهو «حالصلا ودب دنع اهيف ةاكزلا بوجو أدبي راثلا نأ مدقت امم :ةصالخلا

 .فالخلا مدقت (ىكف بوبحلا امأو ءاقالخ هيف ملعأ



 .ءاملعلا رابك ةئيهو «نيميثع نبا رايتخا وهو ءروهمجلا لوق وه :باوصلاو

 :نارمأ فالخلا اذه نم دافتسيو

 :هفللك نيميثع نبا خيشلا لاق .ةاكزلا بوجو لبق كلملا لاقتنا :لوألا رمألا

 «ةاكزلا بوجو لبق كلاملا تام ول اى «هيلإ تلقتنا نم ىلع بجت لب هيلع بجتال

 ىلع بجت لب .هيلع بجت ال ةاكزلا نإف ءرمثلا حالص ودب وأ «بحلا دادتشا لبق :يأ

 اهيفو ء«ضرألا عاب وأ ءاهحالص دبي ملراث اهيلعو «ليخنلا عاب ول كلذكو «ثراولا

 بوجو لبق هكلم نم اهجرخأ هنأل ؛يرتشملا ىلع ةاكزلا نإف ءهبح دتشي مل عرز
 .ةاكزلا

 نبا خيشلا لاق .لاوحأ ثالث اهلف «عورزلاو راثلا تفلت اذإ :يناثلا رمألا

 حالص لبقو بحلا دادتشا لبق :يأ «ةاكزلا بوجو لبق افلتي نأ :ىلوألا لاخلا

 كلذ ريغ وأ «طيرفت وأ ٌدَعَتِب فلت ءاوس ءاقلطم كلاملا ىلع ءيش ال اذهف ءرمثلا

 .بوجولا مدع ةلعلاو

 كلذ يفف ءرديبلا يف هلعج لبقو «ةاكزلا بوجو دعب افلتي نأ :ةيناثلا لاخلا

 مل طيرفت الو دعت الب ناك نإو «ةاكزلا نمض طيرفت وأ هنم دعتب ناك نإ :ليصفت

 وأ «رديبلا يف هعضوو هذج دعب :يأ «رديبلا يف هلعج دعب افلتي نأ :ةثلاثلا لاحلا

 ؛اًقلطم هيلع ةاكزلا بجت ةلبانحلا بهذم نأ هنثلك ركذ :رديبلا يف هعضوو هداصح دعب

 بجت ال اهنأ ةثلاثلا ةلاحلا يف حيحصلاو :كلذ دعب لاق مث «هتمذ يف ترقتسا اهنأل

 ةلاحلاب قحلت ةئلاثلا ةلاحا نأ حجارلا لوقلا :اَذِإ ...طرفي وأ ّدعتي مل ام هيلع ةاكزلا

 .هأ .ةيناثلا



 ٌبِحَلأ
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 ةاكزلا باتك (17)ثيدحلا (؟١)ج هه ةاكزلا باتك

 .رديبلاو

 ام كرت طيرفتلاو زوجي ال ام لعف يدعتلا :(طيرفت الو دعت ريغ نم) :هلوق

 0 .ءاسخع

 "عتمملا حرشلا”و (4:ة/ه) "عومجملا”و مال /؟ "ينغملا” و 5 ١/ "نايبلا”و (569) "؟ىلحملا” :رظنا

 862 قرف ؟ةيهقفلا ةعوسوملا”و مما "ماكحألا حيضوت” و (5/ ١(

 !ةاكزلا جارخإ بوجو دقعني ىتم

 لاق .بحلا دادتشاو حالصلا ودب وه بوجولا تقو :هتللك يوونلا لاق

 دقعني نكل «فالخ الب تقولا كلذ يف جارخإلا بجي ال :باحصألاو يعفاشلا

 لاحلا يف ءارقفلل ريصيو ءىفصم اًبح وأ اًبيبز وأ اًرمت راص اذإ جارخإلا بوجول اًببس

 ل لاحلا يف بنعلاو بطرلا جرخأ ولف ءاّبح وأ اًرهت هريصم دعب مهيلإ هعفد بجي قح

 .فالخ الب .هئزجحي

 55٠(. /8) "عومجملا”و )17١4/1(, ؟ينغملا” :رظنا

 ءادألا نم نكمتلا لبق باصنلا فلت اذإ

 نإو «هنع ةاكزلا تطقس ءادألا نم نكمتلا لبق باصنلا فلت اذإ :لوألا لوقلا

 روث يبأو قاحسإو ءحلاص نب نسحلاو يعفاشلا لوق وهو «طقست مل هدعب فلت

 اهيف ءيش ال :لاق هنإف «ةيشاملا يف الإ كلام لاق هبو ءدمحأ نع ةياورو رذنملا نباو

 ةدابع هذه نأ :مهتجح .هيلع ءيش الف هتيجم لبق تكله نإف ءقدصملا ءيجي ىتح

 .جحلاك اهئادأ ناكمإ لبق هفّلتب اهضرف طقسف «لاملاب اهيوجو قلعتي
 .دمحأ نع روهشملا وهو ءطرفي مل وأ ءطرف طقست ال :يناثلا لوقلا



 رخلا كمي

 ١177)ثيدحلا (؟)ج فلا

 مامإلا نوكي نأ الإ ءلاح لك ىلع باصنلا فلتب ةاكزلا طقست :ثلاثلا لوقلا

 تطقسف «قاقحتسالا لحم لبق فلت هنأل ؛ةفينح يبأ لوق وهو ءاهعنمف اهم هبلاط دق

 .ذاذحلا لبق ةرمثلا تفلت ول اى ةاكزلا

 .طرف وأ ىدعت نإ الإ لوألا لوقلا وه :برقألا

 ١544(. /0) "عومجملا”و :(287 /75) ؟ينغملا”و «(01/ /) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ةاكزلا نم ىلعف حالصلا ودب دعب اهبهو وأ ةرمثلا عاب اذإ

 عئابلا ىلع ةاكزلا نأ ىلإ دمحأو «يعازوألاو .يروثلاو ,كلامو ءنسحلا بهذ

 ةبجاو ةاكزلا نأ :مهتجح .عاتبملا ىلع اهطرتشي نأ الإ .ثيللا لاق هبو ءبهاولا وأ

 عيبلا سنج نم ةاكزلا جارخإ هيلعو «هيلع ناك ام ىلع يقبف عيبلا لبق هيلع

 ىلع اهنأ ىريف «ريعشلاو ربلاك عورزلا الإ اًضيأ مزح نبا لوق وهو «بوهوم لاو
 (مهتيفصت ناكمإو امهسارد دعب الإ هيف بجت ال ةاكزلا نأ ىلع هنم ءانب ؛يرتشملا

 .رمثلاو بحلا يف ةاكزلا بوجو تقو أدبي ىتم :ةلأسم دنع مدقت ام رظناو ؛اهليكو

 ١/5 "ينغملا”و 59 "ىلحملا» :رظنا

 ةاكزلا باتك (

 ؟ةاكز لسعلا يف له

 ينبني ةلأسملا مكح نأل ؛اهيلع مالكلاب ًأدبنف .ثيداحأ اهيف تدرو ةلأسملا هذه

 :اهيلع
 .«(مشعلا ٍلَسعلا يف» :لاق و يبنلا نع  دنعايج ةريره يبأ ثيدح :لوألا

 قيرط نم هنأل ؛اًدج فيعض ثيدحلاو «قازرلادبعو هظفل اذهو «ليقعلا هجرخأ
 .كورتم : "هخيرأت” يف ههللذ يراخبلا لاق .ررحم نب هللادبع



 ف

 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج افلا

 :لاق !؟احن يل نإ هللا لوسر اي :تلق :لاق َيِعْتملا َةَراَّس بأ ثيدح :يناثلا
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 ام حصأ اذه :لاقو )١57/5(. يقهيبلاو (7377/5) دمحأ هجرخأ .(ًروُشُعلا ّدأ١

 .عطقنم وهو «هيف رشعلا بوجو يف يور

 اًدحأ كردي مل ناميلسو «ةرايس يبأ نع ءىسوم نب ناهيلس قيرط نم هنأل :تلق

 لسعلا يف :مهل لاقف «هموق ىلع مدق هنأ :بابذ يبأ نب دعس ثيدح :ثلاثلا

 مهنم ذخأف .رشعلا :تلق ؟ىرت مكف :اولاق :لاق .ىّكْرُي ال لام يف ريخ ال هنإف ؛ةاكز

 تاقدص يف هلعجو رمع هذخأف :لاق .هيف اب هربخأو رمع ىلع هب مدقف ءرشعلا

 دلاو هللادبع هيفو .هريغو (7/7”7” /؟) "هفنصم” يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ .نيملسملا

 هثيدح حصي مل بابذ يبأ نب دعس نع «رينم دلاو هللادبع :هنللو يراخبلا لاق .رينم

 .(791 /7) ؟ةيارلا بصن” يف هقرطو ثيدحلا ىلع مالكلا ةيقب رظناو

 .ةفيعض اهنكل ءلسعلا باصن ركذ اهضعب يفو ءانركذ ام ريغ ثيداحأ تءاجو

 . "ةيارلا بصن” يف كلذ لك رظناو

 :لسعلا ةاكز اهيف ىتلا ثيداحألا يف ءاملعلا لاوقأ

 ال :هللله يذمرتلا لاقو .ءيش لسعلا ةاكز يف حصي ال :هفللو يراخبلا لاق

 (ٌرثعلا ٍلَسَعلا يف» نإ :ميدقلا يف ههللذ يعفاشلا لاقو .ءىش بابلا اذه يف حصي

 نبا لاقو «زيزعلادبع نب رمع نع الإ فيعض ؛ ٌدْشُعلا ُهْنِم ُذَخْؤُي اَل» نأ يفو ءفيعض

 يف مهلاوقأ رظنا .هيف ةاكز الف ؛عامجإ الو تبثي ربخ لسعلا يف سيل :هكلله رذنملا

 .("48/7) "حتفلا”

 دحأ- لاله ءاج :لاق هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع ءاج دقو :تلق

 :هل لاقي اًيداو هل يمحي نأ هلأس ناكو .هل لحن روشعب يي هللا لوسر ىلإ -ناعتم ينب



 نِحلا كب
 1/١)ثيدحنا (١)ج 'ن < ١ مو

 بتك كف باطخلا نب رمع يلو املف .يداولا كلذ ْدّيَي هللا لوسر هل ىمحف «ةبلس

 وه !نإف الإو «ةبلس هل محاف .هلحن روشع نم ويك هللا لوسر ىلإ يدؤي ناك ام كيلإ

 .نسح هدنسو )١٠١( دوادوبأ هجرخأ .ءاشي نم هلكأي ثيغ بابذ

 ةاكزلا باتك (

 .بيعش نب ورمع ىلإ حيحص هدانسإ :ظفاحلا لاق

 هللا َءاَش ْنِإ يتأيس امك «ةياح لا لباقم يف هنأ ىلع ملعلا لهأ ثيدحلا اذه لمحف

 .ل

 :ةلأسملا يف ملعلا لهأ لاوقأ

 ؛يعفاشلاو كلام لوق وهو ءاقلطم لسعلا يف ةاكز ال هنأ :لوألا لوقلا

 .رذنملا نباو ىليل يبأ نباو .حلاص نب نسحلاو يروثلاو

 ةفينح يبأ لوق وهو ءرشعلا هيفف جارخلا ضرأ ريغ يف دجو نإ :يناثلا لوقلا
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 ١ هه

 .يعازوألاو

 لوق وهو ءاهريغ وأ جارخلا ضرأ يف ناك ءاوس ءرشعلا هيف بجي :ثلاثلا لوقلا

 .قاحسإو .دمحأو يعازوألاو .ىسوم نب ناهيلسو لوحكم

 |ى .ةلدألا توبث مدعل ؛لسعلا يف ةاكز ال هنأ وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح امأو «تبثت ال اهنأ اهيف ملعلا لهأ لاوقأ تمدقت

 لومحم هنأ الإ :لاقف «ةياحلا لباقم يف هنأ ىلع ظفاحلا هلمح دقف ,مدقت يذلا هدج نع

 .باطخلا نب رمع باتك هيلع لدي اك «ىمحلا ةلباقم يف هنأ ىلع

 ملاعم” يف يباطخلاو «"لاومألا» يف هيوجنز نبا لمحملا اذه ىلإ هقبسو

 وه اذه :هنلله لاقو .هاضتراو "ةنملا مامت” يف ينابلألا خيشلا امهنع هلقن امك "ننسلا

 .ملعأ هللاو ءرهاظلا



 ف

 ةاكزلا باتك (17؟)ثيدحلا (١)ج

 ءاذه نيبت اذإ :هنللج ينابلألا خبشلا لاق ءاًضيأ هنلله لبقم انخيش لوقي اذهبو

 نيتاسبلاو عرازملا ضعب يف مويلا ذختت يتلا لحانملا نأ قبس امم طبنتسن نأ عيطتسنف

 يف هركذ قيس يذلا وحنلا ىلع هسفن هب دوجت |ب ةقلطملا ةاكزلا الإ مهللا ءاهيلع ةاكز ال

 .ملعأ هللاو «ةراجتلا ضورع

 .("10)و «(810/4) ؟ةنملا مامت” و «(43ا/ /9) ؟عومجملا” و «(7/18 /1) ؟ينغملا”و «(75/4) "ىلحملا” :رظنا

 ؟ هيف ةاكزلا بوجوب لاق نم دنع لسعلا باصن مك

 بيصأ ام رشع يهو «ةاكزلا هيفف رشعلا ضرأ يف لحنلا ناك نإ :لوألا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو ءرثك وأ لق هيف ةاكز الف جارخ ضرأ يف ناك نإو ءرثك وأ لق هنم

 ءرشعلا هيفف داز ام اذكهو ءدحاو لطر هيفف لاطرأ ةرشع غلب اذإ :يناثلا لوقلا

 دمحمو فسوي يبأ نع "ينغملا” يف ركذو فسوي يبأ لوق وهو «يلفلفلا وه لطرلاو
 :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا ثنط كلذ ديعس يبأ ثيدحل ؛قسوأ ةسمخ لسعلا باصن نأ

 .اًةَكَدَص ٍقْسْوَأ ٍةَسْمع َنوُد اَيِف اَلَو»

 ةتس :قرفلاو «ءالف الإو رشعلا هيفف «قارفأ ةسمخ لسعلا غلب اذإ :ثلاثلا لوقلا

 .نسحلا نب دمحم لوق وهو «ةيلفلف اًلطر نوثالثو
 .يرهزلا لوق وهو «قارفأ ةرشع لسعلا باصن :عبارلا لوقلا

 دقو «ملعأ اهيف حيحص ليلد اهيلع سيل ةروكذملا لاوقألا هذه نأ لصاحلاو

 . ؟ينغملا” يف هركذ عبارلاو ءاهيلع درو ّلَوُأْلا لاوقألا ةثالثلا هنثلَه مزح نبا ركذ

 :كلذ يف ةفيعض ثيداحأ ؟ةيارلا بصن” يف يعليزلا ركذ د دقو ءاذه

 .اهطسوأ 1 نم ةبرق تايرق رشع لك نم :لسعلا برق نم هئامز يف دخؤي م



 وهو «ةعيهل نبا قيرط نم )٠١١5( هيوجنز نباو )١1756(« ؟لاومألا» يف ديبعوبأ

 .طلتخم فيعض 2

 هجرخأ . (قز ْقْرَآ ٍةَرْشَع لك يف) :هيفو ءاعوفرم اضع رمع نبا ثيدح :يناثلا ع 5 0 وسر كر عع 72 9

 دمحأ ثيدحلا فعضو «فيعض وهو هللادبع نب ةقدص هيفو «(579) ىذمرتلا

 1 ةيارلا بصن” يف مالكلا ةيقب رظناو .نيعم نباو «يئاسنلاو

 .07875 /؟) ؟ةيارلا بصن”و 1/١(« 5 /5) ؟ينغملا”و «(5/5) ؟ىلحملا” :رظنا



 .(قيِقّرلا يف رطفلا َةاَكَر الإ» :ظمَل فو

 :ثيدحلا جيرخن

 سفنب ملسم دنع يناثلا ظفللاو «(487) ملسمو «(575١)و )*١5577(« يراخبلا هجرخأ

 دنع فلؤملا هركذ يذلا ظفللاب وهو .؛رطفلا ةقدص الإ ةقدص دبعلا يف سيل» :هدنع هظفلو «مقرلا

 .(5149) "ةحيحصلا” :رظناو )١595(. دواد يبأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةاكز قيقرلاو ليخلا يف له

 لوق وهو ءاهيف ةاكز الف ةراجتلل دعت مل قيقرلاو ليخلا تناك اذإ :لوألا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا ةريره يبأ ثيدحب اولدتساو «ملعلا لهأ روهمج

 لاقو .ةاكزلا ليخلا يف بجت :هفللو ناميلس يبأ نب دامح لاق :يناثلا لوقلا

 نإف ءاهلسن يغتبي اًنانإو اًروكذ تناك نإ اهيف ةاكزلا بجتف «قرفي :هللله ةفينحوبأ
 :هلله لاق .باصنلا نود لوحلا اهيف ريتعيو «ناتياور هيفف اًنانإ وأ اًروكذ تضحمت

 عبر جرخأو اهموق ءاش نإو ءاٌرانيد سرف لك نم ىطعأ ءاش نإ رايخلاب اهكلامو

 َُّك يف ِةَمِئاَّسلا ليحل يف» :اعوفرم كعفخ رباج ثيدح :اهنم «ةلدأب اولدتساو

 ثيدحلاو ١١9(( /؟) يقهيبلاو ١75(« /7) ينطقاردلا هجرخأ . اهيدَوت ٌراتيِد سرق



 وهو «رفعج نع كروغ هب درفت :ىنطقرادلا لاق ءاَدج فيعض وهو «كروغ هب درفت
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 ةاكزلا باتك (17)ثيدحلا (١)ج

 .ىرخأ ةلدأ مهو .ءافعض هنود نمو ءاَدج فيعض

 ةريره يبأ ثيدحل ؛اهيف ةاكزال قيقرلاو ليخلا نأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو .فلؤملا هركذ يذلا كل

 عومجل ملسم حرش مهفل ينغل لحمل ؟عومجملا”و (985) ؟ ك”و 20١5 /“8) "مهفملا”و 57١ /5) "ىنغملا”و ((1/5"7) "لحملا” :رظنا
 11 /ه)

 ةاكز اهيف سيل ةراجتلل دعت مل يتلا ضورعلا

 نأ ءاملعلا فلتخي ملو )2159/١19(: "ديهمتلا” يف هثللك ريلادبع نبا لاق

 .اهيف ةاكز ال هنأ ةراجتلل عابت نكت مل اذإ ديبعلا ريغو «ديبعلا نم اهلك ضورعلا

 مهدعب نمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ىرجأف :(0"11 /11) ههللج لاقو

 ىنتقا اذإ دبعلاو سرفلا ىرجم اهعاونأ فالتخا ىلع اهلك ضورعلا رئاس نيفلاخلا نم

 .هيلع اوعمجأ امل ميلستلا بجوف ؛هوملعو «دارملا اومهف مهو «ةراجتلا ريغل كلذ

 يبأ ثيدح :عامجإلا دنتسمو ؛مهريغو دشر نباو ءمزح نبا ,عامجإلا لقن اذكو

 .فلؤملا هركذ يذلا كع» ةريره

 ةفاضم ةملك «هسرفو .هدبع» :275 هلوقو :هلللظ نيميثع نبا خيشلا لاق

 سرفلاف «هب عفتنيو هلمعتسي ءاًصاخ هلعج يذلا ينعي ءصاصتخالل ناسنإلل

 هذه لك «ةرجأآلل ولو اهلمعتسي يتلا ةرايسلاو ؛هنكسي يذلا تيبلاو بوثلاو دبعلاو

 مويلا اهرتشي ءاهب رجتيل اهذختي ملو هسفنل اهذختا ناسنإلا نأل ؛ةاكز اهيف سيل

 .اًدغ اهعيبيو

 )١51/5(. ؟عتمملا حرشلا”و 070 /؟) ؟ةيادبلا” و .(1 /5) "ىلحملا” :رظنا



 «لقتسم ثحبب اهاندرفأ دقف «ةراجتلل ةدعملا ضورعلاب قلعتي ام :هيبنت

 هتداعإ ىلإ ةجاح الف ؛َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ءاًبيرق عبطيس لئاسملا نم اهب قلعتي ام انركذو

 .قيفوتلا هللابو ءانهاه هضعب وأ



 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (١)ج 6
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 رثبلاو ٌراَبَج ٌءاَجَعلا» :ّلاَق ِةِكي هللا ٌلَوُسَر نأ .كايخ هر َرْيَرْه يبأ ْنَع 4

 .« ٌسْمْحْلا ِراَكّرلا فو راَبَج ٌنيْعَملاَو ٌناَبْج

 .ةبادلا :ءامحعلاو .هيف ءىش ايإ يذلا ردها :رابجلا

 :ثيدحلا جيرخت

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةميهبلا تيمسو «يمدآلا ىوس ناويح لك يه :- دملاب - «ءاجعلا» :هئوق

 .ملكتت ال اهنأل ؛ءاجع

 .ردهلا :- ءابلا فيفخت و ميجلا مضب - رابجلا «رابج» :هكوف

 عقيف تاوم يف وأ هكلم يف اهرفحي هنأ :هانعم :يوونلا لاق «رابج رثبلاوت :هلوق

 ثامف هيلع تعقوف ءاهرفحل هرجأتسا ول اذكو ءنامض الف فلتيو هريغ وأ ناسنإ اهيف
 فلتف «هنذإ ريغب هريغ كلم يف وأ نيملسملا قيرط يف رئبلا رفح اذإ امأف .نامض الف

 اهب فلت نإو «رفاحلا لام يف ةرافكلاو ءاهرفاح ةلقاع ىلع هناض بجيف ناسنإ اهيف

 .رفاحلا لام يف هناض بجو يمدآلا ريغ

 املو ؛ءلحملل مسا :ةغللا يف وهو .- اهرسكو لادلا حتفب - ١ندعملا» :كهلوف

 راد اهنأل ؛ندع ةنج تيمس هنمو «هب ماقأ اذإ ندعي ناكملاب ندع نم قتشم هنم جرخي

 .رهاوجلا رقتسمل ندعملا هنمو ,دولخو ةماقإ



 نخحلا كيب

 ل
 هل ام اهسنج ريغ نم اهيف جرخي امم ضرألا نم جرخ ام لك وه :اًحالطصاو

 .ديدحلاو ساحنلاو .ةضفلاو بهذلاك «طابنتسا ىلإ هجارخإ يف جاتحيو «ةميق

 .كلذ ريغو «لورتبلاو ءاملاو «قبتزلاو ريقلاو «ةرونلاو صحللاو ءصاصرلاو رفصلاو

 يف وأ ؛هكلم يف اندعم رفحي لجرلا نأ :هانعم :هثللج يوونلا لاق «رابج» :هلوق

 مهيلع عقيف اهيف نولمعي ءارجأ رجأتسي وأ «توميف اهيف طقسيف «رام اهب رميف تاوم
 .كلذ يف نامض الف «نوتوميف

 يف نوفدملا لاملا وه - ءارلا رسكب - :زاكرلا «سمخلا زاكرلا يفو» :هلوق

 .يفخ اذإ ءزرغي زرغ لثم زكري زكر نم هقاقتشاو «هعاونأ فالتخا ىلع ضرألا

 لاق .يفخلا توصلا :وهو ءزكرلا هنمو ءضرألا يف هلفسأ زرغ اذإ حمرلا زكر :لاقي

 .[9:ميرم]4 اَرْكَر ْمُهَّل ْعَمْسَسَوَأل :هللا
 ةعوسوملا”و ءريثألا نيبال ؟ةياهنلا”و ورك كف "حتفلا” و ء(لو/ا ؟ملسم حرش” و 56 توضز *ينغملا7 :رظنا

 .( 6 /*) ؟ةيهقفلا
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 ةاكزلا باتك (174١)ثيدحلا (؟)ج

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 «رابج اهحرج ءامجعلا»ملسم تاياور ضعب يف

 "ملسم” يف اهحرش يف هفلله يوونلا لاق ءااهحرج» :ةظفل ىرت اك داز

 وأ ءاهكلام نم طيرفت ريغب ليللاب وأ راهنلاب اًئيش تفلتأ اذإ ام ىلع لومحم )2٠

 اهعم ناك اذإ امأف ءثيدحلا دارم وهو .نومضم اذهف ءدحأ اهعم سيلو ءاًئيش تفلتأ

 يف هناض بجو «هوحنو اهمف وأ اهلجرب وأ اهديب تفلتأف ءبكار وأ دئاق وأ قئاس

 وأ اًعدوم وأ اًبصاغ وأ اًيعتسم وأ اًرجأتسم وأ اًكلام ناك ءاوس ءاهعم وه يذلا لام

 يف ةرافكلاو ءاهعم يذلا ةلقاع ىلع هتيد بجتف ءايمدآ فلتت نأ الإ «هريغ وأ اليكو

 عمجأ :يضاقلا لاق .هريغ وأ حرجب ناك ءاوس ءاهفالتإ :ءاجعلا حرجبب دارملاو .هلام
1 



 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (١)ج اهلل ةاكزلا باتك

 اهعم ناك نإف ,دحأ اهعم نكي مل اذإ اهيف نامضال راهنلاب متاهبلا ةيانج نأ ىلع ءاملعلا
 لهأو دواد لاقو «هتفلتأ ام نامض ىلع ءاملعلا روهمجف ءدئاق وأ ,قئاس وأ بكار

 .ها .هدصقي وأ كلذ ىلع اهعم وه يذلا اهلمحي نأ الإ ءلاح لكب نامض ال :رهاظلا

 ندعملا عاونأ

 ءاهسنج ةيحان نم كلذو «عاونأ ةثالث ىلإ نداعملا ةلبانحلا ضعبو ةيفنحلا مسق

 :عئام الو عبطنمب سيل امو «عئامو «رانلاب عبطنم :اولاقف

 رفصلاو ساحنلاو ءصاصرلاو ديدحلاو «ةضفلاو بهذلاك :عبطنملا ١-

 .اهوحنو كالسأو حئافص هنم لمعتف .بحسلاو قرطلا لبقي عونلا اذهو ءاهريغو

 «نفسلا اهب ىلطي ءيش - تفزلاو ءراقلاو ريقلاو - طفنلاو ريقلاك :عئاملا -؟

 .ءاملا ولعي نهد وه :- حتفت دقو نونلا رسكب - طفنلاو

 زوريفلاو «قيقعلاو ءتوقايلاو ءصبلاو ةرونلاك «عئام الو عبطنمب سيل ام -

 ؛بحسلاو قرطلا لبقي ال عونلا اذهو «كلذ ريغو «جاجزلاو تيربكلاو ءلحكلاو

 .بلص هنأل

 ١191(. /82) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا” و «(777 /) «راتحملا در” و «(87 /7) ؟فاصنإلا” :رظنا

 ؟ةاكرلا بوجو هب قلعتي يذلا ندعملا وهام

 اهيف قلخي امم ضرألا نم جرخ ام لك يف ةاكزلا بوجو قلعتي :لوألا لوقلا

 «جبسلاو قيقعلاو «رولبلاو دجربزلاو «توقايلاو «ديدحلا نم ةميق هلامم ءاهريغ نم

 وهو .كلذ وحنو «تيربكلاو .طفنلاو «راقلاو «ةرغملاو «خينرزلاو «جازلاو لحكلاو

 ام ِتَبَيط نم ْأوُشِفَنَأ اَوْنَماَ نَا اًهُيأكَي 9 :ىلاعت هلوق :مهتجح .ةلبانحلا لوق
 و

 نم جرخأ امن ندعملا :اولاق .[177:ةرقبلال# ٍِضْرَآْلا ني مُكَلاَسْجْرَل آَمِهَو ْرْثْبَسك 2 حم سم



 ةاكزلا باتك (74١)ثيدحلا (؟

 هجرخأ .ةيلبقلا نداعم ثراحلا نب لالب عطقأ ٌدْييَي يبنلا نأ :ثيدحو ءضرألا

 .تبثي ال وهو «هريغو )7075١( دوادوبأ

 ةيعفاشلا نكل «نداعملا يف ةاكزلا بوجو ىلع عامجإلا :نايبلا بحاص لقنو

 .يأيس (ى ءاهادع ام نود ةضفلاو بهذلا يه ةاكزلا اهيف بجت يتلا نداعملا نأ نوري

 .ةلمجلا يف امهيف ةاكزلا بوجو يف فالخال ةضفلاو بهذلاو

 صاصرلاو «ةضفلاو بهذلاك عبطني ام لكب ةاكزلا قلعتت :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ نع ةياور يهو «ءساحنلاو «ديدحلاو

 .نداعملا نم اهريغ نود ةضفلاو بهذلاب الإ ةاكزلا قلعتت ال :ثلاثلا لوقلا

 .يعفاشلاو «كلام لوق وهو

 ءامهادع ام نود ةضفلاو بهذلا يف ةلدألا دورول ؛ثلاثلا لوقلا وه :برقألا

 لوقنو ؛ةماع يهف .[؟707:ةرقبلا]4 ٍضيأْلا ني مُكَلاَسَجَأ آًمِيَوإل :لاعت هلوق امأو

 هسفن هب تداج اب قدصتيلف ؛«ةضفلاو بهذلا ريغ ندعملا نم دجو نم هنأو ءاهب

 .ملعأ هللاو ,ديدحتلا ىلع ليلدال هنأل ؛ديدحت نودب

 نأ طايتحالاو :ثراحلا نب لالب ثيدحل هحرش يف هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 بوبحلا هبشي هنألو ؛ثيدحلا رهاظ وه اذه نأل ؛اقلطم ندعملا ةاكز ناسنإلا جرخي

 ثيدحلا :تلق .ةراجت الو ةضف الو اًبهذ نكت مل نإو «ةاكزلا اهيف بجت يهو «رامثلاو

 .مدقت [ى تبثي مل

 .(186 /1) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف” و ء(4ا/ /1) ؟عومجملا” و «(7 4 /5) ينغملا” و «(538/4 /5) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟نداعملا باصت مك

 اًرانيد نورشع بهذلا :فورعم اهباصئف .ةضفلاو بهذلا نم ندعملا ناك نإ

 هيلع ءيش الف .ةضفلا وأ بهذلا نم باصنلا نود دجو نإف «مهرد اتئام ةضفلاو



 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (١)ج م

 بهذلا ريغ نداعملا امأو «دوادو .قاحسإو دمحأو .يعفاشلاو كلام لاق هبو

 «كلذ يف ةاكزلاب لوقلا ىلعو ءهذه لبق يتلا ةلأسملا يف فالخلا مدقتف «ةضفلاو

 .ةضفلا وأ بهذلا نيدقنلا دحأ ةميق غلبي نأ هباصنف

 هنأل ؛؟باصن رابتعا ريغ نم هريثكو هليلق يف سمخلا بجوأف ةفينحوبأ امأو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب هيلع درو «ةاكزلاك باصن هل ربتعي ملف ؛لوح هل ربتعيال
0- 

 ريغو ا رشنعلا ْعْبَر مَهْرِد يَتئاِم يف» :لِيَو هلوقو .ةَقَدَص ٍقاَوَأ سمح َنوُذ اَيِف َسْيَل»

 .هريغ وأ ندعملا نم نوكي نأ نيب ةلدألا قرفت لو «ةلدألا نم كلذ
 .(47 /7) "عومجملا” و «(75/8) ؟ينغملا” و .(0800 /*) «نايبلا” :رظنا

 ؟لوحلا نالوح ندعملا ةاكز يف طرتشي له

 «لاحلا يف ةاكزلا هنع جرخأ اًياصن دجو اذإ لب ؛لوحلا هيف ريتعيال :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلاو «ةلبانحلاو ةيفنحلاو «ةيكلاملا لوق وهو

 دافتسم لام هنأ :مهتجح .ملعلا لهأ ةماع لوق وه : "نايبلا” بحاص لاق

 دق اذهو «ءانلا لماكتل داري لوحلا نألو ؛بوبحلاك لوحلا يف ربتعي ملف ؛ضرألا نم

 .هؤان لماكت

 ةاكزلا جرخأ هدجو نيح نم لوحلا مت اذإف ءلوحلا هيف طرتشي :يناثلا لوقلا

 يف َةاَكَر ال» :ييَي لوسرلا لوقل ؛دوادو «رذنملا نباو «ينزملاو ءقاحسإ لوق وهو «هنع
 .(لْؤَحلا ِهْيَلَع َلوُحي ىَّنَح ِلاَم
 .(5//57) ؟عومجملا” و «(337/ /*) ؟ينغملا” و(" /7) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟ندعملا ةاكز يف جرخي يذلارادقملا مك

 نب رمع لوق وهو «ةاكز وهو ءرشعلا عبر هيف بجاولا ردق :لوألا لوقلا

 .روث يبأو قاحسإو «ةلبانحلاو ةيكلاملاو زيزعلادبع
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 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (١)ج هنت

 «ةفينح يبأو «يرهزلا لوق وهو .سمخلا هيف بجاولاو ؛ءيف وه :يناثلا لوقلا

 هيف بجاولا ردق يف هلوق فلتخاو ءةاكز وه :هكللذ يعفاشلا لاقو .ديبعوبأ هراتخاو

 .لوألا لوقلاك هنأ :هباحصأ دنع حيحصلاو «نيبهذملاك

 .ملعأ هللاو .باوصلا وهو

 .(47/5) ؟عومجملا”و :(7 4 //) ؟ينغملا” و 2077810 /7) ؟نايبلا” و «(4 8/79 ؟فارشإلا” :رظنا

 هتيفصت دعب الإ هتاكز جارخإ زوجي ال ةضفلاو بهذلا نم ندعملا

 بحلا رشعك «هتيفصتو هكبس دعب الإ هتاكز جارخإ زوجي ال :هفلله ةمادق نبا لاق

 ناك نإ هتميق وأ اّيقاب ناك نإ هدر بجو .هتيفصت لبق هبارت رشع عبر جرخأ نإف
 ردق ناكو ذخآلا هافص نإف «مراغ هنأل ؛ذخآلا لوق ضوبقملا ردق يف لوقلاو ءاملات

 .جرخملا ىلعف صقن نإو ءجرخملا هل حمسي نأ الإ ةدايزلا در داز نإو ءأزجأ ةاكزلا

 ةةفشسدس) "يلغملا”و 20071 /”) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟ىكزيو ضعب ىلإ هضعب ندعملا مضي له

 امهريغ امأو ءرخآلا ىلإ امهدحأ مض ىلع مالكلا مدقتف «ةضفلاو بهذلا امأ

 هيف ناك نإ :(77/7) ؟ىينغملا» يف هغلل ةمادق نبا لاقف :هيف ةاكزلاب لوقلا ىلع

 ءاهتميق يف بجاولا نأل ؛ضعب ب ىلإ اهضعب مض ةضفلاو بهذلا ريغ نم سانجأ

 .ةراجتلا ضورع تهبشأف ؛ةدحاو ةميقلاو

 ؟ةاكر لورتبلا يف له

 وهو «ةلودلا هل كلاملا نآل ؛ةاكز هيف سيل :هنلل» نيميثع نبا خيشلا لاق

 .هيف ةاكز الف ءكلذك ناك امو .ةماعلا حلاصملل

 .(1 86ه /5) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف” و (88/5) "عتمملا حرشلا” :رظنا



 ف

 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (١)ج انقل

 ؟ةاكر هوحنو ربذعلاو ناجرملاو ؤلْؤللاك رحبلا نم جرختسملا يف له

 «ةعبرألا ةمئألا :مهنم ءملعلا لهأ ةماع لوق وهو هيف ةاكز ال :لوألا لوقلا

 دهع ىلع جرخي ناك دق هنأ :مهتجح .ه» رباجو «ءسابع نبا نع يورم وهو

 هجو نم هئافلخ نم دحأ نع الو .هنع ةنس هيف تأي ملف «هئافلخو ٌدْْيَب هللا لوسر

 .هيف بوجولا مدع لصألا نألو ؛حصي

 زيزعلادبع نب رمع نع ىكحيو ءدمحأ نع ةياور وهو «ةاكزلا هيف :يناثلا لوقلا

 ؤلؤللا يف يرهزلا دازو ءيرهزلاو ءنسحلا لوق وهو ,ءسمخلا ربنعلا نم ذخأ هنأ
 .ربلا ندعم نم جراخلا هبشأف .ندعم نم جراخ هنأ :مهتجح .رحبلا نم جرخي

 ربنعلا نأل ؛ربلا ندعم ىلع هسايق حصي الو :لاقف «ةمادق نبا اذه ىلع باجأو

 تاحابملا هبشأف «بعت ريغ نم ضرألا ىلع ربلا يف ىقلم دجويف ءرحبلا هيقلي امنإ
 .ليبجنزلاو «نملاك «ربلا نم ةذوخأملا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .(737/ /7) "ينغملا”و «(87/7) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟راكرلاوهام

 هعاونأ فالتخا ىلع اّلام ناك ام ةيلهاجلا لهأ هنفد ام :وه زاكرلا :لوألا لوقلا

 .رولبلاو ةينآلاو ءساحنلاو رفصلاو ءصاصرلاو ديدحلاو .ةضفلاو بهذلا نم

 وهو «نداعملا كلذ يف لخخدي الو .كلذ ريغو ءدجريزلاو درمزلاو «قيقعلاو ناجرملاو

 ء.حلاص نب نسحلاو «يبعشلاو .ءيرصبلا نسحلا :ملعلا لهأ روهمج لوق

 ديدجلا يف يعفاشلا نأ الإ ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو روث يِبأو «يعازوألاو

 يبأ ثيدح :مهتجح .لاومألا نم امهريغ نود ةضفلاو بهذلا ىلع هقالطإ صخ
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 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (١)ج انف

 دهاشلا .؟ٌُسيخلا ِراَكرلا ينو ٌراَبْج ُنِدْعَلاَو» :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا كعض ةريره

 .هريغ هنأ حصف ,فطعلا واوب زاكرلاو ندعملا نيب قرف ديكو يبنلا نأ :ثيدحلا نم

 وهو «نافدارتم ناظفل امهف ءاًعيمج ندعملاو ءنوفدملا لاملا :زاكرلا :يناثلا لوقلا

 .ديبع يبأو «ةفينح يبأو ءيروثلا لوق

 .هركذ مدقت يذلا كفي ةريره يبأ ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ؟متقلا” و )217١١(« "ملسم حرش” و ((97/57-70) "عومجملا”و )١8/9(( "ينغملا”و «(407/9) "فارشإلا” :رظنا

 .(94 /؟7) ؟«ةيهقفلا ةعوسوملا” و ("54 /*)

 ةيلهاجلا نيفد نم هنأ زاكرلا فرعي فيك

 «مهكولم ءاسأك «مهتامالع هيلع ىرت نأب كلذ ربتعيو :هللله ةمادق نبا لاق

 .هفللَه يوونلا لاق ذه وحنبو ها ...كلذ وحنو ءمهمانصأ روصو ُمِهبْلّصو ءمهروصو
 .264/5) "عومجملا”و :.(19 /) "ينغملا” :رظنا

 ؟مالسإلا لهأ نيفد نم هنأ فرعي فيكو ,ةطقل مالسإلا لهأ نيفد

 نم هنأ فرعي فيك امأو «ةطقل مالسإلا لهأ نيفد نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 يبنلا مسا وأ ,مالسإلا ةمالع هيلع ناك نإ :هغلله ةمادق نبا لاقف :مالسإلا لهأ نيفد

 وهف «كلذ وحن وأ نآرق نم ةيآ وأ ءمهل لاو وأ ؛نيملسملا ءافلخ نم دحأ وأ يَ

 ىلعو «مالسإلا ةمالع هضعب ىلع ناك نإو «هنع هلاوز ملعي مل ملسم كلم هنأل ؛ةطق

 هنأ رهاظلا نآل ؛روصنم نبا ةياور يف دمحأ هيلع صن كلذكف ءرفكلا ةمالع هضعب

 ةمالع هعيمج ىلع ام هبشأف «نيملسملا كلم نع هلاوز ملعي ملو ءملسم ىلإ راص
 .نيملسملا

 )1١1/17(. ؟ةيهقفلا ةعوسوملا”و «(0 4 /1) "عومجملا”و «(14 /5) «ينغملا” :رظنا



 ةاكزلا باتك(74١)ثيدحلا (؟

 ماسقأ ىلع وهوزاكرلا عضاوم

 يتلا ضرألا لثم ؛كلام هل ملعي ال ام وأ تاوم يف هدجي نأ :لوألا مسقلا

 اذهف ءمهروبقو «ةيلهاجلا ناردجو «لولتلاو «ةميدقلا ةينبألاك «كلملا راثآ اهيف دجوي

 .سمخلا هيف

 يور ام كلذب ينعي :تلق .هانركذ ام ىوس فالخ ريغب :هللله ةمادق نبا لاق

 ايف :لاقف ءبرعلا ضرأو برحلا ضرأ يف دجوي ام نيب قرف ال هنأ نسحلا نع

 .ةاكزلا برعلا ضرأ ين دجوي |ميفو ءسمخلا برحلا ضرأ ين دجوي

 ريغ قيرط يف وأ ءاههجو ىلع ضرألا هذه يف هدجو ولو :هنلل ةمادق نبا لاق

 هيبأ نع «بيعش نب ورمع ىور امل ؛مكحلا يف كلذك وهف .بارخ ةيرق وأ ءكولسم
 : وأ أَم ٍقيِرَط يف ناك اما :لاقف ةطقللا نع ويب هللا لوسر لكس :لاق هدج نع

 يف لَو أَم ام قير يف نكي امو هَ الو اهدِاَص ءاجب نَا ةَرياَع ةَيرَ

 هه

 ل0 ]آ

 رو

 دوادوبأ هجرخأ ثيدحلا :تلق .يئاسنلا هاور . «(ُسُمَحْلا ِزاَكّرلا يفَو يفق ةَرماَع َِيرَك

 .نسح هدنسو ((7745) يئاسنلاو .(2017)

 اهيف دجيف ءاهييحيف .ضرأ هل نوكي نأب .هكلم يف زاكرلا دجي نأ :يناثلا مسقلا

 .هسمخي نأ هيلعو ءهل وهف ءاّراكر

 هيف دجيف ءثرإلا قيرط نع امإ «لاقتنالاو كلملا هيلإ لقتني نأ :ثلاثلا مسقلا

 .ملعلا لهأ ةماع لوق يف اًناريم نوكي اذهف ءاراكر

 ةيكلاملا بهذ :فالخ هيف اذهف ءازاكر هيف دجيف «ةبهلا وأ «عيبلا قيرط نع امإو

 م نإو «هب فرتعا نإ هلبق كلاملل هنأ دمحأ نع ةياورو ءدمحمو «ةفينحوبأو «ةيعفاشلاو

 ىلع هدي تناك هنأل ؛هثراول وأ «كلام لوأ ىلإ كلذك هلبق يذلل وهف ءهب فرتعي



 نحلا كتي
 ف
 أ ١

 اذإ هنأ ىلإ ةيكلاملاو .نسحلا نب دمحمو «ةفينحوبأ بهذو ءاهيف ام ىلع تناكف هرادلا

 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (

 .لاملا تيب يف زاكرلا عضويف «هتثرو الو ءلوألا كلاملا فرعي مل

 دعب يقابلا زاكرلا نأ ىلإ ةيكلالا ضعبو ءفسويوبأو «ةياور يف دمحأ بهذو

 رهظ نمل ناكف «مالسإلا يف هيلع روهظم رفاك لام هنأل ؛ريخألا كلالل وه سمخلا

 كلمي امنإو ءاهيف عدوم هنأل ؛ضرألا كلمب كلمي ال زاكرلا نألو «مئانغلاك هيلع

 .هكلمي نأ بجوف «هيلع رهظ دق اذهو «هيلع روهظلاب

 ال زاكرلا نأل :لاق ثيح «ةمادق نبا رايتخا وهو ءباوصلا وه لوقلا اذهو

 ةلزنم لزنيف ءاهيف عدوم وه (نإو ءاهئازجأ نم سيل هنأل ؛رادلا كلمب كلمي

 قحأ نوكيف ؛هذخأيف «هريغ ضرأ يف هدجي ديصلاو بطحلاو شيشحلا نم تاحابملا

 تناك هدي نأل ؛هلوق لوقلاف «هل هنأ هنع كلملا لقتنا يذلا كلاملا ىعد نإ نكل هب

 .هدجاول وهف .هعدي مل نإو .هلحم ىلع اهنوكل ؛هيلع

 لماع لجرلا رجأتسي نأ كلذو ءهريغ كلم يف زاكرلا دجي نأ :عبارلا مسقلا

 نب دمحمو «ةفينحوبأ بهذ .اًراكر دجيف ءهضرأ يف حلصي وأ «هراد يف هل رفحي

 .رادلا بحاصل هنأ ىلإ :دمحأ نع ةياورو ءنسحلا

 ىلإ دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو .فسويوبأو ءروثوبأو ء.حلاص نب نسحلا بهذو

 .هدجاول هنأ

 يف هركذ مدقت ام ىلع رادلا كلمب كلمي ال زنكلا نآل ؛باوصلا وه اذهو

 .ملعأ هللاو ءاذه لبق يذلا مسقلا

 لماعلا اذه رجأتسا ضرألا بحاص ناك اذإ :هكلل نيميثع نبا خيشلا لاق

 هدجوف .طقف رفحلل هرجأتسا ناك نإو «تيبلا بحاصل وهف ءزاكرلا اذه جارخإل

 . (ىَوَن ام ئرا كِل اّنِإَو «ِتاّيّيلاب لالا اهو :ييب هلوقل ؛لماعلل وهف «لماعلا



 لا حج
 ثيدحلا (١)ج "١

 ردقي مل نإف ءبرحلا ضرأ يف هدجي نأ :هنللظ ةمادق نبا لاق :سماخلا مسقلا

 .هدجاول وهف .هسفنب هيلع ردق نإو هل ةمينغ وهف «نيملسملا نم ةعامجب الإ هيلع

 .نيملسملا ضرأ يف تاوم يف هدجو ول ام مكح همكح

 ةمينغ وهف اًيبرح ناكو ءضرألا كلام فرع نإ :يعفاشلاو ,ةفينحوبأ لاقو

 ةاكزلا باتك (17/4)

 سيل هنأ انلو «ةنازخ وأ تيب نم هذخأ ول ام هبشأف ءنيعم كلام زرح يف هنأل ٍ؛اًضيأ

 حتف”و 20١5(( /77) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا”و ((59/5) "عومجملا”و )١9/7(: "ينغملا”و «(6 51 /7) ؟نايبلا” :رظنا

 .(40 /5) "عتمملا حرشلا”و «(11/8/57) "ماركإلاو لالجلا يذ

 ؟ هيف بجي اذامف زاكرلا دجو اذإ

 اًكّرلا ينَو» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كعخ ةريره بأ ثيدح يف ءاج

 .سمخلا زاكرلا يف نأو ؛ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «(ٌُسُمْحْلا
 هنإف ءيرصبلا نسحلا الإ كلذ يف فلاخ اًدحأ ملعن الو :هنلله رذنملا نبا لاق

 هيف سمخلا بجوأف «برعلا ضرأ يف دجو اذإو ءبرحلا ضرأ يف دجوي ام نيب قرف
 :هتللك لاق .ةاكزلا هيفف .ءبرعلا ضرأ ين دجو اذإو ءبرحلا ضرأ يف دجو اذإ

 اذن

 لوقن ثيدحلا رهاظبو
 .(19 /7) "ينغملا”و «(51 /7”) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟زاكرلا سمخ فرصي نيأ

 لهأ روهمج لوق وهو «ءيفلا سمخ فرصم هفرصم زاكرلا سمح :لوألا لوقلا

 نع درو رثأب اوجتحا .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلل لوقو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا ملعلا
 هنع تلاز سومحمل لام هنألو :اولاق .تبثي ال هنكلو ءاذبم لوقلا هرهاظ كعنإخ رمع

 هدأ اَم# :ىلاعت هلوق يف ءاج ام :ءيفلا سمخب دارملاو .ةمينغلا سمح هيشأ رفاكلا دي



 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (؟

 نو نيكسملاو ئتيلاَو َتْرَقْلا ىِذَِو ليلو لِي قتلا ٍلْمَأ نم -ولوُسَر لع د
 .[7:رشحلا]# ٍليِبََسلَ

 َمُشْفَحِوَأ آَمَه# :ىلاعت هلوقل ؛لاتق ريغب نوملسملا هيلع لصح ام :وه ءيفلاو

 .[1:رشح لا]# باكر الو ٍلْيَخسْنِم هيل

 هليلق يف بجي لب .باصنلا غولب زاكرلا يف طرتشي الف :لوقلا اذه ىلعو

 نأ طرتشي الو ءهدجي ام درجمب بجي لب «لوحلا هيلع متي نأ طرتشي الو «هريثكو

 .اًرفاك دجاولا ناك ولو بجي لب «ةاكزلا لهأ نم هدجاو نوكي

 هركذ ام وه ةاكزلا فرصمو «ةاكزلا فرصم وه زاكرلا فرصم :يناثلا لوقلا

 «ةيآلا .[١1:ةبوتلا]# ٍنيكَمْلاَو ِءارَقمْلِل ُتَكَدَصلأ اَمَنِإإ8 :ةبوتلا ةروس يف ىلاعت هللا

 .بهذملا وه اذه :هنلله يوونلا لاق .يعفاشلا يلوق حصأو «دمحأ نع ةياور وهو

 ضرألا نم دافتسم هنآلو :اولاق .تبثي ال كتفي يلع نع كلذ يف درو رثأ :مهتجح

 هيلع بهجت نم ىلع الإ سمخلا بجي الف .لوقلا اذه ىلعو «عرزلاو ندعملا هبشأ
 .باصنلا غلب اذإ الإ سمخلا بجي الو ءرح ا ملسملا وهو .ةاكزلا

 .نيميثع نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :باوصلا
 .(174/5) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف” و 0085 /") ؟حتفلا” و «(69 /5) ؟عومجملا” و «(77 /7) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟لوحلا نالوح زاكرلا يف طرتشي له

 . عامجإلا هيف يدرواملا لقنو «فالخ الب هيف طرتشي الف لوحلا امأو :هثلَه يوونلا لاق

 جارخإ بجي لب «لوحلا هيف طرتشي ال هنأ ىلع اوقفتاو :هنلله ظفاحلا لاقو

 يعفاشلا نع ىكحف « ؟"يذمرتلا حرش” يف يبرعلا نبا برغأو «لاحلا يف سمخلا

 .هباحصأ بتك نمو «هبتك نم ءيش يف كلذ فرعي الو طارتشالا

 .76"0 /7") "حتفلا”و ؛(5ا/ /5) "عومجملا” :رظنا
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 ةاكزلا باتك (174)ثيدحلا (١)ج اهقلا

 ؟اباصن نوكي نأزاكرلا يف طرتشي له

 روهمج لوق وهو «هريثكو هليلق يف بجي لب ءباصنلا طرتشي ال :لوألا لوقلا

 .ديبع يِبأو قاحسإو «ميدقلا يف يعفاشلاو ةلبانحلاو «ةيكلاملاو ةيفنحلا :ملعلا لهأ

 .ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو «طرتشي :يناثلا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا عن ةريره بأ ثيدح رهاظل ؛روهمجلا لوق :باوصلا

 .( م "حتفلا” و ٠ /30 "عومجملا”و )/5١(. "ينغملا” و «.(59 /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟كلذوحنو يمذ وأ نونجم وأ ةأرما وأ يبص زاكرلا دجو اذإ

 ءرحو «يمذو «ملسم نم هدجو نم لك ىلع سمخلا بجي :هفللو ةمادق نبا لاق

 اًدبع ناك اذإ هل دجاولا َّنأ الإ نونجمو ؛لقاعو ءريغصو «ريبكو «بتاكمو «دبعو

 .هكلم اًيتاكم ناك نإو .دايطصالاو شاشتحالا هبشأف ءالام بسك هنأل ؛هديسل وهف

 |مهنع جرخيو ءامل وهف اًنونجم وأ ءاّيبص ناك نإو .هبسك ةلزنمب هنأل ؛هسمخ هيلعو
 نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هللله رذنملا نبا لاق .ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو ءامهيلو

 ؛ةنيدملا لهأو «كلام هلاق .سمخلا هدجي زاكرلا يف يمذلا ىلع نأ ىلع ملعلا لهأ

 يعفاشلا لاقو .مهريغو يأرلا باحصأو «قارعلا لهأو «يعازوألاو «يروثلاو

 يبصلا يف هنع يكحو «ةاكز هنأل ؛ةاكزلا هيلع بجت نم ىلع الإ سمخلا بجي ال :هكلله

 دجاولا ناك اذإ :ديبعوبأو ءيعازوألاو ,يروثلا لاقو .زاكرلا ناكلمي ال امهنأ ةأرملاو

 ,«ٌسْمْحْلا ِزاَكَرلا ينَو» :ههتيط هلوق مومع انلو .هلك هاطعيالو «هنم هل خضري اًدبع هل

 هيقاب نأ ىلع هموهفمبو ءدجوي زاكر لك يف سمخلا بوجو ىلع همومعب لدي هنإف

 ؛هدجو نم ىلع سمخلا هيف ناكف «هيلع روهظم رفاك لام هنألو ءناك نم هدجاول
 هديسل وأ ارح ناك نإ هبستكمل ناكف ءلام باستكا هنألو «ةمينغلاك ؛هدجاول هيقابو

 «باوصلا وه ةمادق نبا هراتخا امو :تلق .دايطصالاو ءشاشتحالاك اًدبع ناك نإ

 .(18/1) "ينغملا” و 057 /) ؟نايبلا”و «(01/) ؟فارشإلا# :رظنا .ملعأ هللاو



 ”دلأ

 د
 ؟هسفنب سمخلا ةقرفت زاكرلا دجاول زوجي له

 نع تبث :هفلله رذنملا نبا لاق .ةلبانحلاو ةيفنحلا لوق وهو ءزوجي :لوألا لوقلا

 ءرظني رثألا اذهو «نيكاسملا ىلع هتقرفتب زنكلا دجاو رمأ هنأ كتف بلاط يبأ نب يلع

 .ملعأ هللاو .هلاجر ضعب دجأ ملو هدنسب ةمادق نبا هركذ دقف

 نيدلا ىدأو «ةاكزلا قرف ول اك ءهنم ئربف ,هقحتسم ىلإ قحلا ىدأ هنألو :اولاق

 .هبر ىلإ

 هنّمِض لعف نإو .ءكلذ لعفي نأ هل زوجي ال :هنللو روثوبأ لاق :يناثلا لوقلا

 .ةمينغلا سمخك .هسفنب هتقرفت كلمي ملف ؛ءيف سمخلا نأل ؛مامإلا

 .ملعأ هللاو رذنملا نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :برقألا

 .(077“ /7) «ينغملا”و ((08/) "فارشإلا” :رظنا

 ةاكزلا باتك (74١)ثيدحلا (

 رومأ يف ةاكزلا فلاخي زاكرلا

 يتلا ةيوكزلا لاومألا رئاسك لوحلا مامت هب رظتني الف .هلوصح هلوح زاكرلا ١-

 .كلذ وحنو ةبه وأ ؛ثاريم نم ديلاب لصحت

 .ةراجت ضرع ناك ولو هعون نم وأ .هنيع نم جرخي زاكرلا ١-

 .ةاكزلا يف دجوت ال ةبسن هذهو «سمخلا هنم جرخي زاكرلا - ؟

 .هريثكو هليلق نم جرخيف ءباصن هل سيل هنأ -

 ةيقابو «ةماعلا فراصملا نم هنم جرخي ام نوكيف «ءيفلا فرصم هفرصم نأ -5

 .ةينامثلا فانصأآلا يف الإ حصت الف ةاكزلا فالخب ؛هدجاول

 فالخب .هدجي لومتم لك ين بجي لب «نيعم لام نم نوكي نأ طرتشي ال -1

 .ةاكزلا
 .(44/5) ؟عتمملا حرشلا” و 4 /؟) "برآملا لين” :رظنا



 َلَع كفيح َرَمْع لكي هللا ٌلوْسَر َتَحَب :َلاَق تعفضخ َةَرْيَرُه ع1
 هر

 هللا ٍلوُسَر مَع اعلا يللا نب لاَ لمت نب عن :ٌليقف قَق

 هللا ُهاَنْعَأَف اًريِقَق ناك أ اَِّإ ! ؛لييح ْنْبا ُمِقْنَي ام :ِهللو هللا ٌلوُصَر 0

 ليبَس ىف ُهَد اَنْعَأَو ُةَعاَرْدَأ سبتحا ِدَقَو ءاَدِلاَح َنوُمِلظَت مكن ٌدِلاَح اكو
 رت

 ا

0 _- 

00 
 1 حى

 َتْدَعَش اَمَأ دمع اَي» :َلاَق م ؟ ,كاَهْلْتِمَو َلَع َيِهَف ,ٌساّبعلا اَمَأَو ىلا

 .«؟ديبأ ُوْنِص ٍلُجّرلا
26 

 :ثيدحلا جيرخت

 ,(489) ملسمو خلا (...ترعش امأ «رمع اي) :هدنع سيلو .(ا١ة54) يراخبلا هج رخخأ

 .هظفل اذهو

 :ثيدحلا ظافلأ

 وهو ءروهشملا حيحصلا وه اذه .ةضورفملا ةاكزلا :يأ (ةقدصلا ىلع) :هلوق

 رهاظ :هال» ضايع يضاقلا لاق .عوطتلا ةقدص دارملا :ليقو .ملعلا لهأ روهمج لوق

 ىلع رمع رقيب يبنلا ثعب :هلوقل ؛ةاكزلا يف اهنأ "نيحيحصلا” يف ثيداحألا

 اذه نأ روهشملا حيحصلا :هكللو يوونلا لاقو .ةضيرفلا يف ثعبي ناك انإو ؛ةقدصلا

 .عوطتلا ةقدص يف ال «ةاكزلا يف ناك

 .اهتادأ نم عنتماو «ةاكزلا عنم :يأ (عنم) :هلوق

 نبا ركذو «ثيدحلا بتك يف همسا ىلع فقأ ل :ظفاحلا لاق (ليمج نبا) :هلوق

 نأ ةزيزب نبا ركذو «هللادبع همسا نأ ينايورلاو «يعفاشلا نيسح يضاقلا نع نقلملا

 .كيمتح :ةهمسا
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 ةاكزلا باتك (170)ثيدحلا (؟)ج اهلك

 لاق «هلوسرو هللا هانغأف» :يراخبلا ظفلو ؟هللا هانغأف اًريقف ناك نأ الإ» :هلوق

 «مالسإلا يف هلوخدل اًببس ناك هنأل ؛هسفن دي هللا لوسر ركذ (نإ :ههللك ظفاحلا

 قايسلا اذهو «مئانغلا نم هتمأل حابأو .هلوسر ىلع هللا ءافأ |ب هرقف دعب اًينغ حبصأف

 .هانغأ هللا نأ نم ركذ ام الإ رذع هل نكي مل اذإ هنأل ؛مذلا هبشي اب حدملا ديكأت باب نم

 .ناسحإلا ةلباقم يف عينصلا ءوسب عيرقتو «معنلا نارفكب ضيرعتلا هيفو .هل رذع الف

 .سبح يف ةغل سبتحاو :يناهبصألا لاق .فقو :يأ «سبتحا» :هلوق

 .هريغو ديدحلا نم نوكيو «عرد عمج «هعاردأ» :هلوق

 تاللآ داتعألا :ةغللا لهأ لاق :هنثلك يوونلا لاق «هللا ليبس يف هداتعأو» :هلوق

 عمجيو «- نيعلا حتفب - داتع :دحاولاو ءاهريغو باودلاو حالسلا نم برحلا

 اهنأ مهنم اًنظ ؛هداتعأ ةاكز دلاخ نم اوبلط مهنأ :ثيدحلا ىنعمو «ةدتعأو اداتعأ

 نإ :ديَي يبنلل اولاقف لع مكل ةاكز ال :مهل لاقف «ةبجاو اهيف ةاكزلا نأو «ةراجتلل

 لبق هللا ليبس يف اهفقوو اهسبح هنأل ؛هنوملظت مكنإ :مهل لاقف .ةاكزلا عنم اًدلاخ

 ءاهاطعأل ةاكز هيلع تبجو ول :دارملا نوكي نأ لمتحيو ءاهيف ةاكز الف ءاهيلع لوحلا

 !؟هيلع بجاوب حشي فيكف ءاعربتم ىلاعت هلل هلاومأ فقو دق هنأل ؛اهب حشي مو

 ىلع هقيلعت يف :هنللظ زاب نبا خيشلا لاق ؛اهلثمو يلع يهف سابعلا امأ» :هلوق

 نع اهلمحتو ءهل اهكرت ْدْككَب هنأ ىلع لدي ثيدحلا رهاظ :("0/0) "حيتفلا»

 يهف» :ملسم ةياور كلذ ىلع لديو «ظفللا يف اًمعاستو اًروجت ؛ةقدص كلذ ىمسو

 !لمأتف ؛«اهلثمو يلع

 .معلا قح ميظعت هيفو «هيبأ لثم :يأ «هيبأ ونص لجرلا مع» :هلوق

 ممم /م) *حتفلا” و ءا«ا/م/ه) *مالعإلا”و .(987) *ملسم حرش ١ ه/م) *مهفملا” :رظنا



 0[ عل لاك تن حزام ماع نإ ل ِدْيَر نب ِهلادْبَع نع -ح

 و َمَسَق «نّينَح َمْوَي هلك ِهِلوُسَر يق
017 

 0 9 س6 ام 9 00 6. 8 سس اس 60ه ون هت

 .سانلا َباَصَأ ام ْمِهْبِصِي؛ | ؛مهسفنا يف اوُدَجَو مُهئأكف اني 0 َراَصَنألا

 5 ع ور 200 م هو م 000 رع مي 7 ورب + <

 ! يل هللا مكادهف الداض دج 1 «راّصنألا ٌرْسعَم اَي» لاقف «مهبطخف

 2007 م رينا وقير سو 2+ هعيش ع يلا و 6+ م ىوهمو 680ه
 اعش ل «؟يب هللا مكانغأف اعو ؟ىب هللا م َنيِقّرْفَتَم دك و

 ا - 2 هو قرومم 00 ١ 2 ع و مس . 000

 .(! ؟ِهنلكج هللا لوس ذ اديك نأ مكي اما :ل !نَمأ هَلَوُسَرَو هللا :اول

- 

 الأ لأ لكَ اَذَك اَنَتْنِج :متلقل ْمتْتِش ْوَل» :َلاَق !نَمَأ ُهَلوُسَرَو هللا :اوُلاَ

 نكي يلا َنوُبَمْذَتَو سيعَبلاَو ٍةاَشلاب ُساَّنلا َبَهْذَي ْنَأ َنْوَضْرَت
 مع عه و 2 نإ 17 4 0-0

 ايِداَو ٌساَّنلا َكَلَس ْوَلَو !ِراَصْنَألا ّنِم أَرما تْنُكَل ٌةَرْخهلا الو ؟مكلاحر

 ٌناَثِد ُساَّنلاَو ٌناَعِش ٌراَصنَألا ا!اَهَبْعِشَو ِراَصْنَألا َّيِداَو ُتْحَلَسَل اًبْعِشَو

 ه1( 52 .فههؤم< كم 00 ا ا
 .«ضؤوحلا ىلَع ينْوقَلَت ىتح اوُريِصاف ُةَرْثَأ يِدْعَب َنوَقْلَتَس ُمكنإ

 ملسمو «هدنع تسيل مهسفنأ يف :هلوق الإ هظفل اذهو «(5770) يراخبلا هجرخأ

 .(ل501١)

 :ثيدحلا ظاشلأ

 ىلع هللا ءافأ :انه هانعمو «عوجرلاو درلا :ةغللا يف ءيفلا لصأ (ءافأ ام) :هلوفف

 .ةمينغلاب نيملسملا ىلإ رافكلا لاومأ عجرأ :يأ .رافكلا لام نيملسملا



 > حلا كدب
 171)ثيدحلا (١)ج  هفلا

 هنيب .فئاطلا نم بيرق داو وهو «نينح ةوزغ موي :يأ (نينح موي) :كلوق

 ةاكزلا باتك (

 نم نامث ةنس لاوش يف ةوزغلا تناكو «ةفرع ةهج نم اليم رشع ةعضب ةكم نيبو
 «فالآ ةعبرأ يف نزاوه نيبو «نيملسملا نم الأ رشع ينثا يف يي يبنلا نيب ةرجملا

 ءافلأ نيعبرأ نم رثكأ منغلا نمو ءافلأ نيرشعو ةعبرأ وحن لبإلا نم ةمينغلا تناكو

 .ةيقوأ فالآ ةعبرأ وحن ةضفلا نمو

 .ةمينغلا عزو :يأ (سانلا يف مسق) :هلوق

 «شيرق نم سان :ةفلؤملاب دارملاو :هئلل ظفاحلا لاق (مهبولق ةفلؤملا) :هلوف

 نب ناوفصك .دعب ملسي مل نم مهيف ناك :ليقو .اًفيعض اًمالسإ حتفلا موي اوملسأ

 :ليقف «ةاكزلل نيقحتسملا دحأ مه نيذلا مهمولق ةفلؤملاب دارملا يف فلتخا دقو «ةيمأ

 :ليقو .مهوفلأتيل رافك عابتأ مه نوملسم :ليقو .مالسإلا يف اًبيغرت نوطعي رافك

 ةفلؤملاب دارملا امأو ,مهبولق نم مالسإلا نكمتيل مالسإلا يف اولخد ام لوأ نوملسم

 يئيدح اًلاجر يطعأ ينإف» :بابلا يف يرهزلا ةياور يف يب هلوقل ؛ريخألا اذهف انه
 .«مهفلأتأ ؛رفكب دهع

 يف دجو :لاقي .بضغلا ةدجوملاو ءاوبضغ :هانعم (مهسفنأ يف اودجو) :هلوق

 .نزح اذإ :دجو :لاقيو ءبضغ اذإ :هسفن

 عمج - ديدشتلاو مضلاب - اَلالض «يب هللا مكادهف ءالالض مكدجأ ملأ» :هلوق

 .ناهيإلا :ةيادهلابو ءكرشلا ةلالض :انه دارملاو ءلاض

 .رقفلا :ٌةلْيعلاَو ءمهل لام ال ءارقف :يأ «ةلاعو» :هلوق

 .ىثنألاو ركذلا ىلع عقت ةاشلاو ءامهيف سنج مسا «ريعبلاو ةاشلاب» :هلوق

 .ريعبلا اذكو

 .مكتويب :يأ «مكلاحر» :هلوق



 ؟

 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا ( 5 فا

 يباطخلا لاق :هللو ظفاحلا لاق «راصنألا نم أرما تنكل ةرجهلا الول» :هلوق

 ىتح مهنيد يف مهيلع ءانثلاو .مهسوفن ةباطتساو .راصتألا فلأت مالكلا اذه دارأ

 ةبسنو ءاهليدبت زوجي ال يتلا ةرجحلا نم هعنمي ام الول ءمهنم اًدحاو نوكي نأ يضر

 الو «ةيعانصلاو «ةيداقتعالاو «ةيدالبلاو «ةدالولا :اهنم .هوجو ىلع عقت ناسنإلا

 .اًعطق عنتمم هنأل ؛هئابآ بسن نع لاقتنالا دري مل هنأ كش

 نم دلجلا يلي يذلا بوثلا :وه :راعشلا «راثد سانلاو راعش راصنألا» :هلونق

 ةصاخلاو «ةناطبلا مه راصنألا نأ :هانعمو .هقوف يذلا وه :راثدلاو .دسجلا

 مهلئاضفو «ةرهاظلا مهبقانم نم اذهو ءسانلا رئاس نم يب قصلأو «ءايفصألاو

 .ةرهابلا

 كارتشا هيف مهل اب مهيلع رثأتسي هنأ :هانعم «ةرثأ يدعب نوقلتس مكنإ» :هلوق

 .قاقحتسالا يف
 هيبنت”و ((18/8) "حتفلا”و ((95/0) "مالعإلا”و (90١/؟) "ماكحإلا”و )٠١5١(( "ملسم حرش” :رظنا

 .26 47 /1) ؟ماهفألا

 ةاكزلا باتكل ثيدحلا ةبسانم

 ىلع ليلد ثيدحلا يف :(115 /5) ؟ماكحإلا” يف هلله ديعلا قيقد نبا لاق

 نأ قيرطب الإ اهباب يف لخدي الف «ةاكزلا نم سيل اذه نأ الإ ,مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ

 .سمخلاو ءيفلا نم مهئاطعإ ىلع ةاكزلا نم مهؤاطعإ ساقي

 0 تف 32 9 5



 يحلا كم

 ةاكزلا باتك (0١//)ثيدحلا ( رطفلا ةقدص :باب اننا

 ؟رطفلا ةاكز تيمس اذامل

 اهنأل ؛رطفلا ىلإ ةاكزلا هذه تفيضأو :(05 /") "ىنغملا” يف هغللج ةمادق نبا لاق

 هللا لاق «ةقلخلا ةرطفلا نأل ةرطف اهل ليقو :هفّللَج ةبيتق نبا لاق .ناضمر نم رطفلاب بجت

 سانلا لبج يتلا هتلبج :يأ :[*0:مورلا]# هيلع َساَّنلار طق ىتَلأ هَّسَأ َتَرطِف# :ىلاعت

 .لاملا نع ةقدص ىلوألا تناك امك سفنلاو ندبلا نع ةقدصلا اهم داري هذهو ءاهيلع

 ةرطفلا ةاكز تضرف ىتم

 ضرف يتلا ةنسلا يف تضرف :(847/7”7) "برآملا لين” يف هلله ماسبلا لاق

 .ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يهو .ناضمر مايص اهيف

 أ - رطفلا َةَقَدَص للي نَنلا ضَرَق :َلاَق دشن َرَمُح ِنْب ُاِدْبَع ْنَع 017
 اًعاَض وأ ْنِم اًعاَض :ِكوُنْمَلاَو ٌرلاَو ىَتنألاَوِرَكَّذلا َلَع - َناَصَمَر :َلاَق

 .ريبُك او ريِغَّصل | َلَع رب نم اَض َفضِن هب سانلا ُلَدَعَف :لاق .ريِعَّش ْنِم
# 

 :هلوق دعب هدنع يه (ريبكلاو ريغصلا ىلع) :هلوقو )١15١١( )30١1١7(« يراخبلا هجرخأ

 ريغص) :ظفلب ملسم هركذف (ريبكلاو ريغصلا ىلع) :هلوق الإ (485) ملسمو «(ىثنألاو ركذلاو)

 .(447) ملسمو )١0907(« يراخبلا دنع يناثلا ظفللاو «(ٌرح وأ ٍدبع) :هلوق دعب (ريبك وأ



 :ثيدحلا ظافلأ

 .ىلوأ لوألاو هرَّدق :ىنعمب ضرف :مهضعب لاقو .بجوأ :يأ (ضرف) :هلوق

 ناويإ ةحص ىلع ليلد يه ذإ ؛قدصلا نم ةذوخأم ةقدصلا (ةقدص) :هلوق

 .مدقت دقو «هرهاظ عم هنطاب قدصو ءاهبحاص

 ربلاب هنزو غلبي لايكم :عاصلاو :هفثل» نيميثع نبا خيشلا لاق (اعاص) :هلوق

 .اًبيرقت اًمارج نيعبرأو نيوليك :يأ ءالاقثم نينامثو ةثاعبرأ ديجلا

 ةنيزرلا ةطنحلا نم (تامارغ وليك 7) يوبنلا عاصلا :هقْللَح ماسبلا خيشلا لاقو

 .ةديجلا

 .(607 )١/ "ماهفألا هيبنت” و 07 غ1 /7) "حيضوتلا” و )١1917/1(« "ماكحإلا”و (0 /7) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رطفلا ةاكز مكح

 عامجإلا رذنم ا نبا لقن لب ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةبجاو :لوألا لوقلا
 .ضرف رطفلا نأ ىلع اوعمجأو :هغللَو لاقف .كلذ ىلع

 بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :يوونلل ؟عومجملا” يف (ى هكللج يقهيبلا لاقو

 .رطفلا ةقدص

 -5١:ىلعألا] َّلَصَف يو مْسأَركََو كرت نم َمَلقَأ َدَقأم :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ليلد

 ىنعمو .فلؤملا هركذ يذلا دضتع رمع نبا ثيدحو ءاهيف ريسافتلا دحأ ىلع .[5

 .رمأ :ظفلب هتاياور ضعب يف ءاج دقو ءبجوأو «مزلأ :يأ ضرف

 نباو «ةيكلالا نم بهشأ لوق وهو «ةدكؤم ةنس رطفلا ةاكز :يناثلا لوقلا

 «كلام ىلإ لوقلا اذه مزح نبا بسنو ءرهاظلا لهأ ضعبو «ةيعفاشلا نم نابللا



 يف هلصأ وهو :هغللقو ديعلا قيقد نبا لاق .ردق :ىنعمب ضرف :ثيدحلا يف هلوق اوُنَّوَأو

 وه :باوصلا .ها .ىلوأ هيلع لمحلاف .بوجولا ىلإ عرشلا فرع يف لقن نكل «ةغللا

 .لوألا لوقلا
 .(08/5) "حتفلا”و (51/1) "عومجملا”و )١( "عامججإلا” و ( 20 /8) "ينغملا” 7١( 4) ىلحملا :رظنا

 رطفلا ةاكز ةيعورشم نم ةمكحلا

 «نسح دئنسب )١11١9( ؟"دواد يبأ ننس” يف ءاج ام اهتيعورشم نم ةمكحلا

 ّنِم مِئاَّصلِل َةَرهْط رطفلا ةاَكَر يكب هللا ُلوُسُر ضَرَق» :لاق دضن#» سابع نبا نع
 نمو «ةلوبقم ةاكز يهف «ةالصلا لبق اهادأ نم نيكاسملل ةمعطو ءِثَنّرلاَو وَْللا

 .تاقدصلا نم ةقدص يهف «ةالصلا دعب اهادأ

 :ثيدحلا اذهل هركذ دعب (894 /7) "برآملا لين” يف هنلله ماسبلا خيشلا لاق

 ةلمكم نوكت اهنإف ءىرخأ ةدابعب قلعتت ةدابع لك اذكهو ؛مايصلا للخ عفرت يهف

 .اهنم صقن امل ةممتمو ءاهل

 رطفلا ةاكز بجت نم ىلع

 عم ؛ملسم لك ىلع بجت رطفلا ةاكز (00 /) "ينغملا” يف هفللَج ةمادق نبا لاق

 «ميتيلا ىلع بجتو «ةماع ملعلا لهأ لوق يف ةيثونآلاو ةيروكذلاو «ريبكلاو ريغصلا

 :لاق .نسحلا نب دمحم الإ ءاذه يف فلاخ اًدحأ ملعن ال ؛هلام نم هيلو هنع جرخيو

 ىلع رطفلا ةقدص :يبعشلاو نسحلا لاقو .ةقدص نيملسملا نم ريغصلا لام يف سيل

 يذلا دهش» رمع نبا ثيدح هلله ركذ مث ....قيقرلا ىلعو «رارحألا نم ماص نم

 ؛ملسم هنآلو ؛ميتيلا ىلع اهبوجو يضتقي ضرف :هلوق مومعو :لاق مث ءفلؤملا هركذ

 .بأ هل ناك ول امك هترطف تبجوف



 لا

 هديس ىلع ملسملا دبعلا ةرطف

 ءاوسو «هدبع ةرطف ديسلا ىلع :(لا/ل /1) "عومجملا” يف هثلل» يوونلا لاق

 ال :لاقف ءيرهاظلا دواد الإ ةفاك نوملسملا لاق هبو ءانبهذم اذه .ال مأ بسك هل ناك

 لطاب اذهو ءال بسكلا نم هنيكمت ديسلا مزليو «دبعلا ىلع بجت لب «ديسلا ىلع بجت

 ىلع اهبوجو ىلع نيملسملا عامجإ هريغو رذنملا نبا لقن دقف ؛عامجإلاب هيلع دودرم
 .ديسلا

 :لاق (447) "ملسم” يف ,كف* ةريره يبأ ثيدحب روهمجلل لدتسي :تلق
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 .«رطفلا ةَقَدَص الإ ةَفَدَص ٍدْبَعلا ىف َسْيَل» :كبَي هللا لوسر لاق 6 2 2 م مم رس هلا سوو ياكم 037 هَ

 ةاكزلا باتك (77١/)ثيدحلا (

 رفاكلا ىلع رطفلا ةاكز بجتال

 ّنم١ :هيفو .ءفلؤملا هركذ يذلا دمغتنع رمع نبا ثيدح يف درو ام :كلذ ليلد

 .«َنيِحِلْسملا
 ةاكز بوجو يف مالسإلا طارتشا ىلع :ةدايزلا هذهب لدتساو :هنللذ ظفاحلا لاق

 .هيلع قفتم رمأ وهو «هسفن نع رفاكلا ىلع بجت ال اهنأ هاضتقمو ءرطفلا
 ةرطف ال رفاكلا نأ ىلع عامجإلا هريغو يدرواملا لقن دقو :هنلل» يوونلا لاقو

 .ةمادق نبا اًضيأ فالخلا مدع لقن اذكهو .ها .هسفنل هيلع

 007١. /9) "حتفلا” و (74 /5) "عومجملا”و «(7//0) "ينغملا” :رظنا

 ؟هنع رطفلا ةقدص جرخي لهف ملسم دبع هل ناك اذإ رفاكلا

 هيلع بجي هنأ ىلإ :ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «هباحصأ ضعبو دمحأ بهذ

 هنع ىدؤت نأ بجوف ؛ةرهطلا لهأ نم دبعلا نآل :اولاق .هنع رطفلا ةقدص جارخإ

 اعامجإ رذنملا نبا هلقن لب ءملعلا لهأ ةماع بهذو ءاًدسم هديس ناك ول امك «ةرطفلا

 .بجي ال هنأ



3 

 ةاكزلا باتك (1717)ثيدحلا (١)ج هنن

 لاق .هسفن نع وه يدؤيف «لام دبعلل ناك اذإ الإ روهمجلا لوق :باوصلا

 .لام هل ناك اذإ هسفن نع دبعلا يدؤي :هكلاؤ روثوبأ

 )1١07/5(. ؟عومجملا”و «(057/5) ؟ينغملا”و ((55/7) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟رافكلا هديبع نع رطفلا ةاكز ملسملا جرخي له

 روهمج لوق وهو «رفاكلا هدبع نع رطفلا ةاكز جرخي ال ملسملا :لوألا لوقلا
 .هريغو هضفلع رمع نبا ثيدح قرط ضعب يف ءاج ام :لوقلا اذه ليلدو .ملعلا لهأ

 :ينعأ- ةدايزلا هذهو «نيملسملا نم :ثيدحلا يف لاق مث ءرحلاو «دبعلا ركذ هنأ :هيفو

 هعبات دقف ؛اهب درفتي مل هنأ حيحصلاو ءكلام اهم درفت :مهضعب لاق .-نيملسملا نم

 .ةدايزلا هذه ىلع ةعامج

 «يعخنلاو ءءاطع لوق وهو ءرافكلا ديبعلا نع جرخت رطفلا ةاكز :يناثلا لوقلا
 - دق

 ا ب

 َةَقَدَص ِدْبَعلا يف َسْيَل» :دكي هلوق مومعب اولدتساو ءقاحسإو «ةيفنحلاو ءيروثلاو

 ثيدح يف هلوق نإ :هكلل يواحطلا لاقو .فلؤملا هركذ مدقت دقو ء« رطل ٌََدَص الإ

 .مهنع جرخملل ال .نيجرخملل ةفص (نيملسملا نم) : دشن رمع نبا

 باحصأ هب لدتسا ام امأو «نيملسملا نم :هلوقل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 رمع نبا ثيدح يف هلوقب صوصخم ماع هنأب هنع باجيف «مومعلا نم يناثلا لوقلا

 رهاظف «نيجرخملل ةفص اهنخإ :يواحطلا لوق امأو .نيملسملا نم :هريغو دشن

 هللاو هنع جري نمت لب ءجَرُِم نمت اسيلو «دبعلاو ريغصلا هيف نأل ؛هابأي ثيدحلا
 .ملعأ
 .((84/5 ؟لبسلا”و ةوض وف *متفلا”و ةةيتدض] "؟مهفملا”و 5514/4((2) "ىلحملا” :رظنا



 بِلا

 عل
 ؟اهجوز لام نم مأ اهلام نم ةأرملا ىلع رطفلا ةاكز له

 لوق وهو ءاحلام نم رطفلا ةقدص جرخت نأ ةأرملا ىلع بجي :لوألا لوقلا

 نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلد .رذنملا نبا هراتخاو «هيبحاصو «ةفينح يبأو «يروثلا

 .ىثنألاو ركذلا ىلع :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ديضتع رمع

 كلام لوق وهو «هتجوز نع رطفلا ةاكز جارخإ لجرلا ىلع :يناثلا لوقلا

 رمأ :دغتنط رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلد .قاحسإو «دمحأو «ثيللاو ءيعفاشلاو

 هاور .نونومت نم دبعلاو ءرحلاو «ريبكلاو ءريغصلا ىلع رطفلا ةقدصب ديب هللا لوسر

 لاقو .يوق ريغ هدانسإ :لاقو )١1١/54(«: يقهيبلاو )١50/7(« ينطقرادلا

 رظناو .فوقوملا باوصلاو .يوقب سيلو مساقلا هعفر :هنللج ينطقرادلا

 اهيلع ةقفنلا نألو :اولاق .(577/7) ؟ةيارلا بصن”و )١58/7( ؟"صيخلتلا”

 لوقلا دنع هركذ مدقت يذلا دهضخي» رمع نبا ثيدحو :اولاق .انه كلذكف «همزلت

 .(نع) ىنعمب (ىلع) :اولاق .ىثنألاو ركذلا ىلع :هيفو «لوألا

 رطفلا ةاكز تجرخأ لام اهل ناك اذإ ةأرملا نأ وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :هرهاظو :هكلل» ظفاحلا لاق .فلؤملا هركذ يذلا ديغتيع رمع نبا ثيدحل ؛اهام نم

 .ها .ال مأ ءجوز اهل ناك ءاوس «ةأرملا ىلع اهبوجو

 ؛لجرلا عوطت نإو ءاهنع ةاكزلا جارخإ جوزلا ىلعف اهل لام ال ةأرملا تناك نإف

 .ملعأ هللاو ءاهنع كلذ أزجأ لام الو هتجوز نع رطفلا ةاكز جرخأو

 .(7794/5) "حتفلا” و «(7891/5) ؟ىلحملا” و :(71/5) "مهفملا”و «(78 /5) "عومجملا” :رظنا

 ؟ةرطفلا نوكت نم ىلعف ةأرملا تزشن اذإ

 تقو يف ةأرملا تزشن نإ :(736 "ينغملا” يف هفللو ةمادق نبا لاق

 باطخلاوبأ راتخاو «همزلت ال اهتقفن نأل ؛اهجوز نود اهسفن ىلع اهترطفف .بوجولا

 ةاكزلا باتك (77١/)ثيدحلا (



 حلا كسب

 مج تن
 ىلإ جاتحت ال يتلا ةضيرملاك ءاهترطف هتمزلف ؛اهيلع ةتباث ةيجوزلا نآل ؛اهترطف هيلع نأ

 .حصأ لوألاو .ةقفن

 ةاكزلا باتك (77١/)ثيدحلا

 ةرفاكلا هتجوز نع رطفلا ةاكز ملسملا جرخيال

 .نيملسملا نم :مدقتملا ثيدحلا يف هلوق :كلذ ليلد

 نع جرخي ال ملسملا نأ ىلع اوقفتاو :(73594 /5) "حتفلا” يف كلك ظفاحلا لاق

 .همزلت اهتقفن نأ مهقافتا عم «ةرفاكلا هتجوز

 ؟هيلو لام نم مأ هلام نم يه له يبصلا ىلع رطفلا ةاكز

 نم ىلعف الإو «لام هل ناك نإ هلام نم يبصلا ىلع رطفلا ةاكز :لوألا لوقلا

 يذلا هشت# رمع نبا ثيدح مهليلدو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هتقفن همزلت
 .ريبكلاو ءريغصلاو :هيفو .«فلؤملا هركذ

 لوق وهو «نكي ملمأ لام يبصلل ناك ءاوس ءاّقلطم بألا ىلع يه :يناثلا لوقلا

 .نسحلا نب دمحم

 ءنسحلاو «بيسملا نبا لوق وهو ءماص نم ىلع الإ بجت ال :ثلاثلا لوقلا

 ٌةَرْهَط رطفلا َةاَكَر تي هللا ٌلوُسُر ضَرَق» :لاق دشن سابع نبا ثيدحب اهل لدتساو
 .مدقت دقو «نسح هدنسو «دوادوبأ هجرخأ .ءِتْكَرلاَوِوْفّللا َنِممِئاَضلل

 ىلع بجت اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف :هنلله دشر نبا لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 مل اذإ ؛هيلع راغصلا هدلو يف بجت اهنأو «لام ةاكز ال .ندب ةاكز اهنأو ءهسفن يف ءرملا

 .كلذ ىوس اهيف اوفلتخاو ؛لام مهل نكي مل اذإ «هديبع يف كلذكو «لام مهل نكي

 لوقلا دنع مدقت امك فالخلا دجو دقف ؛حيحصب سيل قافتالا لقن :تلق

 جرخ رهطتلا نأب بيجأو :هئللَو ظفاحلا لاقف ؛ثلاثلا لوقلل هب لدتسا ام امأو «يناثلا
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 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (؟١)ج

 لبق ملسأ نم وأ حالصلا ققحتمك «بنذي مل نم ىلع بجت اهنأ امك «بلاغلا جرخم
 .ها .ةظحلب سمشلا بورغ
 .( "حتفلا”و 07٠ /5) ؟ةيادبلا” و ىلالال /5) "عومجملا”7 :رظنا

 ؟همأ نطب يف نينجلا ىلع رطفلا ةاكز جرخي له

 لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .همأ نطب يف نينجلا ىلع ةاكز ال :لوألا لوقلا

 ةاكز ال نأ ىلع اوعمجأو )١5(: "عامجإلا» يف لاقف ,كلذ ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقن

 .هبجوي الو هبحي ناكف «لبنح نبا درفناو ءهمأ نطب يف نينجلا ىلع

 اهلقن دمحأ نع ةياور يهو «نينجلا ىلع رطفلا ةاكز جارخإ بجي :يناثلا لوقلا

 همأ لمح موي نم اًموي نيرشعو ةئاوب هديق نكل مزح نبا لاق هبو «ةلبانحلا ضعب هنع

 .رابخألا مومع يف لخديف «ثري هبو .هل ةيصولا حصت يمدآ هنأل ؛هب

 هباجيإ يف مزح نبا لوق امأو هيلع ةاكز ال هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .اًفرع الو ةغل اًريغص ىمسي ال هنأبو «ققحم ريغ لمحلا نأ بقعتف «نينجلا ىلع ةاكزلا

 ةيصولاو .ثرإلا يف الإ ايندلا ماكحأ هل تبثي مل هنألو :هكلله ةمادق نبا لاق

 .ملعأ هللاو ءاّيح جرخي نأ طرشب
 .079/7) «حتفلا” و ١(. /) "ينغملا” و .(77 /5) "فارشإلا” :رظنا

 ؟هيلع ةرطفلا همزلت لهف ناضمر يف ناسنإ ةنؤمب عربت اذإ

 ثيدحلاب اولدتساو «همزلت اهنأ ىلإ هباحصأ رثكأ اهيلع ةياور يف دمحأ بهذ

 ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذو .هفقو حجارلا نأ مدقتو «نونومت نمت هيفو ءمدقت يذلا

 يف دمحأ مالكو هَلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ .حيحصلا وهو :هكلله ةمادق نبا لاق .همزلت ال اهنأ

 .باجيإلا ىلع ال بابحتسالا ىلع لومح اذه
 .(8/8 /6) ؟ينغملا” :رظنا



 ةاكزلا باتك (1717)ثيدحلا (؟ اخ

 رطفلا ةاكز حارخإ هيف بجي يذلا راسيلا طباض

 ءيش ال نم نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هنللذ رذنملا نيا لاق

 .رطفلا ةقدص هيف بجت يذلا راسيلا طباض يف اوفلتخاو ها .هيلع ةرطف الف هل

 همزلت نم توقو «هتوق نع الضاف كلم نم ىلع بجت رطفلا ةاكز :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هتليلو ديعلا موي هتقفن

 ام وأ ,ةضفلا وأ بهذلا نم اًباصن كلمي نم ىلع الإ بجت ال :يناثلا لوقلا

 لاق .ةفينح يبأ لوق وهو «هنم دبال يذلا هثاثأو .هنكسم نع اًلضاف باصن هتميق

 ةريره يبأ ثيدحي هل لدتساو «ةفينح يأ ريغ دحأ نع اذه ظفحي الو :هللو يردبملا

 .اىَتِغ ِرْهَظ ْنَع ال هَ ٌةَقَدَص الا : كعيخ

 اذكو ؛فلؤملا هركذ يذلا دضني» رمع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ؛رطفلا َةاَكَر يي هللا ٌلوُسُر ضَرَك» :لاق ,دواد يبأ دنع ,دضني» سابع نبا ثيدح

 بهجت اك ريقفلا ىلع بجت رطفلا ةاكز نأو مومعلا نيثيدحلا رهاظو .«مِئاّصلِ َةَرهْط
 .ملعأ هللاو ءينغلا ىلع

 "حتفلا”و .(58/5) ؟عومجملا”و 207١ /5) ؟مهفملا”و «(/“ /7) ؟ينغملا”و ء(74 /) "فارشإلا” :رظنا

. 

 ؛اهنم جرخي لهف ,ةرطف ُنيكسملا يطعأ اذإ
 حابص ّيِطعُأ ول ١178(: /5) "عتمملا حرشلا” يف هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 تقو نأل ؛رطفلا ةاكز همزلت مل هموي توق ىلع ديزي ام هدنع راصف «رطف ةدع ديعلا

 .هتمزلل ناضمر رخآ يف كلذ يطعأ ول اذحلو ديعلا ةليل سمشلا بورغ بوجولا

 سمشلا بورغ وه بوجولا تقو نأ نم هكلله خيشلا هحجر ام اذه :تلق

 .َلاَعَت هللا َءاَش نإ ةلأسم دعب اهيف فالخلاو ةلأسملا يتأتسو ؛ديعلا ةليل
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 ةاكزلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج

 حابص ةرطف ٌنيكسملا ّيِطعأ ولف :اذه ىلعو .رجفلا عولطب بجي هنأ :باوصلاو

 نم توقو هتوق ىلع ديزي ام هدنع راصو «ديعلا ةالصل مامإلا عورش لبق ديعلا موي

 .ملعأ هللاو ءرطفلا ةاكز جارخإ هيلع بجو «هتليلو ديعلا موي مهتقفن همزلت

 لوعي نم ضعب نع ةاكزلا يدؤي نأ عيطتسي ناكاذإ

 ؛لوعي نم ضعب نع يدؤي ام الإ هتليلو همويل توقلا دعب هدنع نكي مل اذإ

 اذإف .(ٌلوُعَت ْنَمِب ب َمُث كف َدَبا» :ويكَي هلوقل ؛لوعي نمب مث .هسفنب أدبي نأ هيلعف

 هيلع بجو لكلل ىفك نإف ءلوعي نّمع هفرصيف «هدنع يقب |ميف رظني هسفن نع ىكز

 نمم برقألاف «برقألاب أدبي نأ سأب الو .مهضعب نع ىكز فكي مل نإو .ءكلذ

 0317 /6) ناييلا :رظنا .ملعأ هللاو .لوعي

 ؟رطفلا ةاكز حارخإ بجي ىتم

 .ناضمر نم موي رخآ سمش بورغب رطفلا ةاكز جارخإ بجي :لوألا لوقلا

 وهو «كلام نع ةياورو ءقاحسإو ءدمحأو ءيروثلا لوق وهو ءرطفلا ديع ةليل

 ملسأ وأ ءهل دلو وأ ءاَدبع كلم وأ جوزت نم اذه ىلعف «يعفاشلا يلوق نم حيحصلا

 .همزلت مل بورغلا دعب ناك نإو «ةرطفلا هيلعف ء.سمشلا بورغ لبق

 هيبحاصو «ةفينح يبأ لوق وهو ءديعلا موي رجفلا عولطب بجت :يناثلا لوقلا

 .يعفاشلا نع ةياورو «كلام نع ةياورو «دوادو ءروث يبأو ءثيللاو

 جورخ لبق ىدؤت نأ اهب رمأو :بابلا ثيدح يف هلوق هيوقيو :ظفاحلا لاق
 .ةالصلا ىلإ سانلا

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا يف رهاظلا وه اذهو :تلق
 ؟برآملا لين”و ((484) ؟ملسم حرش”و )/١4( ؟عومجملا”و )١94/7(: "مهفملا” و ,(81//) "ينغملا” :رظنا

 ١



 ؟رطفلا ةاكز جارخإ هيفزوجي تقو لوأوه ام

 «ةاكز اهنأل ؛ةفينح يبأ لوق وهو «لوحلا لوأ نم اهليجعت زوجي :لوألا لوقلا

 .لاملا ةكز تهبشأف

 ببس نأل ؛يعفاشلا لوق وهو ءناضمر لوأ نم اهليجعت زوجي :يناثلا لوقلا

 لاملا ةاكزك ءاهليجعت زاج نيببسلا دحأ دجو اذإف .هنع رطفلاو موصلا وه ةقدصلا

 .باصنلا كلم دعب

 .دمحأو .كلام لوق وهو «نيموي وأ مويب رطفلا لبق اهميدقت زوجي :ثلاثلا لوقلا

 ةاكز ثعبي ناك دضن#ع رمع نبا نأ عفان نع « ؟|طوملا” يف كلام هجرخأ ام :مهتجح

 "يراخبلا” يف ءاج امو «ةثالث وأ نيمويب رطفلا لبق هدنع عمجي يذلا ىلإ رطفلا

 :لاق وأ ءرطفلا ةقدص دي هللا لوسر ضرف :لاق دضتقع رمع نبا نع )06١١((

 .نيموي وأ مويب رطفلا لبق نوطعي اوناكو :هرخآ يف لاقو .ثيدحلا ركذ «...ناضمر

 اهليجعت نألو ءاعامجإ نوكيف «مهعيمج ىلإ ةراشإ اذهو :هغللج ةمادق نبا لاق

 ءديعلا موي ىلإ اهضعب وأ «ىقبت اهنأ رهاظلا نإف ؛اهنم دوصقملاب لخي ال ردقلا اذهب

 .هيف بلطلاو فاوطلا نع اهب ىنغتسيف

 ءءارقفلا ىلإ ال ةاعسلا ىلإ ناك انإ نيموي وأ مويب ميدقتلا نأب :اذه نع بيجأو

 .ملعأ هللاو ءمدقت (ى ءكلام هجرخأ ام رهاظ وهو

 ٍلصي نأ ىلإ اهريخأت الو ءديعلا موي رجف لبق اهميدقت زوجي ال :عبارلا لوقلا

 يذلا .ططنعللوو رمع نيا ثيدح .مهتجح .مرح نيباو «دواد لوق وهو «ديعلا مامإلا

 .ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق ىدؤت نأ اهم رمأو :هيفو «فلؤملا هركذ

 مدقت امل ؛ثلاثلا لوقلاب ذخأي نأ سأب الو «عبارلا لوقلا وه :لاوقألا برقأو

 .ملعأ هللاو . شت رمع نبا نع

 097 /9) "برآملا لين”و )1١9/5(« "عومجملا” و «(58/7) ؟ينغملا” و ((714) ؟ىلحملا” :رظنا



 رطفلا ةقدص :باب

 ؟رطفلا ةقدص تقورخآ ىتم

 .ديعلا ةالصل مامإلا عورش وه رطفلا ةقدص تقو رخآ نأ :ملعلا لهأ ةماع

 :كلذ دعب ايف اوفلتخاو

 نب نسحلا لوق وهو «ديعلا مامإلا يلصي نأ ىلإ اهريخأت زوجي ال :لوألا لوقلا

 ءاهدعب اهيدؤي الف ءتطقس ديعلا ةالص لبق اهدؤي مل نإف .يرهاظلا دوادو «دايز

 جرخ ىنح اهدؤي مل نمف :لاق هنأ الإ مزح نبا لوق وهو ءاهتقو ىضم اذإ ةيحضألاك

 دقو ؛مهقوقح نم قحو «مهل نيد يهف «هل يه نمل هلامو هتمذ يف تبجو دقف ءاهتقو

 ءاَدبأ اهؤادأ هيلع بجوف «هلام يف اهكاسمإ هيلع مرحو هلام نم اهجارخإ بجو

 «تقولا هعييضت يف ىلاعت هللا قح ىقبيو «مهقح كلذب طقسيو «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ديأتن ىلاعت هللابو «ةمادنلاو رافغتسالاب الإ هريج ىلع ردقي ال

 ءادأ تناكو «مثأي مل هموي يف اهلعفو «مامإلا ةالص نع اهرخأ ول :يناثلا لوقلا

 بهذم وهو «ًءاضق نوكتو ءاهجارخإ همزلو «مثأ رطفلا موي نع اهرخأ نإو

 .دمحأو ثيللاو «ةفينح يبأو كلام نع يردبعلا هاكحو :هذله يوونلا لاق .ةيعفاشلا

 يدع نباو ١67(, /5) ينطقرادلا دنع ,دشنيع رمع نبا ثيدح :اذه يف مهتجح

 :هرخآ يف دازو «فلؤملا هركذ يذلا نيحيحصلا ظفلب ثيدحلا ركذ (05 /0

 يبأ قيرط نم اهنأل ؛تبثت ال ةدايزلا هذهو .«مويلا اَذَه يف ٍفاَرّطلا ِنَع ْمُهوُنْغَ

 .ةركنم ةدايز يهف :اذه ىلعو .فيعض وهو «يدنسلا حيجن رشعم

 «نيريس نبا نع يورم وهو ءرطفلا موي نع اهريخأت زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .يعخنلاو

 الو زوجي ال ديعلا ةالص دعب ىلإ اهريخأت نأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 لبق ىدؤت نأ اهب رمأو .دهطتفع رمع نبا ثيدحل ؛نيميثع نبا رايتخا وهو «ئزجت



 دئسب )١109( دواد بأ دنع .ديضتيم سابع نبا ثيدحو «ةالصلا ىلإ سانلا جورخ

 َيهَف َقاَلَّصلا َدْعَب اَهاَدَأ ْنَمَو ٌةلوُبقَم ٌةاَكَر َيِهَف قاَلَّصلا َلْبق اَهاََأ ْنَم١ :هيفو «,نسح

 نوكت امنإو «ةالصلا دعب ئزجت ال اهنأ يف حيرص صن اذهف .«ِتاَكَدَّصلا َنِم ٌةَقَدَص

 .تاقدصلا نم ةقدص

 هلوقل ؛هيلع ءيش الو ءركذ ىتم اهجارخإ هيلعف ءانايسن اهرخأ نمف :اذه ىلعو

 وهف اًدمع اهرخأ نمو .[787:ةرقبلا]© نَأطْخَأ وأ يم نإ اَمذِاَوُم ال اَنّبر# : ىلاعت

 هللاو .ثيدحلا يف اك ,تاقدصلا نم ةقدص نوكتو «بجاولا اذه .هكرت ىلع مثآ

 .ملعأ

 ١/١ /5 "عتمملا حرشلا” وم ١( 4/5 "عومجملا” و «(18) ؟ىلحملا” :رظنا



 هلك يلا ٍناَمَر يف اهيِطُ انك :َلاَ كتف ّيِرْدُملا ٍديِعَس يأ ْنَع +١7- مري ضع -

 الع هللا لوُسر ٍدهع ىلع

 لاق) :هلوق الإ «نيعضوملا نم هظفل اذهو )١65٠١5( )١5١08(« يراخبلا هجرخأ

 .(986) ملسمو «ملسم دنع يهو «هدنع تسيلف خلإ (...ديعسوبأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ىدعب ام هرسفي لمحم وهو «سانلا همعطي ام :يأ (ماعط نم اًعاص) :هلوق

 .ربلا وه :حمقلاو ءحمقلا وه ماعطلا :ليقو

 .هيلع دمتعي دي يبنلا نع اًنباث اًربخ حمقلا يف ملعن الو :هئللذ رذنملا نبا لاق

 لاطأ دقو ,"حتفلا” نم ها .هنم ريسيلا ءىيشلا الإ تقولا كلذ ةنيدملاب ربلا نكي لو

 .اذه ىلع مالكلا

 خوبطملا منغلا نبل :- اهنوكس وأ فاقلا رسكو ةزمهلا حتفب ةب - (طقأ) :كلوف

 نابلأ نم لمعي :هكلله يبارعألا نبا لاقو .هنللذ نيميثع نبا خيشلا هلاق .ففجملا

 .دبزلا عوزنم ريغ سباي نبل وه :يوونلا لاقو .ةصاخ لبولا

 نم يأت ةطنح ةطنح :ءارمسلاو .ةنيدملا يف ترثك : يأ (ءارمسلا تءاجو) :هلوق

 .(هدة/1) ؟ماهفألا هيبنت” و 07011 /1) "حتفلا” و )١17/60(. "مالعإلا” و (77 /5) "مهفملا” :رظنا



 ف

 ةاكزلا باتك (178)ثيدحلا (١)ج اذا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟رطفلا ةاكز اهنم جرختت يتلا ءايشألا يهام

 :مهنم «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ءدلبلا توق بلاغ نم جرخي :لوألا لوقلا

 .يعفاشلاو كلام

 بيبزلاو ءرمتلا :اهيلع صوصنملا ةسمخلا فانصألا الإ ئزجي ال :يناثلا لوقلا

 كلف ديعس يبأ ثيدح :مهتجح .ةلبانحلا بهذم وهو ءطقألاو ءريعشلاو ربلاو

 .فلؤملا هركذ يذلا

 .ةيفنخلا لوق وهو ءفانصأللا هذه نيب ريخم وه :ثلاثلا لوقلا

 يف درو ام ىرحتي نأ ملسم لكل يغبني هنأ :ةلأسملا هذه يف لصاحلاو

 «لوألا لوقلا وه امك دلبلا توق بلاغ نم جرخي نأ هلف كلذ رذعت نإف ,ثيداحألا

 .نيميثع نباو «ميقلا نباو «مالسإلا خيش لوآلا لوقلا حجر نممو

 يف امك .لوألا لوقلا راتخاو «لاوقألا ركذ نأ دعب :هكلله مالسإلا خيش لاق

 اهنأ تاقدصلا يف لصألا نإف ؛لاوقألا هذه حصأ وهو :(38/75) ؟"ىواتفلا”

 َنوُمِْطُت ام ٍطَسْوَأ ٌنِمإ# :ىلاعت لاق امك ءءارقفلل ةاساوملا ليبس ىلع بجت م 7

 .[144:ةدئاملا]4 مُكَيِلهَأ
 .(18 /5) "عتمملا حرشلا7 و ,(287 /7) ؟ينغملا7 و :(1175/5) "عومجملا”و «(78/5) "فارشإلا :رظنا

 رطفلا ةاكز يف هجرخي يدلاردقلا

 كلذ نم لقأ ئزجي ال ناسنإ لك نع عاص رطفلا ةقدص يف بجي :لوألا لوقلا

 «قاحسإو .دمحأو «يعفاشلاو ءكلام لوق وهو «ءربلا كلذ نمو .سانجألا عيمج نم

 فلؤملا هركذ ام :مهتجح .نسحلاو «ةيلاعلا يبأو ءيردخلا ديعس يبأ نع يورم وهو

 . هته ديعس يبأو «رمع نبأ ثيدح نم



 ةاكزلا باتك (178)ثيدحلا (؟١)ج 84:

 وهو ءعاص الإ ئزجي ال هادع امو .ةصاخ ربلا نم عاص فصن ئزجي :يناثلا لوقلا

 نب ةورعو «زيزعلادبع نب رمعو «دهاجمو ءسواطو «ءاطعو «بيسملا نب ديعس لوق

 نع يورم وهو «يروثلاو «يأرلا باحصأو «ريبج نب ديعسو «ةملس يبأو «ريبزلا

 نيدم نأو ءكلذب تدرو ثيداحأ : مهتحح .ةعبرألا ءافلخلا مهنم «ةباحصلا نم ةرشع

 يبنلا نع هيفو :هفللَه لاق .ميقلا نبا ثيداحألا ركذ «هريغ نم اًعاص لدعي حمقلا نم

 اًثيدح ينابلألا خيشلا ركذو ءاهركذ مث ءاًضعب اهضعب يوقي ةدنسمو .ةلسرم راثآ دي
 .اذه ميقلا نبا مالك ىلإ راشأو .هححصو .ديضتع ءاسأ نع اًدحاو

 :كلذ نمو «مهيلإ ةحيحص اهديناسأ اهضعبو «ةباحصلا راثآب اولدتسا اذكو

 . ؟"نيحيحصلا” يف وهو .كعنإ» ةيواعم رثأ

 اذكو «ثيداحألا ةحص ىلع ءانب ؛يناثلا لوقلاب سأب الو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ينابلألاو ,ميقلا نباو «ةيميت نبا يناثلا لوقلا راتخاو , هت ةباحصلا نع ةدراولا راثآلا

 :عاصلا :هفللذ نيميثع نبا خيشلا لاق 8 يبنلا دمب دادمأ ةعبرأ عاصلاو

 امارج نيعبرأو «نيوليك :يأ ءالاقثم نيناثو ةثاعبرأ ديجلا ربلاب هنزو غلبي لايكم

 .ةنيزرلا ةطنحلا نم (تامارغ وليك )٠١ يوبنلا عاصلا :هغلله ماسبلا خيشلا لاقو

 "يلعبلل تارايتخالا” و .037537 5 /7) "حتفلا” و ١9(. /7) "دازلا” و ,(01/ /7) "ينغملا” و ,(9/ا/ /؟) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(1795/5) "عتمملا حرشلا” و «(785) "ةنملا مامت”و )١١4(«

 ؟ريعشلا وأربلا نم قيقدلا جارخإ ئزجي له

 ثيدح :مهتجح .نيريس نبا نع يورو .دمحأ لوق وهو ءزوجي :لوألا لوقلا

 لاق .قيقد نم اًعاص وأ )١1(: دوادوبأ داز .فلؤملا هركذ يذلا كعفإخ ديعس يبأ

 .ةنيبع نبا نم مهو ةدايز هذهف :هفللك دوادوبأ
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 ل ةاكزلا باتك (178)ثيدحلا (١)ج
 هعفانم نأل ؛يعفاشلاو ءكلام لوق وهو «قيقدلا جارخإ ئرجي ال :يناثلا لوقلا

 .زبخلاك وهف ءتصقن

 نحطلا نأل ؛نيميثع نبا رايتخا وهو ءزوجي هنأو «لوألا لوقلا وه :باوصلا

 لاق .هجرخأ مث ءرمتلا ىون عزن ول ام هبشأف ؛هتنؤم ريقفلا ىفكو ء«هءازجأ قرف انإ

 قيقد نم اعاص عفد هنأ ولف «ريعشلا قيقد وأ «ربلا قيقد :هلله نيميثع نبا خيشلا

 اذإ بحلا نأل ؛نزولا قيقدلا يف ريتعملا نوكي نأ ىلع نكلو «ئزجي هنإف ءامهدحأ

 «بحلا نم اًيرقت اًسدس الإ اعاص نوكي قيقدلا نم عاصلاف «هؤازجأ ترشتنا نحط

 يف بحلا نآل ؛قيقدلا نم ةدايزو اعاص نوكي (ريعشلا وأ ءربلا) بحلا نم عاصلاو

 .ىرخأللاو ةبحلا نيب ام تاجرف هيف ناك نإو ءاّمامت قبطنم هل َكْبِق هللا ةقلخ

 .(174 /5) "عتمملا حرشلا” و«( /") "حتفللا” و ,(70 /9) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟رطفلا ةاكز يف ةميقلا جارخإ ئزجي له

 .رذنملا نباو .دمحأو يعفاشلاو .«كلام لوق وهو «ةميقلا ئزجت ال :لوألا لوقلا

 نع يورو «يروثلاو ةفينح يبأ لوق وهو «ةميقلا جارخإ زوجي :يناثلا لوقلا

 دنع الإ كلذ زوجي ال :روثوبأو .قاحسإ لاقو «زيزعلا نب رمعو يرصبلا نسحلا

 .ةرورضلا

 ةدوجوم لاومألا تناك دقو «ةميقلا ئرزجت ال اهنأو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نم هركذ مدقت ام ىلإ مهدشرأ امنإو .كلذ ىلإ مهدشري ملف ديَي يبنلا دهع ىلع
 .ملعأ هللاو ,ماعطلا عاونأ

 094 /5) ؟"برآملا لين”و )١17/7(« "عومجملا” (184) "ملسم حرش” و 8١(( /7) ؟فارشإلا” :رظنا



 رطفلا ةاكز فرصم

 مدقت اك وهو «لاومألا ةاكز فرصم رطفلا ةاكز فرصم :لوألا لوقلا

 امن :ىلاعت هلوق مومعب اولدتساو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةيناثلا فانصألل

 َنيِمردَصْلاَو بازل فو جيو َةَفلومْلاو اَيلَع َنيِلمِثعْلاَو ٍنيكَسَمْلاَو ِءاَرَقُمَِإ ٌتَقَدَصلَ

 .[10:ةبوتلا]4 ٌديكحح معه هلأ حري ٌةَصَصرف ُلِيبَأ ِنآَو هلأ ليس فو
 لهأ نم ةعامج لوق وهو «نيكاسملا ىلع الإ اهجارخإ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .ينابلألاو ءيناكوشلا رايتخا وهو ؛ميقلا نباو ءمالسإلا خيش :مهنم .ملعلا

 نيميلا ةرافك ىرجم يرجت رطفلا ةقدص نأ :هلصاح ام هفللَو مالسإلا خيش لاق

 نوذخآلا مهو «ةرافكلا قحتسي نمل الإ اهماعطإ ئزجي ال اذه ىلعف «لتقلاو راهظلاو

 .مهسفنأ ةجاحل

 ةاكز ديكو يبنلا ضرف ديت سابع نبا ثيدحل ؛حيحصلا وه لوقلا اذهو

 .مدقت دقو ءنسح هدنسو «دوادوبأ هجرخأ «نيكاسملل ةمعطو «مئاصلل ةرهط رطفلا

 ؟ةنملا مامت”و 30 "ليسلا”و للمتر هز ؟ىواتفلا”و ةةدح /50 "عومجملا”و ل "ينغملا7 :رظنا

 .(ت2410
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 مق
 ّئي َرَج) ير ىج
 ىو خد» سمو

 ومدح ةتححب تا كأن تواحح

 .سمشلا ريس فقو اذإ راهنلا ماص :لاقي «كرتلاو كاسمإلا :ةغللا يف موصلا

 َمَوَلا ملك ْنَلَه اَمْوَص نمل ُتْرَدَن ِّقا# :ميرم نع اًرابخإ :ىلاعت هللا لاق
 :ةغبانلا لوق هنمو «مالكلا نع كاسمإ هنأل ؛اًتمص :يأ .[7 :ميرم]# اًيسنِإ

 مُجَّللا كلغ ٌلْيَحَو جاَجَعلا َتْحَخ ٍةَمِئاَص ُدِيَخ ُلْيَحَو ٌماَيِص ُلْيَخ
 .يرجلاو ةكرحلا نع ةكسمم ةتباث ليخ :يأ

 نم اهريغو «عامجلاو بارشلاو ماعطلا نع كاسمإلا :وه :عرشلا يفو

 .هللا ىلإ برقتلا ةين ىلع ءسمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم «تارطفملا

 طئارشب صوصخم ءيش نع صوصخم نمز يف صوصخم كاسمإ وه :ليقو

 .ةصوصخم
 )1١7/5(. "حتفلا” و «(777 /1) ؟يبطرقلا ريسفت” و «(80 /) ؟ينغملا” :رظنا

 نيمسق ىلإ مسقني مايصلا

 لك نم مايأ ةثالثو ءءاروشاع مويو ةفرع موي مايص لثم .بحتسم :لوألا

 .تايحتسملا نم اهريغو .رهش

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني وهو ءبجاو مايص :يناثلا

 .هنيعب ناضمر رهش مايص وهو .هسفن نامزلل بجي ام ١-

 .مارحإلا يف وأ مرحلا يف ديصلا ءازجو «تارافكلا مايص وهو ءببسل بجي ام ١-

 .رذنلا مايص وهو «هسفن ىلع دبعلا باجيإب بجي ام -'
 .(155/7) "عومجملا” و «(6*17 /7) ؟ةيادبلا” :رظنا



 مالسإلا ناكرأ نم نكر ناضمر رهش مايص

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا اذه ىلع لد

 ىُُم ٌناَءْرُكْلا هِف ٌلْزَنُأ لأ َتاَنَصَمَر ٌرَبَّس# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .[180:ةرقبلا]4 ُةْمَصِيلَدَرهَّتلأ مكن َدَِس نَمَس ِناَفرَعْلاَو ده َنْم ٍتتَيَيَو ساحل
 ِرْهّش ماَيِمِصَو ...:سمخ لع ٌماَلْسإلا ّيِنب١ :دغن#» رمع نبا ثيدحف :ةنسلا امأو

 ْ .«َناَضَمَر
 موص نوك وهو ؛هركذ يذلا مكحلا اذهو :هنللذ يوونلا لاقف :عامجإلا امأو

 هيلع ةرهاظتم عامجإلاو ةنسلاو باتكلا لئالدو هيلع عمجم اًضرفو انكر ناضمر

 .هريغو هنلله ربلادبع نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق .هريغ بجي ال هنأ ىلع اوعمجأو

 .(107 /5) "عومجملا”و ؛(177"/١٠) "راكذتسالا”و )١48/77(« "ديهمتلا” :رظنا

 ؟موصلا بجي نم ىلع

 .ميقم رداق رهاط لقاع غلاب ملسم لك ىلع موصلا بجي

 .رفاكلا جرخأ :ملسملا :هلوقف

 يف موصلا لعفب يلصألا رفاكلا بلاطي ال :انباحصأ لاق :هغلله يوونلا لاق

 هرفك يف ماص ولو «فالخ الب هؤاضق هيلع بجي ال ملسأ اذإو «فالخ الب هرفك لاح

 .ال مأ كلذ دعب ملسأ ءاوس «فالخ الب حصي مل

 نأ حيحصلا بهذملا نإف ؛هرفك لاح يف بجاوب سيل هنأ هدارم سيلو :لاقو

 يف مهتبوقع يف دازي مهنأ ىنعمب «مهرفك لاح يف عرشلا عورفب نوبطاخم رافكلا

 .مهرفك لاح يف اهلعفب نوبلاطي ال نكلو ؛كلذ ببسب ةرخآلا

 ناك نإ مايصلاب يبصلا رمأي نأ يلولا ىلع نكل «ءيبصلا جرخأ :غلاب :هلوق

 .هيلع دوعتي يك ؛كلذ قيطي



 مايصلا باتك (...)ثيدحلا (؟

 دنع .كعن يلع ثيدح :هلبق يذلاو اذه ليلد .نونجملا جرخأ :لقاع :هلوق

 ٍنَع :ِّناََت ْنَع َعِفُر ْدَق َمَلَقلا َّنإ» :لاق ديب يبنلا نأ ,حيحص دنسب (4199) دواد يبأ

 «لاحلا يف اههيلع مايص ال هنأ :دوصقملاو .ءاسفنلاو ضئاحلا جرخأ :رهاط :هلوق

 ىلع مالكلا يتأيسو «هنايضقي مث «هنارخؤي نكل ءاًضيأ متحتم |هيلع مايصلاف الإو

 .ّلاَعَت هللا َءاَش نإ «ةلأسملا هذه

 .هؤرب ىجري ال اًضرم ضيرملا هلثمو «ريبكلا خيشلا جرخأ :رداق :هلوق

 هللا َءاَش ْنِإ هلبق يذلاو اذه ىلع مالكلا يتأيسو ءرفاسملا جرخأ :ميقم :هلوق

 .ّلاَعَت
 .(707 /5) "عومجملا”و «(671 /8) ؟نايبلا” :رظنا



 َناضَمَر اوُمدقت ال» :ِةِكَك هللا لوَسَر لاق :لاق تضع ةَريَرِه بأ نع -ح8 ها تسل 5 تاس ش0 + 2 مام 7 ياس 20200 سل 26

 يبو يف ك1: سدو لاو يل ور 4 .ةسفسووم ةهراهاش
 . (همصيلف اًموص ِموصَي ناك الَجَر 1 .نيموي الو موي موصب

 :ثيدحلا جيرخن

 )١١85(. ملسمو )١941١5((: يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اًميفخت نيتاتلا ىدحإ تفذحف ءاومدقتت ال :هلصأ «اومدقت ال» :هلوق

 هفوج ّرح اذإ ءضمري مئاصلا ضمر نم ذوخأم :ناضمر «ناضمر» :هلوق

 .يوره لا ديبعوبأ هلاق .رحلا ةَّدش :ءاضمرلاو ءشطعلا ةَّدش نم

 هنأل ؛نيموي وأ موي ىلع رصتقا انإ :هنللو ظفاحلا لاق «نيموي الو موي» :هلوق

 .كلذ دصقي نمم بلاغلا

 نع يهنلا مدع هيف :هللَم نقلملا نبا لاق «اًموص موصي ناك لجر الإ» :هلوق

 «هرخاوأ موصي نأ نابعش ريغ يف ةداع هل نمل ءموصلاب ناضمرل نيموي وأ موي ميدقت

 روص نمو «ثيدحلا قالطإ تحت لخاد هنإف ء.عوطت وأ رذنب هتداع تناك ءاوسو

 .ردقلا كلذب ناضمر لبق ام كلذ قفاوف !نالف مودق موي موصأ نأ يلع هلل :رذنلا

 .(0؟8/:) ؟حتفلا”و «(117/65) "مالعإلا” و (5 /م "مهفملا” :رظنا



 :ثيدحلاب ةّملعتملا لئاسملا

 ؟ناضمر رهش لاقي مأ ناضمر لاقي له

 ةهارك ال هنأ :باوصلاو :ةلأسملا هذه يف اًفالخ ركذ نأ دعب :هكللَو يوونلا لاق

 يهنب تبثت (نإ ةهاركلا نأل ؛نادساف نارخآلا نابهذملاو ءاقلطم ناضمر لوق يف

 .يبن هيف تبثي ملو ءعرشلا

 ؛روهمجلا لوق وهو «ةهارك ال هنأو ءباوصلا وه يوونلا هراتخا ام :تلق

 مث َناَضَمَر َماَص ْنَما :ثيدح اذكو ءفلؤملا هركذ يذلا هنن ةريره يبأ ثيدحل

 اولدتساف «ةهاركلاب لاق نم امأو ,ثيداحألا نم اهريغو .«ٌلاَّوَش ْنِم انس ُهَعَبْبأ

 ْنِم مسا َناَضَمَر َّنَِف ؛ُناَضَمَر اوُلوَقَت ال١ :لاق ُدِيجَب يبنلا نأ هنا ةريره يبأ ثيدحب

 ثيدحلاو )275١١/4: يقهيبلا هجرخأ .«َناَضَمَر ٌرْهَش ؟ :اًولوُق ْنِكَلَو ىللا ِءاَمْسَأ

 .فيعض .يدنسلا حيجن رشعموبأ :هيف ؛فيعض
 )117/5-١175(., ؟حتفلا”و :(5548/5) «عومجملا” :رظنا

 ؟ناضمر رهش ضرف ىتم

 يف ضرف هنأل ؛نينس عست ناضمر ْدْييَب هللا لوسر ماص :هللله يوونلا لاق

 ىدحإ ةئس لوألا عيبر رهش يف دي يبنلا يفوتو «ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا يف نابعش

 ةرجهلا نم ةرشع
 ناضمر ضزفو :(579/7) ؟"ماكحألا حيضوت” يف هكلك ماسبلا خيشلا لاقو

 .اًعامجإ تاناضمر ةعست ٌديَي هللا لوسر ماصف «ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا يف نابعش يف
 .(50/5) ؟دازلا”و 791١ /55) "ىواتفلا” و )591١/5(« "عومجملا” :رظنا



 مايصلا باتك (174)ثيدحلا (؟١)ج

 ؟ممألا نم انلبق ناك نم ىلع ناضمر ضرف له

 تريلا َلَع َبِكاَمكْماَِِلأ ْمُكحِلَع بيك اوَماَءَنيِدل هيأت آل :ىلاعت هللا لاق
 نبا لوق وهو «دوهيلا مه انلبق نم نيذلاو .[187:ةرقبلا# َنوَُنَت مُكّلمَ حُكم ني

 ؛معأ وه :ليقو .ىراصنلاو دوهيلا مه :ليقو .ىراصنلا مه :ليقو دنع سابع

 ضرف لهو .برقأ اذهو ءاّبتك مهيلع لزنأو ءالسر مهيلإ هللا لسرأ نم عيمج لمشيف
 ؟ناضمر مهيلع

 ءريرج نبا هجرخأ .انلبق ناك نم ىلع هللا هضرف ناضمر نأ :ةداتق نع ءاج

 مهيلع ضرف لوقنف «ءيش تبثي مل املف .ءيش هنع تبثي ملف دي هللا لوسر نع امأو
 يبنلا نأ هضخي» سابع نبا نع ءاج دقو «مهيلع ضرف فيك ملعأ هللا نكلو «مايصلا

 !ىسوم هيف هللا ىجن موي :لوقتو «ءءاروشاع موصت دوهيلا تناك ةنيدملا مدق ال ُدِييَ

 يراخبلا هجرخأ .همايصب رمأف .(ْمُهْنِه ىَسوُمِب ّقَحَأ ٌنخَنا يي يبنلا لاقف

 )١170(. ملسمو )7٠0(«

 ؟نيموي وأ موي مايصب ناضمر مدقت مكحام

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هركي :لوآلا لوقلا
 اذهو «يناعنصلا هراتخاو «ةيعفاشلا نم ينايورلا لوق وهو «مرحي :يناثلا لوقلا

 .ثيدحلا رهاظل ؛باوصلا وه

 لوخدلا قلع دق عراشلا نأل ؛ناضمر مدقت نع ىجن امنإ :هكلله يناعنصلا لاق

 .اًيبنو اًرمأ صنلل فلاخم هيلع مدقتملاف .هلاله ةيؤرب ناضمر موص يف

 ىلإ رظن ههرك نمو «يهنلا ىلإ رظن همّرح نمف :هلله ماسبلا خيشلا لاقو
 .ءانثتسالا
 .(4 1: ؟ مج "ماكحألا حيضوت” و :(0714/7) ؟لبسلا” و )١1719/54(. "حتفلا” :رظنا



 مايصلا باتك (79١)ثيدحلا (؟

 ؟نابعش نم لوألا فصنلا دعب موصلا مكح ام

 أدبيو «نابعش نم لوألا فصنلا دعب ماصي ال هنأ ىلإ ةيعفاشلا نم ريثك بهذ

 كي هللا لوسر نأ خخ ةريره يبأ ثيدحل ؛نابعش نم رشع سداسلا موي نم يهنلا

 يذمرتلاو :.(737701) دوادوبأ هجرخأ .«اوموصت الف نابعش فصتنا اذإ :لاق

 ,دمحأ لاق .ثيدحلا اذه هيلع ركنأ دقو «نمحر لادبع نب ءالعلا قيرط نم (78)

 .ركنم ثيدح وه :مهريغو يدهم نب نمحرلادبعو ؛ةعرزوبأو .نيعم نباو

 .نابعش نم فصنلا دعب عوطتلا موص زاوج ىلإ :ءاملعلا روهمج بهذو

 الإ رهش مايص لمكتسا دي يبنلا تيأر ام :تلاق اننا ةشئاع ثيدح :مهتجح

 ملسمو )١9794(. يراخبلا هجرخأ .نابعش يف هنم اًمايص رثكأ هتيأر امو ءناضمر

 .اليلق اّلِإ نابعش موصي ناك :ملسمل ةياور يفو «(0107)

 الإ نيعباتتم نيرهش موصي ديم يبنلا تيأر ام :تلاق انك ةملس مأ ثيدحو

 :ثيدحلا اذه رهاظو .حيحص هدنسو «(1/17) يذمرتلا هجرخأ .ناضمرو «نابعش

 نكل ؛مدقت يذلا اق ةشئاع ثيدح ضراعي هنأو «هلك نابعش ماص ْدْيجي يبنلا نأ

 مالك يف زئاج :لاق هنأ كرابملا نبا نع ةملس مأ ثيدحل هجارخإ دعب يذمرتلا لقن

 .هلك رهشلا ماص :لاقي نأ رهشلا رثكأ ماص اذإ برعلا

 ام ريغ اًضيأ ىرخأ ةلدأ مهو «ةلدآلا نم مدقت ال ؛روهمجلا لوق وه :حجارلا

 .انركذ

 .(0459 /6) "ليتلا”و 7354 /5) "لبسلا”و«(1١؟19/5) ؟محتفلا” ١ /؟) ؟ةيارلا بصن” :رظنا
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 اَذِإ» :لوقتي لكي هللا َلوُسَر تْعِمَس :َلاَق دضتيع َرَمع نب هللادبَع ْنَع -4

 هَل اوُرْدَقاَف ْمُكْيَلَع مغ ْنِإَف ءاوُرِطْفْأَف هوُمَتْيَأَر اَذِإَو ءاوُموُصَف ُهوُمَتْيَأَر 20 همم 22 32 هك ل كب وكوت

 )1١80(. ملسمو )١5٠5(.: يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 تبثي نم مكنم هآر اذإ :دارملاو «لالملا :يأ ؛اوموصف هومتيأر اذإ» :هلوق

 .موصلا بوجو هتيؤرب

 رطم نم لالهلا ةيؤر هعم عاطتسي ال رتس وه :ميغلا !مكيلع مغ نإف» :هلوق

 .كلذ ريغ وأ «ةبرتألا ضعب اهيف حاير وأ باحس وأ

 .اًموي نيثالث هولمكت ىتح رهشلا ددع هل اورّدق :يأ «هل اوردتاف» :هلوف

 .(5144/9) "حيضوتلا” و « "ةياهنلا”و )١١80(« "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ناضمر لاله هب تبثي يذلا ددعلا

 «كرابملا نبا لوق وهو «دحاو دهاش ةداهشب ناضمر لاله تبثي :لوألا لوقلا

 نبا ثيدحب اولدتساو «ملعلا لهأ روهمج ىلإ : "حتفلا» يف هازعو «نيرخآو دمحأو

 رمأو ماصف «هتيأر نأ رتب هللا لوسر تربخأف «لالحلا سانلا ىءارت :لاق ديطنع رمع

 انخيشو (408) "ءاورإلا» يف هلل ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو «همايصب

 .(746) "دنسملا حيحصلا” يف هلل



 نحلا كتي
 4 ٠9

 ثيدحلا (١)ج نت

 هَ

 مايصلا باتك (18)

 نم ءاج اهب اولدتساو «دوادو قاحسإو «ثيللاو ءيعازوألاو «كلامو «زيزعلادبع

 ماهتل سانلا حبصأ :لاق ديب هللا لوسر باحصأ ضعب نع ءشارخ نب يعبر قيرط

 يي هللا لوسر رمأف «ةيشع سمألاب هالهأ |هنأ ادهشف «نايبارعأ ءاجف ءاّموي نيثالث
 «حيحص هدنسو ؛((7114) دوادوبأو :(14"7 /5) دمحأ هجرخأ .اورطفي نأ سانلا

 انيلإ دهع :لاق مث .بطخ هنأ كعذيخ ةكم ريمأ بطاح نب ثراحلا ثيدح اذكو

 .(هتداهشب انكسن لدع ادهاش دهشو هرن مل نإف «ةيؤرلل كسنن نأ ديب هللا لوسر

 ثيدحو ,(7778) "دواد يبأ ننس” يف ينابلألا خيشلا هححص ثيدحلاو

 َدِهَش ْنِإَو» :لاق هنأ دي هللا لوسر باحصأ نع «باطخملا نب ديز نب نمحر لادبع

 هنأل ؛فيعض وهو )771١/4(« دمحأ هجرخأ .هاودِطْفَأَو اوُموُضَق ِناَلْسُم ِناَدِهاَش

 .ةداهش اهنإ :اًضيأ كلام لاقو هلبق اب ىوقتي نكل «ةأطرأ نب جاجح قيرط نم
 .نينثا نم لقأ اهيف لبقي ال ةداهشلاو

 تبثت ال ةيحصم تناك نإو .دحاوب تبث ةميغم ءامسلا تناك نإ :ثلاغلا لوقلا

 .هريغ نود دحاو هاري نأ دعبي وحصلا يف هنإ :لاقو .ةفينح يبأ لوق وهو «ددعب الإ

 ليلدو «هقوطنمب لد هنأل ؛دهك#ق» رمع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 يناثلا لوقلا ةلدأ نأ ىلع .موهفملا ىلع مدقم قوطنملاو .هموهفمب لد يناثلا لوقلا

 .هذه دعب ةلأسملا رظناو ءلاوش لاله توبث ىلع لمحت

 ((577/؟) ؟يبطرقلا ريسفت”و :(799/) «"عومجملا”و ١50(2 /5) ؟ةيادبلا”و ,(”1/9 /5) "ىلحملا” :رظنا

 .018/5) ؟لبسلا”و

 ؟لاوش لاله هب تبثي يذلا ددعلا مك

 :نيدهاشب الإ تبثي ال هنأ ىلع عامجإلا مهضعب لقن ةلأسملا هذه



 ةداهش الإ هيف لبقي ال هنأ راطفإلا يف ملعلا لهأ فلتخي مل :هنلل يذمرتلا لاق

 .نيلجر

 رطفلا يف لاوش ةداهش يف لبقت ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هكللج ربلادبع نبا لاقو

 :اًمالخ ةلأسملا يف نأ عقاولاو

 نينثا ةداهش الإ لاوش لاله يف لبقي ال هنأ :كلذ ةلمجو :هفللَو ةمادق نبا لاق

 .دحاو لوق لبقي :لاق هنإف ؛روث ابأ الإ .مهعيمج ءاهقفلا لوق يف نيلدع

 «مزح نبا روث بأ لوق حجرو « "ةيادبلا” يف دشر نباو «يوونلا لاق هوحنبو

 .راطفإلاو موصلا يف دحاولا ربخ لبقي هنأ يف يناكوشلا هيلإ لامو «يناعنصلاو

 الإ لاوش لاله تبثي ال هنأ وهو ,روهمجلا لوق وه ةلأسملا هذه يف :حجارلا

 ةباحص نع ةلأسملا هذه لبق مدقت دقو .كلذ يف ةلدألا دورول ؛نيلدع ةداهشب

 نع «باطخلا نب ديز نب نمحر لادبعو «بطاح نب ثراحلا ثيدحو «نيمهبم

 جرخو «لالهلا توبث يف نيلدع ركذ اهيف ةلدألا هذهف دي هللا لوسر باحصأ

 رمع نبا ثيدح وهو «ليلدلا دورول ؛دحاو دهاشب تبثي هنأو ءناضمر لاله توبث

 .ملعأ هللاو ءدحاولا ةداهش لوبق ىلع لدي انه ليلد الو ,دمضنيع

 "عومجملا”و )١09/7((2 ؟ينغملا”و ١50(« /7؟) ؟ةيادبلا” و .(767 /4) ؟ىلحملا”و )704/١5(. "ديهمتلا” :رظنا

 .(3" 957 /ه) "لينلا” و ء(ه١ /5) "دازلا”وى(؟90/5)

 ؟هدحو رطفيو موصي نأ هل لهف هدحو لالهلا ىأر نم

 «ىعفاشلا لوق وهو «هريغب ال هسفنب دبعتم هنأل ؛رطفيو موصي :لوألا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلل ؛مزح نبا هراتخاو دمحأ نع ةياورو «رذنملا نباو



 نساك
 مايصلا باتك (10)ثيدحلا ()ج ل

 لوق وهو «سانلا عم الإ رطفي الف رطفلا امأو .هدحو موصي :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نبا رايتخا وهو ؛ملعلا لهأ روهمج

 «قاحسإو ؛ءاطع لوق وهو ؛سانلا عم رطفيو سانلا عم موصي :ثلانلا لوقلا

 يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ينابلألاو «ةيميت نبا رايتخا وهو ءدمحأ نع ةياورو

 َنوُرِطْفت َمْوَي رطِفلاَو َنوُموصَت موي ُمْوَّصلا» :كَي هللا لوسر لاق :لاق كفل ةريره
 "دنسملا حيحصلا” يف وهو :(1417) يذمرتلا هجرخأ .(َنوُحَضُ َمْوَي ىَحْضَألاَو

 .(17١؟98)

 ُهوُمتِبَأَر اَذِإَو ءاوُموُضَك ُهوُمنْيَأَر اَذإ» :ةيَي هلوقل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ءاراطفإو اًموص هسفن نيقيب لمعي هنأ قحلاف :لاق .يناعنصلا رايتخا وهو .«اودِطْنَأَت

 .هب نظلا ةءاسإب مهمثإ نع دابعلل اًنوص ؟اهب متكتلا نسحيو

 ريسفت”و ل( 7١/ "عومجملا”و )١١5/30(2 "ىواتفلا”و ٠/0( "ينغملا”و 449 "ىحملا” :رظنا

 ورشا /30 "عتمملا حرشلاو” و «(311/5) "مالسلا لبس” و (571/1) "يبطرقلا

 ؟موصي لهف هب قثي نم ناضمر لاله ةيؤرب هربخأ اذإ

 وأ ؛هتجوزك «هب قثي نم هربخأ اذإ هنأ ىلإ مزح نباو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا تبهذ

 هنإف ءناضمر لاله ىأر هنأ هقدص دقتعيو «هب قثي نمم مهريغو هقيدص وأ «هتيراج

 مدعل نوكي نأ زوجي هل مكاحلا در نآل ؛مكاحلا هدر نإو .هلوقل موصلا هيلع بجي

 .ربخملا لاحب هملع
 .(187/5) "عومجملا” و ١09(( /7) "ينغملا” و «(غ٠87 /7) "نايبلا” :رظنا

 ؟ناضمر لاله توبُث يف زيمملا يبصلا ةداهش لبقت له

 وهو .هب قوثوملا زيمملا يبصلا ةداهش لبقت ال هنأ ىلإ :ةيعفاشلا روهمج بهذ
 .باوصلا
 .(585/50) "عومجملا” :رظنا



 ؟ناضمر لاله توبُث يف ةأرملا ةداهش لبقت له

 باب نم ال رابخإلا باب نم هنأو «ةقث تناك اذإ اهتداهش لبقت :لوألا لوقلا

 5 لوقو «ةيعفاشلا بهذم ف هجوو ؛مزح نباو «ةفينح يبأ لوق وهو «ةداهشلا

 .نيميثع نباو «يناعنصلا هراتخاو دمحأ بهذم

 لوقلاو «ةيعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو ءاهتداهش لبقت ال :يناثلا لوقلا

 تبثيال نولوقي نيذلا ىلوأ باب نمو «ةداهشلا باب نم هنأل ؛دمحأ بهذم يف يناثلا
 ؛يعازوألاو كلامو «زيزعلادبع نب رمعو ءاطع مهو «نيدهاشب الإ ناضمر لاله

 هب تبثي يذلا ددعلا وه ام) :ةلأسم دنع مهلوق مدقت (ىك ءدوادو قاحسإو ثيللاو

 .(ناضمر لاله

 ثيدحل ؛ةداهشلا باب نم ال رابخإلا باب نم هنأو .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 توبث ىلع انه مالكلاو ءاهيلإ راشملا ةلأسملا دنع هركذ مدقت يذلا دعضنع رمع نبا

 راشملا ةلأسملا دنع اهركذ مدقت ةلدأل ىنثتسم وهف «لاوش لاله امأ .ناضمر لاله

 .(لاوش لاله هب تبثي يذلا ددعلا مك) :ةلأسم دنعو ءاًضيأ اهيلإ

 "عومجملا”و )١99/9(., "ينغملا”و :(487 /") ؟نايبلا”و :(9701) "ىلحملا”و *١١(, /9) "فارشإلا” :رظنا

 .(15 /9) «ماركإلاو لالجلا يذ حتف” و ؛(518/5) ؟لبسلا” و .(596/5)

 ؟ هيلع اذامف راهنلا يف الإ ناضمر لاله توبثب ملعي مل اذإ

 «ةيؤرلاب ةنيبلا تماقف «نابعش نم هنأ دقتعي اًرطفم حبصأ اذإ :لوألا لوقلا

 روهمج لوق وهو ءءاضقلا هيلعو «راهنلا ةيقب كاسمإ هيلع بجي هنإف .ناضمر نم هنأو

 لكأ نميف هب لاق ةفينح ابأ نأ الإ دمحأو «يعفاشلاو «كلامو «ةفينحوبأ :ملعلا لهأ

 .لكأي مل وأ لكأ ,طقف لاوزلا دعب ربخلا ملع نميفو «لكأي مل نم نود ةصاخ



 مايصلا باتك (80١)ثيدحلا (

 اوُموص» :هانعم يف امو .فلؤملا هركذ يذلا دهكتنه# رمع نبا ثيدح :مهتجح

 ثيدح اذكو ,كاسمإلا بجيف «هتيؤر تتبث انهو :اولاق .اهتيْؤُرِل اوُرِطْفأَو يْؤُرل

 كي هللا لوسر ثعب :لاق )١170( ملسمو )١975(« يراخبلا يف عوكألا نب ةملس

 ْنَمَو ءْمْصَيِلَف ْمُصَيَل َناَك ْنَم١ :سانلا يف نذؤي نأ هرمأف ؛ءاروشاع موي ملسأ نم الجر

 يراخبلا يف ان ذوعم تنب ّييرلا نع هوحنبو ءاِلْيَللا لِ ُهَماَيِص َمِيلَك َلكأ َناَك
 (ى «ثلاثلا لوقلا باحصأ ليلدلا اذهب لدتسا دقو )2١١75((« ملسمو )١19٠(«

 امأو ءابجاو كاذنآ ءاروشاع موي مايص ناكو .ءءاضقلاب مهرمأي م ديبي يبنلا نأو .يتأيس

 لبق نم نوكتف .راهنلا عيمج ةينلا بعوتست نأ مايصلا ةحص طرش نم نألف ءاضقلا

 .انه لصحت ملو ءاِتاّييلاب نامل اّنِإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛رجفلا

 يرهاظلا دواد لاقو ءءاطع لوق وهو ءهيضقيو هموي ةيقب لكأي :يناثلا لوقلا

 .دوعسم نبا نع يورم وهو .هضقي الو «مايصلا وني مل هنأل ؛هموي ةيقب لكأي :كلو

 امع كسميو .مويلا كلذ نم ربخلا هغلبي نيح نم موصلا يوني :ثلاثلا لوقلا

 ءزيزعلادبع نب رمع لوق وهو «هيلع ءاضق الو هموص هئزجيو «مئاصلا هنع كسمي

 بوجولا قلع ْدْييَي يبنلا نأ :لوقلا اذه ةجبح .ةيميت نبا هراتخاو ءمزح نباو

 هب اورمأ ام اولعف تتبث املو «راهنلا ءانثأ يف الإ هتيؤر تبثت مل مويلا اذهو «ةيؤرلاب

 نأ مولعملا نم اًضيأو «نيترم ةدابعلا فلكي مل هب رمأ ام لعف اذإ ناسنإلاو ءاوكسمأف

 ْوَأ آنيَِم نإ اَنْدِحاَوُت ال اَنّيَر## :ىلاعت هلوقل ؛لهجلاب اهراثآ طقست تاروظحملا

 .[7185:ةرقبلا]# اناَكَطْحَل

 ملع الو «ملعلا عبتت ةينلا نأب رجفلا لبق اووني مل مهنوك نع :ةيميت نبا باجأو

 الإ اًمسْنَت هلأ كلكم الو مهعسوب سيلف ملع هب مه سيل امو ءرهشلا لوخدب مهل

 .[785:ةرقبلا]# اَهَعْسَو



 .ملعأ هللاو .طوحأ لوألا لوقلاو ءيوق لوق اذهو :تلق

 لالجلا يذ حتف”و ف "عومجملا”و (17 /9) "ينغملا”و 2810/5 /7) "نايبلا”و .(9/759) "ىلحملا” :رظنا

 .(737/5) "عتمملا حرشلا”و «(01" /؟) "ماركإلاو

 رطفلا مهيلع بجو مايص مهو اراهنولو لاوش لاله توبثب اوملع ىتم
 يؤر «لاوش نم لالهلا نأ تبث اذإ هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هنلله ريلادبع نبا لاق

 سانلا نأ هضعب راهنلا نم ىضم دقو ءكلذ توبث ناكو ءاليل هلالهتسا عضومب

 عامجإب ديعلا اولص لاوزلا لبق ناك نإف كلذ يف تبثلا ربخلا مهءاج ةعاس نورطفي

 .ذئنيح ديعلا ةالص يف ءاملعلا فلتخاف لاوزلا دعب ناك نإو ءاورطفأو «ءاملعلا نم

 يباتك يف ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ تركذ دقو «كلذ يف مههلاوقأ :هثلله ركذ مث

 . ؟نيديعلا ماكحأل عماجلا”

 نم جورخلا مهنكمي ناكو «لاوزلا لبق ديعلاب اوملع نإ مهنأ :اهنم حجارلاو

 جورخلا اورخأ راذعألا نم كلذ ريغل وأ ءتقولا قيضل مهنكمي مل نإو ءاولعف مهموي

 ثيدحل ؛دغلا ىلإ اًضيأ جورخلا اورخأ لاوزلا دعب الإ اوملعي مل نإ اذكو ءدغلا ىلإ

 ؛لاوش لاله يمغأ :اولاق ٌدْيَي يبنلا باحصأ نم راصنألا نم ريمع يبأ ةمومع

 لالحلا اوأر مهخأ اودهشف هدي يبنلا ىلإ راهنلا رخآ نم بكر ءاجف ءامايص انحبصأف

 نم مهديعل اوجرخي نأو ءمهموي نم اورطفي نأ .سانلا ديَْي يبنلا رمأف ءسمألاب

 دمحأو )١١545(.: دوادوبأو «((2370/5) ؟"هفنصم” يف قازرلادبع هجرخأ .دغلا

 .حيحص هدنسو «مهريغو ((85 /0)

 .(580) ؟"نيديعلا ماكحأل عماجلا”و (؟14١508/1) ؟"ديهمتلا” :رظنا
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 مايصلا باتك (16:)ثيدحلا (١)ج ينل

 ؟مايصلا ىرخألا نادلبلا مّرلي لهف ,ناضمر لاله دلب لهأ ىأراذإ

 راطقأ عيمج يف نيملسملا مومع مزل لالحلا دلب لهأ ىأر اذإ :لوألا لوقلا

 لوق وهو «تفلتخا وأ علاطملا تقفتا ءاوس «مهتيؤر ىلع راطفإلا وأ ,مايصلا ضرألا

 «يناكوشلا رايتخا وهو .دمحأو «يعفاشلاو ,ءدعس نب ثيللاو «كلامو «ةفينح يبأ

 َرْهّذلا ُمكنِم َدَِس نمل :ىلاعت هلوق :مهتجح .نابلألاو .ناخ نسح قيدصو

 .[184:ةرقبلا]# ُهْمَضَيْلَق

 يتلا ثيداحألا نم هريغو .فلؤملا هركذ يذلا ديكنينع رمع نبا ثيدحو

 لهأب صتخي ال اذهو : ههضت» رمع نبا ثيدح ركذ نأ دعب هغلله يناكوشلا لاق .هانعمب

 ءنيملسملا نم هل حلصي نم لكل باطخ وه لب «دارفنالا ةهج ىلع ةيحان

 لالدتسالا نم رهظأ دالبلا لهأ نم مهريغل دلب لهأ ةيؤر موزل ىلع هب لالدتسالاف
 .مهمزل ام مهريغ مزليف ءنوملسملا هآر دقف دلب لهأ هآر اذإ هنأل ؛موزللا مدع ىلع هب

 ولف ءاورطفأ رطفأ اذإو ءاوماص ماص اذإف «مامإلل عبت سانلا :يناثلا لوقلا

 ةفيلخلا مكح مث «ةفيلخلا دلب يف سانلا هآرف «نيملسملا عيمجل ةماع ةفالخلا تناك

 ؛نوشجاملا نبا لوق وهو ءاورطفي وأ اوموصي نأ هتيالو تحت نم لك مزل «توبلاب

 «ةمألا فلتخت ال ىتحو .عيمجلا يف لفان همكح ْذِإ ؛دحاولا دلبلاك هقح يف دالبلا نأل

 .قرفتلاو عزانتلا لصحيف «ةدحاو ةيالو تحت يهو

 .نسح دنسب (5941) يذمرتلا دنع .كعفيغ ةريره يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ىَحْضَألاَو َنوُرِطْفُت موي ٌدَطِفِلاَو «نوُموُصَت َمْوَي ٌمَوَصلا» :ة256 هللا لوسر لاق :لاق

 اذه ملعلا لهأ ضعب رسفو :ثيدحلا اذه بقع هنلله يذمرتلا لاق .«َنوُخَضُت َمْوَي

 .سانلا مظعو ةعامجلا عم رطفلاو موصلا نأ اذه ىنعم امنإ :لاقف «ثيدحلا



 لمعو :- ثيدحلاو لوقلا اذه ركذ نأ دعب - هلل نيميثع نبا خيشلا لاقو

 اومزتلي نأ هتيالو تحت نم عيمج مزل رمألا يلو دنع تبث اذإ هنأ ءاذه ىلع مويلا سانلا

 .يوق لوق ةيعامتجالا ةيحانلا نم اذهو «رطف وأ ءموصب

 ءملاسو ءمساقلاو .ةمركع لوق وهو ء.مهتيؤر دلب لكل :ثلاثلا لوقلا

 .قاحسإو

 هنأ ىلإ :دمحأ نع ةياور يهو «مهدنع روهشملا يف ةيعفاشلا تبهذ :عبارلا لوقلا

 نإو ءموصلا اهلهأ مزل ؛اهلجأل علاطملا فلتخت ال ةبيرق ةفاسم نيدلبلا نيب ناك نإ

 برقلا طبض يف ةيعفاشلا فلتخاو ءرخآلا دلبلا لهأ ىلع موصلا بجي ال تدعابت

 «قارعلاو «زاجحلاك «علاطملا فالتخاب فلتخي دعابتلا نأ :اهحصأ .هجوأ ىلع دعبلاو

 ءالؤه نأل ؛نيوزقو «ءيرلاو «ةفوكلاو .دادغبك .فلتخي ال نأ براقتلاو ءناسارخو

 نباو «ةيميت نبا -علاطملا فالتخاب لوقلا :يأ- لوقلا اذه راتخا دقو .ءالؤه علطم

 :هلبق يذلاو لوقلا اذه ةجح .يعداولا انخيشو «نيميثع

 نيذلاو :اولاق .[185:ةرقبلا]# ُهَمْصيْلَف َرهَّدلأ مْكَنِم َدِنَم نَمّه# :ىلاعت هلوق - ١

 هللاو ءاّيكح الو ةقيقح ال هودهاش مهنإ لاقي ال علاطملا يف هدهاش نم نوقفاوي ال

 .هدهاش نم ىلع مايصلا بجوأ

 موصلا يف رمألا للعف كهتيْؤُرِل اوُرِطْفَأَو هتيْؤُرِل اوُموُص» دي هلوق ١-
 .(كح الو ةقيقح هله :لاقي ال علاطملا يف هآر نم فلاخي نمو «ةيؤرلاب

 ةيواعم ىلإ اًبيرك تثعب لضفلا مأ نأ :هيفو .دغنيع سابع نبا ثيدح -

 ؛ماشلاب انأو .ناضمر لع لهتساو ءاهتجاح تيضقف ماشلا تمدقف :لاق .ماشلاب

 سابع نب هللادبع ينلأسف ءرهشلا رخآ يف ةئيدملا تمدق مث «ةعمجلا ةليل لالهلا تيأرف

 :لاقف «ةعمجلا ةليل هانبأر تلقف ؟لالهلا متيأر ىتم :لاقف «لالهلا ركذ مث دمضتيع



 بحلا

 مايصلا باتك (160)ثيدحلا 0 قفا

 ةليل هانيأر انكل :لاقف .ةيواعم ماصو ءاوماصو «سانلا هآرو «معن :تلقف ؟هتيأر تنأ

 ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ :تلقف .هارن وأ نيثالث لمكن ىتح موصن لازن الف «تبسلا

 .يي هللا لوسر انرمأ اذكه .ال :لاقف «؟همايصو

 لهأ قافتاب علاطملا فلتخت : ؟تارايتخالا” يف ا هفللَو ةيميت نبا لاق -5

 .الف الإو ءموصلا مزل تقفتا نإف ءاذهب ةفرعملا

 فالتخا رابتعا مدعب لوقلا :- ماسبلا خيشلا هنع هلقن (يف - هغللَو يعيطملا لاقو

 وه امل هتفلاخم نم ملع (لق :لوقعملل هتفلاخم امأ ءلوقنملاو لوقعملا فلاخي علاطملا

 ثيدحل فلام هنألف :لوقنملل هتفلاخم امأو ,«تاقوألا فالتخا نم ةرورضلاب تباث

 .ملسم يف بيرك

 هيف فلتخي يمويلا تيقوتلا نآلف :سايقلا امأو :هفللج نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نأ برغملا لهأ مزلي الف «قرشملا يف رجفلا علط اذإف عامجإلاو صنلاب نوملسملا

 نم دوس طم نو ٌضيئَْلا طخ ول يبي َّقح أوبَرْخَأو أوو :ىلاعت هلوقل ؛اوكسمي
 .رطفلا برغملا لهأل سيلف «قرشملا يف سمشلا تباغ ولو «[1417:ةرقبلا]#رْجَفْل

 يف كلذك اوفلتخي نأ بجيف «يمويلا كاسمإلاو راطفإلا يف نوملسملا فلتخي هنأ امكف

 . يلج سايق اذهو ءيرهشلا راطفإلاو كاسمإلا

 .ةلدألا نم مدقت امل ؛عبارلا لوقلا وه :حجارلا

 ؟ادحاو اهعلطم نوكت يتلا ةفاسملا ردق مك يقب

 لوقلا نأ اًنيقي ملعا : "لالزلا” باتك بحاص لاق :هلو ماسبلا خيشلا لاق

 :وه ةنسلا ءاملعو رظنلا لهأو «رثألا ءالع نم نوققحملا هيلع قفتا يذلا حيحصلا

 (77757) نورشعو ةتسو ناتئامو نافلأ |مهنيب ناك نإف ءاهريغو ةيؤرلا نيب رظني نأ

 نم رثكأ ناك نإو «علاطملا داحتال رطفلاو موصلا يف اًدحاو مكحلا راص لقأف ءاليك



 نِخلا
 ؟

 مايصلا باتك (١1)ثيدحلا (١)ج نت

 ءاًقرش دعبلا ناك ءاوس ءاهعلاطم فالتخال ؛همكح دلب لكل راصو حصي الف ءكلذ

 وه اذهو ءال مأ دحاو ميلقإ يف ءال مأ ةدحاو ةيالو تحت اًبونج وأ اَلاش وأ ءاّبرغ وأ

 .ملعأ

 ؟علطملا يف دعم قفتملا رواجملا دلبلا عم هدلب مصت مل اذإ سانلا دارفأ لمعي فيك

 فالتخا ىلع همالك دعب - هفلله نيميثع نبا خبشلا لاق ةلأسملا ىلع مالكلا لبق

 امهنيب دودحلا ىلع نيتيرق دجت اذهلو :- ةنمزألا هذه يف هب لمعي داكي ال هنأو علاطملا

 نأل ؛رطفت مل ةيرقو ءترطفأ ةيرقو ءمصت مل ىرخألاو ,«تماص اهدحأ «ةليلق راتمأ

 اذإ ديدشلا فسألا عمو اًنايحأ هنأ دجن لب «ةيالو تحت هذهو «ةيالو تحت هذه

 تءاس اذإو «علاطملا قافتاب لمعلا ىلع اتقفتا نيتلودلا نيب تاقالعلا تنسح

 اولاق تاقالعلا تنسح نإ ؛ةسايسلل اًعبت مكحلا نولعجيف ءاقفتت ملو علاطملا تفلتخا

 «موصلاب وأ رطفلاب ىوتف اوردصأو «مهتيؤرب لمعن نأ بجيو «تاقث اهلهأ دلبلا اذه

 ءيش اذهو «مهعبتن نأ نكمي الو «هتيؤر هل لكو «.هدلب هل لك :اولاق تءاس نإو

 .لقن نودب ةرشابم هب انملعو ءانسفنأب هانكردأ

 باب نم ةرواجملا دلبلا عم ماص نإ هنأ رهظي يذلاف «سانلا دارفأ امأ :تلق

 ىلوألاو .هدلب لهأ عم دّيع ديعلا ءاج اذإف .هموص يفخيو «هيلع ركني الف ءطوحألا

 .ملعأ هللاو .فالتخا لصحي ال ىتح ؛هدلب لهأ عم موصي نأ

 وأ اهمايص يف تمدقت ءاهريغ عم مهضعبو اهعم مهضعب موصيف ؛هسفن ىلع مسقني

 ضعب يف عقو (ىك «دحاولا بعشلا يف فالخلا ةرئاد عيسوت نم كلذ يف امل ؛ترخأت

 .ناعتسملا هللاو نينس عضب ذنم ةيبرعلا لودلا



 نا
 مايصلا باتك (1م١)ثيدحلا (١)ج ننس

 :يلي ام ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيه رارق يف ءاجو

 فالتخا رابتعا ةلأسم يف فالخلا اذه نألو «ةئيهلا اهترَّدق تارابتعال اًرظن

 ةدم نيدلا اذه روهظ ىلع ىضم دقو ءاهبقاوع ىشخت راثآ هل سيل ؛همدع نم علاطملا

 ةيؤر ىلع ةيمالسإ دايعأ ديحوت اهيف ىرج ةرتف اهيف ملعن الو ءائرق رشع ةعبرأ
 اذه ةراثإ مدعو «هيلع ناك ام ىلع رمألا ءاقب نوري ةئيشلا ءاضعأ نإف .- ةدحاو

 .اهئاملع ةطساوب هارت ام رايتخا قح ةيمالسإ ةلود لكل نوكي نأو ؛عوضوملا

 لك ىلع بجي هنإف ءضرأ ىلع ةيالو هل نم لك :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ءةمألا قرفتت الئل ؛اًدحاو مهرطفو ءاًدحاو مهموص نوكي نأ هتيالو تحت نم

 نم نيب فالتخا لصح اذإ هنأل ؛ةدحاو ةرمإ تحت اوناك نم نيب فالتخالا لصحيو

 .قرفتلاو عازنلا لصح ةدحاو ةرمإ تحت اوناك

 نبال "عامجإلا” و (198/78) ؟نايبلا” و )014/١15"( "ديهمتلا”و ١١7( /7) ؟فارشإلا” :اهلبق يتلاو ةلأسملا هذهل رظنا

 )١7( ؟تارايتخالا”و (6١٠١/؟56) ؟ىراتفلا عومجم7 و 2 /”) "عومجملا”و ١59( /؟7) "ينغملا” و (9/9) ةريبه

 لالجلا يذ حتف”و (208/5) "عتمملا حرشلا”و (0944) "ةنملا مامت”و (409/6) ؟لينلا”و (١؟؟ /4) "حتتفلا”و

 .(157 /7) ؟حيضوتلا”و (118/17) ؟برآملا لين”و (01/9) *ماركإلاو

 نادلبلا نم َدعَب اميف ةيؤرلا ىعارتاال
 ىعارت ال اهنأ اوعمجأ دقو )07١/٠١١: "راكذتسالا” يف ههللَو ربلادبع نبا لاق

 .ناسارخ نم سلدنألاك «نادلبلا نم دعب اهيف ةيؤرلا

 ؟هفلاخي رخآ دلب ىلإ لقتناو دلب يف مايصلا أدتبا اذإ

 هفلاخي رخآ دلب ىلإ لقتناو دلب يف مايصلا أدتبا اذإ :هفللَذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 ءمهعم رطفي هنإف اقباس يناثلا دلبلا ناك نإف ءاّرخأتم وأ اًقباس يناثلا دلبلا نوكي نأ امإف

 ىأر لجرلا اذهو «سانلا رطفي موي رطفلا نأل ؛اًموي نيرشعو ةيناث الإ مصي مل نإو

 وأ هيلإ لقتنملا دلبلا ربتعي له نكلو .يضقبو مهعم رطفيف ءانكح وأ هسفنب امإ لالحلا
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 مايصلا باتك (160)ثيدحلا 00

 يذلا دلبلاو ءاّموي نيثالث اومتأ هنم لقتنملا دلبلا ناك ول اًلثمف ءءاضقلا دنع هنم لقتنملا

 تقو وه هنأل ؛يناثلا ربتعي :لوقن ؟ربتعي مهسأبف ءطقف نيرشعو اًعست اوماص هيلإ لقتنا

 لقتنا يذلا دلبلا نكلو «نيثالث متأو قباس دلي نم مدق ولف .سكعلاب سكعلاو ءرطفلا

 وأ اًموي هيلع داز ولو ءاورطفي ىتح اًئاص ىقبي هنإف «لالهلا اوري مل مهنأل ؛اورطفي مل هيلإ

 عولط يف قباس دلب نم هموي يف رفاس ول لجرلا نألو ؛ٍقاب ناضمر رهش نأل ؛نيموي
 تباغ اذإ رطفي ال هنإف - اّلثم - تاعاس ثالث بورغلا يف هنع رخأتت دلب ىلإ رجفلا

 هنإف تاعاس رشع وأ تاعاس يناث دئازلا ناك ول لب «داز ولو لوألا دلبلا دنع سمشلا

 هل رفاسملاو ءاّرفاسم ناسنإلا ناك اذإ |يف ةلأسملا هذه :فورعم وه |ى نكل ءاًّئاص ىقبي

 يف تبثي له انمالك نكل ءرهشلا فصن يف ولو :ينعي ءناضمر بلق يف ولو رطفي نأ
 ؛اًّرس رطفي اًموي نيثالث متأ اذإ هنإ :ءالعلا ضعب لاقو ؟تبثيال وأ رهشلا لوخد هقح

 ؛نيرشعو ةعست نع صقني نأ نكمي ال اى «نيثالث ىلع رهشلا ديزي نأ نكمي ال هنأل

 اًَذَكَك» :لاقو «نيثالث دعو هاَّذَكَم ٌرْهَّشلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاق اذهلو

 نأ همزلن ال :نذإ .نيثالث ىلع ديزي نأ نكمي الف ,نيرشعو ةعست :ينعي ماهبإلا ضبقو
 نأ رمألا ةقيقح نأل ؛مهعباتي نأ - كش الب - طايتحالا نكل ءاّموي نيثالث ىلع ديزي

 ناكملا اذه ىلإ لصو امل نآلاو «نيثالث نم رثكأ هلهأ ماص ام هيلإ لصو يذلا ناكملا

 ماص ول نكل .حابصلا يف ءامسلا يف هارن نآلا ىلإ هنأو ءدعب لهب مل لالهلا نإ :لاقي

 نيمئاص مهدجوف دلب ىلإ رفاس مث ءهدلب يف دّيع ينعي .ديعلا ةليل تناكو ءاّموي نيثالث
 يف لاوش رهش لخد امل هنأل ؛ال :لوقن ؟يضقي كسمي مل اذإ لهو ؟كاسمإلا همزلي له

 ول هلثمو .لاكشإ اهيف عقيو «ةمهم ةلأسم هذهو ,ناضمر ىهتنا هيف دوجوم وهو هدلب

 ؟كاسمإلا همزلي له ءسمشلا ىأرف ةرئاطلا يف رفاس مث رطفأف سمشلا هيلع تيرغ

 .ها .همزلي ال لوقن

 .(404/) ؟ماكحألا حيضوت”و :(718 /3) "عتمملا حرشلا”و «(79/10) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف” :رظنا
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 مايصلا باتك (1680)ثيدحلا (١)ج

 ةرافكلا دالب يف نوملسملا موصي فيك

 تايلقألا )27١7/5(: ؟عتمملا حرشلا” يف هنللظ نيميثع نبا خيشلا لاق

 اهنإف يمالسإ زكرم وأ ءبتكم وأ «ةطبار كانه ناك نإ «ةرفاكلا لودلا يف ةيمالسإلا

 .اهيلإ دلب برقأ عبتت نأ نسحألاو ريحت اهنإف .ءكلذك نكي ملاذإو «مهوقب لمعت

 ؟مكحلا امف ناضمر لاله مغ اذإ

 مث ءاّموي نيثالث نابعش لاكتسا بجو ناضمر لاله مغ اذإ :لوألا لوقلا

 يعفاشلاو ةفينحوبأو كلام :مهنم ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءنوموصي

 يبأ ثيدح :مهتجح .فلخلاو فلسلا روهمج لوق وه :يوونلا لاق .مهعابتأو

 .1نيئالَث َناَبْعَش هَِّع اوُلوْكَأَف ْمُكَيَلَع ّيِبع ْنِإق) :هيفو دب يبنلا نع . كن ةريره

 تاياور ضعب يفو «هيلع قفتم ثيدحلاو )١109(« يراخبلا ظفللا اذهب هجرخأ

 .(َنييالَث دعا اوُلِوْكَأَ ْمُكَيَلَع َمُع ْنِإَق» فلؤملا هركذ يذلا هني رمع نبا ثيدح

 لوق وهو «نابعش نم نيثالثلا مويلا اوماص ميغ لصح نإ :يناثلا لوقلا

 سواطو «نارهم نب نوميمو فرطمو «ميرم يبأ نباو «نامثع يبأو «هللادبع نب ركب

 «هنباو رمع نع يورم وهو «هباحصأ رثكأ اهيلع دمحأ نع ةياور يهو «دهاجمو

 رايتخا وهو . هغنفهع ءامسأو ةشئاعو ةيواعمو سنأو «ةريره يبأو صاعلا نب ورمعو

 ْنِإَف» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا دضت» رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ميقلا نب
 ودق <

 هلوق هنمو «هيلع اوقيض : يأ هَل اوُرُدَقاَف» ىنعمو :اولاق ٠ (هَل اور ُدقاَف ْمُكْيَلَع مَع

 قيضن نل :يأ [40:ءايبنألا] هيلع َرِدَقَت نأ َّنظَق بمنع بهذ ذِإِنوُتلا دو 3 :ىلاعت

 .اًموي نيرشعو ةعست نابعش لعجي نأ هيلع قييضتلا نمو «هيلع

 هلوق امأو ءهركذ مدقتملا ثكخ ةريره يبأ ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حججارلا

 اذهل لديو ««َنيئاكَ َةَّدِعلا اوُنِمْكَأَف» :ىرخألا ةياورلا هرسفت اهنإف (ُهَل اوُرُدَقاَف» : يي



2 

 مايصلا باتك (60١)ثيدحلا (0)

 موي موَّصِب َناَضَمَر اوُمَّدَقَت اَل١ :لاق ديبي يبنلا نع .كثن#ع ةريره يبأ ثيدح لوقلا

 .ملعأ هللاو ,؛ُةْمضَيْلف اًمْوَص م مم وُضَي ناك ٌلُجَر الإ هن تؤتي

 .(171/4) ؟حعفلا”و ء(47/5) ؟دازلا” وء(؟1//) ل ؟ينغملا”و ؛(8 44 /5) "ىلحملا” :رظن

 لالهلا ري ملو ميغ هيف سيل اوحص وجلا ناكاذإ
 يف لاق هنأ رذنملا نبا نع 0«(١؟7/5) ؟حتفلا” يف هفلل ظفاحلا لقن

 بجي ال وحصلا عم لالحلا ري مل اذإ نابعش نم نيثالثلا موي موص :؟فارشإلا”

 .هتهارك نيعباتلاو ةباحصلا رثكأ نع حص دقو .ةمألا عامجإب

 ؟ليللا نم موصلا ةين تييبت مكحام

 ريغ نم هيلع همزعو «ءيش لعف بلقلا داقتعا وهو ءدصقلا :ةينلا ىنعم :الوأ

 امأ .ىون دقف هيف مئاص هنأو ءناضمر نم اًدغ نأ ليللا يف هبلقب رطخ ىتمف «ددرت

 :ةلأسملا مكح

 وهو «لفن وأ ضرف موص ناك ءاوس «ةينب الإ موصلا حصي ال :لوألا لوقلاف

 ةصفح ثيدحو ,(تاّيئلاب لالا م :ثيدح :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق

 .هفقو حجارلا ثيدحلا اذهو اهل َماَيِص اّلَف ِرْحَفلا َلْبَق ماي اصلا عيت م ْنَم١ : اينو

 :رظنا .يقهيبلاو دمجأو «يئاستلاو «يذمرتلاو ىدوادوبأو ؛متاحوبأ هحجر

 .(188/5؟) ؟"صيخلتلا”

 الف ءناضمر رهش يف يقم اًسيحص ناك نأب اًيعتم موصلا ناك نإ :يناثلا لوقلا

 .رفزو «دهاججو ءاطع لوق وهو «ةبن ىلإ رقتفي

 «ةينلا ىلإ رقتفاف ةدابع هنأل ؛ةينلا نم دبال هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 َءاَّش ْنِإ هيلع مالكلا يتأيسف عوطتلا امأ ءضرفلا يف اذهو :تادابعلا رئاسو جحلاك

 .ةلأسم دعب َلاَعَت هللا



 نْحلا

 مايصلا باتك (18.)ثيدحلا )ب هل

 عامجإب ةينلا هل طرتشيف «ةرافكلاو رذنلا موص امأف :هثللك يدرواملا لاق :هيبنت

 .نيملسملا

 .0718/5) ؟عومجملا” و .(44 /8) «ينغملا” و ؛.(188/9) ؟نايبلا” و ؛(7/78) ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟رهشلا لوأ ةدحاو ةين يفكي مأ ةلقتسم ةين ناضمر نم موي لكل طرتشي له

 نم ةليل لك مايصلا ىون نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هكللو رذنملا نبا لاق :الوأ

 موصي هنأ ةليل لوأ يف ىون نميف اوفلتخاو مات همايص نأ ءماصف ناضمر رهش يلايل

 :فالخلا امأ :تلق .هلك ناضمر رهش

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةين ىلإ رقتفي ناضمر نم موي لك :لوألا لوقلاف

 مويلاب ةطبترم ريغ ةلقتسم ةدابع موي لك نأل ؛ةمئادلا ةنجللاو ءمزح نبا رايتخا وهو

 تاعكرو جحلا لامعأ فالخب ءرخآلا مويلا دسفي مل موي موص دسف اذإف ءرخآلا

 .ةالصلا

 وهو .هافك رهشلا عيمج مايص ناضمر نم ةليل لوأ يف ىون اذإ :يناثلا لوقلا

 «ةدحاو ةدابع ناضمر نأل ؛قاحسإ نع ةياورو .دمحأ نع ةياورو .كلام لوق

 .ةالصلا تاعكرو جحلاك ءةدحاو ةين هيفكتف

 لاق .ماسبلاو «نيميثع نبا رايتخا وهو .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 يان انأ :مهنم دحاو لك لاقل مهتلأس ول اًعيمج نيملسملا نأل :هنللو نيميثع نبا خيشلا

 يهف «ةقيقح ةليل لك يف ةينلا عقت مل اذإف :اذه ىلعو .هرخآ ىلإ رهشلا لوأ نم موصلا

 هحيبي ببسل عباتتلا عطقنا اذإ :انلق اذهلو «ةينلا عطق مدع لصألا نأل ؛(ًيكح ةعقاو

 هيلإ نئمطت يذلا وه لوقلا اذهو «ةينلا ديدجت نم دب الف ء,موصلا ىلإ داع مث ءرفسلاك

 .هيلع الإ لمعلا سانلا عسي الو ءسفنلا



 مايصلا باتك (160)ثيدحلا )١(

 الجر نأ ول اذه ىلع ينبني :لاقف .فالخلا ةدئاف رخآ عضوم يف هلله ركذ مث

 رجفلا علط ىتح اًئان يقبو ءرصعلا ةالص دعب نم مئاص وهو ؛لوألا مويلا يف مان

 مويلا همايص نوكي «ةين نم موي لكل دبال هنإ :لوقي نم لوق ىلعف «يناثلا مويلا نم
 مويلا همايص حجارلا لوقلا ىلعو ءءاضقلاو كاسمإلا همزليف ؛حيحص ريغ يناثلا

 . حيحص يناثلا

 "عومجملا”و ((97/7) "ينغملا”و «.(5489/9) "نايبلا”و :(9548) ؟ىلحملا»و )23١9/9(« ؟فارشإلا” :رظنا

 *ةمئادلا ةنجللا ىواتف”و :(9؟/7) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف”و .("07/5) "عتمملا حرشلا”و .(019/5)

 .(578/5) "ماكحألا حيضوت”وء(؟47/١٠)

 ؟ليللا نم ةين نم هل دب ال مأ راهنلا نم عوطتلا مايص ءاشنإ زوجي له

 ءءاثعشلاوبأو ءرمع نبا لاق هبو «ليللا نم ةينب الإ حصي ال :لوألا لوقلا

 :ثيدحب اولدتساو «يناكوشلاو «يناعنصلاو مزح نبا هراتخاو .دوادو رفزو كلامو

 .هفقو حجارلا نأ مدقت دقو «مدقتملا اف ةصفح ثيدحو .(تاّيبلاب َلامعألا مره

 «تارطفملا نم اًئيش لوانتي ملام لاوزلا ىلإ راهنلا نم هؤاشنإ حصي :يناثلا لوقلا

 ةريرهوبأو «ءادردلاوبأو ذاعمو «ةحلطو ةفيذحو ءدوعسم نباو يلع لاق هبو

 يف امك .ةحيحص ركذ نم ريثك ىلإ ديناسألا رهاظو . هن سابع نباو بويأوبأو

 ةفينح يبأو «بيسملا نبا لوق وهو هريغو (717/7؟/5) ؟قازرلادبع فنصم”

 وهو «لاوزلا دعب نم عوطتلا مايص ءاشنإ زاوج ةيميت نبا حجرو ءدمحأو «يعخنلاو

 نباو دوعسم نبا لوق رهاظ وهو «يعفاشلا يلوق نم روهشملاو .دمحأ مالك رهاظ

 نم الجر ْدْكَكَي يبنلا رمأ :لاق كفي عوكألا نب ةملس ثيدحب اولدتساو «بيسملا

 َلَكُأ ْنْكَي 1 ْنَمَو مؤ ب ْمْصِلَ لكأ ناك نم نأ :ِساّنلا يف ْنذَأ نأ :ملسأ

 )١١76(( ملسمو )٠١١1(« يراخبلا هجرخأ . «ءاَروُش اع ْموَي ميلا نإ ٍءْمُضِيلَ



 نِحلا

 ام
 مايصلا باتك (160)ثيدحلا (؟)ج

 :اهل لاقف ءاهيلإ ءاج ْدِكَتَص يبنلا نأ )١155( "ملسم” يف انس» ةشئاع ثيدحبو

 .(مِئاَص نمد :لاق .ال :تلاق .1؟2ْيَش ِكَدْبِعَأ»

 ل رطفلا دارأ امنإو «ليللا نم موصلا ىون ناك دق ديب هنأ :اذه نع بيجأو

 ةظفللا هذهو .(ُموُضَأ ْنَذِإ نِإ) :ظفلب يقهيبلا ثيدحلا جرخأو .موصلا نع فعض

 .حصت مل اهنكلو «عازنلل الصف تناك تحص نإ

 نباو «مدقت [ى ةيميت نبا رايتخا وهو «ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ةنسلا هب تءاج يذلا وه حيحصلا سايقلاو :هللل ميقلا نبا لاق .نيميثع نباو ميقلا

 ةينب حصي لفنلاو «ليللا نم ةينب الإ ضرفلا حصي الف «لفنلاو ضرفلا نيب قرفلا نم
 اًدعاق لفنلا يلصي نأ زوجي امك ءضرفلا يف حماستي ال ام هيف حماستي هنأل ؛راهنلا نم

 .هيف لوخدلا ريسيتو «لفنلا ريثكت كلذ يفو ءاهريغو ةلبقلا ىلإ هتباد ىلع اًبكارو

 نإف ءاذه تبث اذإ :- يناثلا لوقلا ررق نأ دعب - هغللج ةمادق نبا لاق :هيبنت

 مل كلذ نم اًئيش لعف نإف ءهرطفي ام لعف الو «ةينلا لبق معط نوكي ال نأ هطرش نم

 .هملعن فالخ ريغب «مايصلا هئزجي

 هنإف «نيعملا امأو «قلطملا لفنلا يف اذهو :هغللج نيميثع نبا لاق :رخآ هيبنت

 ناسنإلا اهموصي نأ دبال اًلثم ضيبلا مايألاف «راهنلا لوأ نم ضرفلا ماصي اك ماصي

 دب الف نيعم موص لك نأ قبس هنأل ؛موي عبر وأ موي فصن اًئاص ناك الإو ءاهوأ نم

 .ةلفان وأ ةضيرف ناك ءاوس .رجفلا لبق هيوني نأ

 لبق نم اهيوني نأ دب الف ءلاوش نم مايأ ةتس موصي نأ ديري ناسنإ :هثلله لاقو
 .قلطملا لفنلا حص ولو .راهنلا ءانثأ يف اهيوني نأ حصي الو ءرجفلا

 *عومجملا”و ,(917 /5) "ينغملا”و )١64/7(. «ةيادبلا”و «(746 /4) ؟لحملا”و «(116 /5) «فارشإلا” :رظنا
 )281١١/0( "لينلا”و مدل م١١ "نيعقوملا مالعإ”و ةةةروف] «دازلا”و "يااطقومل؟؟) ؟ىواتفلا”و 1/5

 0( 3 ١١و 4 م١0 "ماركؤلاو لالجلا يذ حتف”و



 يلا

 مايصلا باتك (180)ثيدحلا ()> امن

 بجاولا موصلا يف ةينلا نييعت مكح

 موصي هنأ دقتعي نأ وهو ءبجاو موص لك يف ةينلا نييعت بجي :لوألا لوقلا

 كلام لوق وهو ءهرذن نم وأ .هترافك نم وأ ؛هئاضق نم وأ ءناضمر نم اًدغ

 نإ ١ :لكَي هلوق :مهتجح .دمحأ نع ةياورو مزح نباو ؛دوادو قاحسإو «يعفاشلاو

 .ىَوَن ام را لكِ اَّنِإَو ءِتاّبثلاب ٌلاَغألا
 ءاّبجاو اًموص هيف ىون ولف .ناضمر موص يف ةينلا نييعت بجي ال :يناثلا لوقلا

 «ةفينح يبأ لوق وهو ءاًيقم ناك نإ ناضمر نع عقو اًعوطت وأ ءاقلطم اًموص وأ

 .دمحأ نع ةياورو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا
 .("70/5) ؟عومجملا”و «(44 /؟) ؟ينغملا” و «(447 /9) ؟نايبلا” :رظنا

 عوطتلا موص يف ةينلا نييعت مكح

 ةينب حصيف ءعوطتلا موص امأو ٠١"0(: /5) "عومجملا” يف هلله يوونلا لاق

 يف نييعتلا طرتشي نأ يغبنيو .باحصألا هقلطأ اذكه ةالصلا يف امك .موصلا قلطم

 امك ءاهوحنو لاوش نم ةتسو ضيبلا مايأو ءءاروشاعو ةفرع موصك «بترملا موصلا

 .باوصلا وه يوونلا هلاق ام :تلق .ةالصلا لفاون نم بتاورلا يف كلذ طرتشي

 ؟ هموص لطبي لهف ائيش لكأي ملو راطفإلا ىون اذإ مئاصلا

 ةيكلاملا لوق وهو .هموص لطب هموص لاح راطفإلا ىون نم :لوألا لوقلا

 .نيميثع نباو ؛مزح نبا هراتخاو «ةيعفاشلا بهذم يف هجوو روث يبأو «ةلبانحلاو

 ءمئاص وهف موصلا ايوان ماد ايف ء«ِتاّييلاب ُلاَْعَألا اند يي هلوق :مهتجح

 ةالصلا عطق ىون ول | «لعفي ءيش سيلو ةين موصلا نآلو ؛رطفأ راطفإلا ىون اذإو

 .ةالصلا عطقنت اهنإف



 لأ

0 
 ثيدحلا ()ج ني

 ءانثأ يف الفن كلذ دعب هاون ول كلذ ىلع ءانبو :هللل» نيميثع نبا خيشلا لاق

 حصي ال هنأل ؛زوجي ال هنإف ناضمر يف ناك نإف ءناضمر يف نوكي نأ الإ ءزاج راهنلا

 مايصلا باتك )١4(

 .هريغ موص ناضمر يف

 ةيفنحلا بهذم وهو ءرطفي ال راهنلا ءانثأ يف راطفإلا ىون نم :يناثلا لوقلا

 .ملكتي ملو هتالص يف ملكتلا ىون ول اك :اولاق .ةيعفاشلا رثكأو

 نم نيب نوقرفي ملعلا لهأ نإف «ةيفنحلا ةجح امأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 يفو .دسفت ىلوألا يفف «ةدابعلا يف روظحم لعف ىون نمو «ةدابعلا نم جورخملا ىون

 ىون نم نأ يهو «ةديفم ةدعاق هذه :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاق .دسفت ال ةيناثلا

 مل ةدابعلا يف روظحم لعف ىون نمو «ةرمعلاو جحلا يف الإ تدسف ةدابعلا نم جورخلا

 .هلعفب الإ دسفت

 "عومجملا”و )١١8/1(«: "؟ينغملا”و :((444 /") ؟نايبلا”و .(777) "؟ىلحملا”و )١١1/7(, "فارشإلا” :رظنا

 .(17/58) "ةيهقفلا ةعوسوملا” و ؛(57/5) "عتمملا حرشلا”و ,(517 /9)



 مايصلا باتك (141)ثيدحلا )١(

 يف نإف اورحَست» :ةقكَي هللا لوَسَر لاق :لاق كف ِكِلاَم ِنْب ِسْنَأ ْنَع -املأ 050 10 درص ىلا + 0 ل ا يال 2 3 يك ه ل

 )01١905(. ملسمو )١19777(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 «لوكأملل مسا :حتفلاف ءاهمضو نيسلا حتفب روحسلا ؛اورحست» :هلوق

 .لعفلل مسا :مضلاو

 ةكربلا هذهو :هنللج ديعلا قيقد نبا لاق .ةدايزلاو ءانلا :ةكربلا ةكرب١ :هلوق

 لمتحيو «هتدايزو رجألا بجوت ةئسلا ةماقإ نإف ؛ةيورخألا رومألا ىلإ دوعت نأ زوجي

 .هب فاحجإ ريغ نم هريسيتو «موصلا ىلع ندبلا ةوقل ؛ةيويندلا رومألا ىلإ دوعت نأ

 )1١914(. "ملسم حرش” و (7508/5) "ماكحإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 روحسلا بحتسي
 باحصأ نم لجر ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كف سنأ ثيدح :هليلد

 ءاهايإ هللا مكاطعأ ةكرب اهنإ لاقف ءرحستي وهو دي يبنلا ىلع تلخد :لاق دي يبنلا

 هللل» يعداولا انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو «يئاسنلا هجرخأ .هوعدت الف

 )١559(.

 مثإ الو ءبحتسم هيلإ بودنم روحسلا نأ ىلع اوعمجأ :هثلله رذنملا نبا لاق

 .هبابحتسا يف اًفالخ ءاملعلا نيب ملعن ال :هكله ةمادق نبا لاقو .هكرت نم ىلع



 نحل تمي
 ف

 ثيدحلا (؟)ج فق

 نأ وهو «هفرصي ام ءاج دق نكل .بوجولا هرهاظ كنخ سنأ ثيدح :تلق

 ريغ نم روحسلا ةكرب :باب :يراخبلا بوب اذهلو ؛اولصاو هباحصأو ْدْكيَي يبنلا

 .روحسلا ركذي ملو .اولصاو هباحصأو ْةْتَبَب يبنلا نأل ؛باجيإ

 ثيدحو «لاصولا ركذ يف هغتيع رمع نبا ثيدحل هحرش يف هفلل» ظفاحلا لاقو

 ام اًتح ناك ول ذإ ؛متحب سيل روحسلا نأ ىلع لدف :فلؤملا هركذ يذلا مخ سنأ

 .روحسلا كرت مزلتسي لاصولا نإف .مهب لصاو

 .تئش نإ كلذ عجار .روحسلل دئاوف نان هلله ظفاحلا ركذ دقو اذه

 .(189/5) "حتفلا”و )١19/9(: ؟ىينغملا”و ١7١(« /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟روحسلا لصحي اذامب

 مايصلا باتك (14)

 :ثيداحأ ةلأسملا هذه ىف

 ُهَلْكَأ ٌروُحَّسلا» :يَكي هللا لوسر لاق :لاق ثني يردخلا ديعس يبأ نع ١-
 كَ
 هَنَكِئاَلَمَو َلَجَو ْرَع هللا ّنِإَف ءاَم ْنِم ةَعْرج ْمُكَُدَحَأ َعَرْي ْنَأ ْوَلَو هوُعَدَت اَلَف ةَكَرب هم 5 ناس لا 7 0 م6 5 مق ع عع :َى هم ل هس ذآ -

 1 ع ع 2 0 - يب 2 2

 .دمحأ هجرخأ .«َنيِرَحَستملا ىلَع َنولَصُي

 ٍةَعْرَجِب ْوَلَو اوُرَحَسَت» :ِديَْي هللا لوسر لاق :لاق دعت رمع نب هللادبع نع -

 . "هحيحص” يف نابح نبا هاور .(ِءاَم ْنِم

 3 . ٠ . هنالحح ءلكا نا تعي 1
 «!ًرْمتلا نِمْؤملا ٌروُحَس َمْعِن» :لاق ديب هللا لوسر نأ كعفلل ةريره يبأ نع -'“

 حبحص"” ف ةثالغلا ثيداحألا هذهو . "هحيحص"” يف نابح نباو .دوادوبأ هاور

 .(06 51١/1 "بيهرتلاو بيغرتلا

 ةليضف هب لصح برش وأ لكأ نم لصح ام لكو :هكله ةمادق نبا لاق

 .روحسلا

 .بورشمو لوكأم نم ءرملا هلوانتي ام لقأب روحسلا لصحي :هنللج ظفاحلا لاقو

 +١5(. /6) "حتفلا” و 17١(( /9) "ينغملا” :رظنا



 تحاك
 181)ثيدحلا (١)ج ف

 ةمألا هذه صئاصخ نم روحسلا

 اَنماَيِص َنْيَب اَم ّلْصَق» :لاق ديبي هللا لوسر نأ دضن» ورمع نب هللادبع نع

 يف ههلاَذ يبطرقلا لاق )223١4. ملسم هجرخأ .ارحّسلا ٌةَلْكَأ .باّتِكلا ٍلْهَأ ماَبِصَو

 هب ففخ اممو «ةمألا هذه صئاصخ نم روحسلا نأ ىلع لدي :ثيدحلا اذه هحرش

 .نقلملا نبا لاق اذه وحنبو :تلق .مهنع

 .(184 /5) ؟مالعإلا” و )١167/9(. "مهفملا” :رظنا

 مايصلا باتك (



 )/1١91(. ملسمو )١971(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 :هلوقل ؛ةرابعلا يف بدألا نسح هيف (ديَ# هللا لوسر عم انرحست) :هلوق

 .ةيعبتلاب ةيعملا ظفل رعشي امل ؛تَي هللا لوسرو نحن :لقي مو ء(عم)

 .رجفلا ليبق ىلإ روحسلا ريخأت ىلع ثحلا هيف (ةالصلا ىلإ ماق مث) :هلوق

 .يناثلا انه هب دوصقملا ناذألا (روحسلاو ناذآلا نيب) :هلوق

 2( 28/1 "حتفلا” و ((197/6) "مالعإلا”و 1١١9 "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 + عوج وم

 ؟هريخأت ةدم مكوروحسلا ريخأت بحتسي

 ءرجفلا عولط شخي ملام روحسلا ريخأت بابحتسا يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 نم ءاجو .فلؤملا هركذ يذلا عتيل تباث نب ديز ثيدح :اهنم «ةريثك كلذ ةلدأو

 كردأ نأ يتعرس نوكت مث «يلهأ يف رحستأ تنك :لاق كتن# دعس نب لهس ثيدح

 )١970(. يراخبلا هجرخأ ديكو هللا لوسر عم دوجسلا



 رحلا كسي

54 
 مايصلا باتك (141)ثيدحلا (١)ج فلا

 ناذآلا عاقيإ نم «نامزلا اذه يف ثدحأ ام ةركنملا عدبلا نم :هفلله ظفاحلا لاق

 ةمالع تلعج يتلا حيباصملا ءافطإو .ناضمر يف ةعاس ثلث وحنب رجفلا لبق يناثلا

 يف طايتحالل هنأ هثدحأ نمم (ًنعز «مايصلا ديري نم ىلع برشلاو لكألا ميرحتل

 نونذؤي ال اوراص نأ ىلإ كلذ مهرج دقو «سانلا داحآ الإ كلذب ملعي الو «ةدابعلا

 .روحسلا اولجعو رطفلا اورخأف ءاومعز تقولا نيكمتل ؛ةجردب بورغلا دعب الإ

 .ناعتسملا هللاو ءرشلا مهيف رثكو ءريخلا مهنع لق كلذلف «ةنسلا اوفلاخو

 شخي ملام هرخؤي :روحسلا ريخأت ىلع همالك يف هكلله نيميثع نبا خبشلا لاقو

 يف ةعاس عبر هيفكي ناك اذإ :الثمف «ردابيلف رجفلا عولط يثخ نإف ءرجفلا عولط

 يقب اذإ رحستيف قئاقد سمخ هيفكي ناك اذإو «ةعاس عبر يقب اذإ رحستيف روحسلا

 .رجفلا تقو نيبو هنيب امك هئاهتنا ىلإ هئادتبا نيب ام نوكي :يأ .قئاقد سمخ

 .(474/5) "عتمملا حرشلا” و )١199/5(. "حعفلا” :رظنا

 ؟روحسلا تقو لوأ ىتم

 لوق وهو «ليللا نم ريخألا سدسلا ءدب نم روحسلا تقو أدبي :لوألا لوقلا

 كعاقذ تباث نب ديز ثيدح :مهتجح .دمحأ مالك رهاظو «ةيعفاشلا ضعبو ةيفنحلا

 ءيش لك رحسو :هنلله يرهزألا لاق .ةغللا ثيح نم اذكو .«فلؤملا هركذ يذلا

 رخآ :رحسلا :ثيللا لاق :لاقو .اهريخآم فارطأ يهو «يلايللا راحسأب هبش «هفرط

 .ليللا

 ءراحسأ عمجلاو «حبصلا ليبق ليللا رخآ :رحسلا :هكللك روظنم نبا لاقو

 .رجفلا عولط ىلإ رخآلا ليللا ثلث نم وه :ليقو

 ضعبو «ةيكلاملا لوق وهو «ليللا فصن نم أدبي روحسلا لوأ :يناثلا لوقلا

 .روحسلا اذكهف «ليللا فصنب لخدي رجفلا ناذأ تقو نأ :مهتجح .ةيعفاشلا



 بَحْلا

 مايصلا باتك (10)ثيدحلا (؟)+ انتفل

 سيقملا نأل ؛دودرمف «يناثلا لوقلا لالدتسا امأو ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هذه ركذ مدقت دقو «ةلدألا هدرت ليللا فصنب لخدي لوألا رجفلا ناذأ نأ وهو هيلع

 .اهعجارف «ناذألا يف ةلأسملا

 لبق لكألا : "ريبكلا حرشلا ىلع هتيشاح” يف هلله يقوسدلا لاق :هيبنت

 للمال /ه) "مالعإلا”و 56 "عومجملا”و ؛(رحس ةدام) ؟"برعلا ناسل”و ؟ةغللا بيذبهت مجعم” :رظنا

 .(1737/5) حقيشملل ؟تادابعلا تاقوأ ةفرعم”و «(016 )١/ "يقوسدلا ةيشاح”و

 ؟كاسمإلا بجيو موصلا ئدتبي ىتم

 لوق وهو 0 مرح قداصلا رجفلا علط اذإ :لوألا لوقلا

 ٌسيِتألا يلا ليبي قح اوبرخأو أوكو» :ىاعت هلوقب اولدتساو «ملعلا لهأ روهمج
 نيبتي اذهو «راهنلا ضاييو ليللا داوس :ينعي [1810:ةرقبلا]4ِرِجَفْلاَنِم وَوْسأْلا طبل نم

 الاكب َّنإ» يكب هللا لوسر لاق :لاق دتتإ» رمع نب هللادبع ثيدحو .رجفلا عولطب

 )١1518(: يراخبلا هجرخأ .«ٍموُنُكَ م نبا َنّدَوُي ىَّنَح اوُبَرْشاَو اوُلُكَن ليك دوي

 .بابلا يف ثيداحألا نم اهريغو )223١97( ملسمو

 : شمعألا نع اذه ركذ «ءسمشلا عولط ىلإ برشلاو لكألا زوجي :يناثلا لوقلا

 ظ .امهنع حصي هنظأ الو :هنلله يوونلا لاق .قاحسإو
 ش نيبت نيح نآلا رجفلا ىلص نيح :لاق هنأ يلع نع انيورو :هفلله رذنملا نبا لاقو

 مث ءرحست رجفلا علط الل هنأ ةفيذح نع يورو .دوسألا طيخلا نم ضيبألا طينخلا

 .رجفلا نودعي اونوكي مل :قورسم لاقو هدوعسم نبا نع كلذ ىنعم يورو ؛لص
 .قرطلاو تويبلا المي يذلا رجفلا نودعي اوناك |نإ .مكرجف



 مايصلا باتك (14؟)ثيدحلا (؟

 يأ :ةفيذحل انلق :لاق رز نع .مصاع قيرط نم درو اهب :لوقلا اذهل لدتسا

 هجرخأ .علطت مل سمشلا نأ الإ راهنلا وه :لاق يَ هللا لوسر عم ترحست ةعاس

 هرهاظ ثيدحلا اذه (95/4) دمحأو )١7465(. هجام نباو «(؟577) يئاسنلا

 ريغ هعفر اًدحأ ملعن ال : "فارشألا ةفحت” يف (ى :هفللج يئاسنلا لاق نكل .نسحلا

 َنْهَلب اًذإَف# :ىلاعت هلوقك ءراهنلا برق هنأ هانعمف ءاًحيحص هعفر ناك نإف .مصاع

 .ها .غولبلا نيراق اذإ :هانعم .[71 ؛:ةرقبلا]# َّنُهّلَجَأ

 )١١5(( ؟"ةلعم ثيداحأ هباتك” يف هقذلك لبقم انخيش ثيدحلا اذه دروأ دقو

 ءمصاع هركذ يذلا ظفللا ريغ ظفلب نييرخأ نيقيرط ركذ مث هذه مصاع قيرط ركذ

 هدعب نيذللا نيرثألا نإف ؛يئاسنلا مامإلا هركذ يذلا ليوأتلا ىلإ جاتحي ال :لاق مث

 .ظفح ام اًرصاع نأ ىلع نالدي

 .ملعأ هللاو «ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 روهمج نع لقن ام :هفلله ظفاحلا لاقف .ههتن## هعم نمو يلع نع لقن ام امأو

 «هفالخ ىلع دقعني نأ عامجإلا داك ام وهف «رافسإلا ةيآلا يف رجفلاب دارملا نأ ةباحصلا

 .سمشلا عولط ىلإ رطفملا يطاعت لحي هنأ قاحسإو شمعألا نع لقن ام هنم برغأو
 .امهنع حصي نيمامإلا نيذه نع لقن ام نأ نظأ امو :هكلله يوونلا لاق
 نبا ريسفت”و 4077 )١/ ”عومجملا”و )١59/17(: "ةيادبلا”و «.(45/5) "ينغملا”و )2١١18/8(( "فارشإلا” :رظنا

 .(594/5) ؟حيتافملا ةاقرم” و )578/1١(« "ريثك

 هظفليلف هيف يف ماعطلاو رجفلا علط اذإ

 اّلاَكب َّنِإ) هذه لبق ةلأسملا يف مدقت يذلا دشنيع رمع نبا ثيدح :كلذ ليلد

 اهسنط ةشئاع نع هلثم ءاجو (موُتْكَم 1 نبا َّنّدَوُي ىَنَح اوُبَرْشاَو اوُلُكَد ليل ُنْذَوي

 .اًضيأ نيحيحصلا يف وهو



 ماعط هيف يفو رجفلا علط نم :(7377/7) "عومجملا” يف هشللذ يوونلا لاق

 .هيف فالخ ال اذهو .هموص لطب رجفلاب هملع دعب هعلتبا نإف .هموص متيو هظفليلف

 . مهتشو» ةشئاعو رمع نبا ثيدح ركذ مث

 ؟لكأي نأ هل زوجي لهف ,رجفلا عولط يف كش نم

 ءرجفلا ققحتي ىتح ءاهريغو عامجلاو برشلاو لكألا هل زوجي :لوألا لوقلا

 يف كاشلا :هنلل ةيميت نبا لاق .قافتالا اذه ىلع لقن لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 رمتسا اذإ هيلع ءاضق الو «قافتالاب عاجلاو برشلاو لكألا هل زوجي رجفلا عولط

 .ها .كشلا

 . ههتن#» رمع نباو «رمعو «ركب يبأ نع اذه يور :هنللذ يقهيبلا لاق

 لاق .ىقهيبلا هجرخأ .كل نيبتي ىتح ءتككش ام لك : هن سابع نبا نعو

 . حيحص هدائسإ 0 /50 “عومجملا” يف هكلله يوونلا

 طظيدْلا كَل َنَيَبتي صح أوبرْشأو اوطَو## :ىلاعت هلوقب لوقلا اذه باحصأ لدتساو

 لوزي الو ليللا ءاقب لصألاو :اولاق .[187:ةرقبلا]4ٍرِجَفْلاَّنِم دوَسأْلا طبل نم ٌضِيَأْل

 .نيقيب الإ كلذ

 .كلام لوق وهو ءاكاش ناك اذإ لكألا نم عنتمي :يناثلا لوقلا
 ةيشاح” و 787(2) "؟ىحملا”و )١994/5(« "حتفلا”و ,.(70 /78) "ىواتفلا عومجم” و ((78/7) "عومجملا” :رظنا

 .(7589 )1١١/ "ةنجللا ىواتف”و «(2 ٠5 /؟5) "ضورلا

 ؟علط دق هنأ نابف لكاأف علطي مل رجفلا نأ نظ اذإ

 «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هناكم اًموي ىفقيو هموص متي :لوألا لوقلا

 طيحلا كل َنيبََي َّقَح أوُبَرْسَأَو أوطَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح .ةعبرألا ةمئألا :مهنم
 هَ

 ةشئاعو «رمع نبا ثيدح اذكو 11417 :ةرقبلا]4ٍرْجَفْلا َنِم دوُسْأْلا طي نم ضِِيَأْلا



 ف

 مايصلا باتك (164؟)ثيدحلا (0)

 اوُلُكَ ليل ُندَوُي الالب َّنِإ» :لاق ٌدْييَي هللا لوسر نأ "نيحيحصلا” يف غش

 دعب لكأ هنأ ملع نمف «ةياغلا ديفت (ىتحااف .؛موُْكَم م نا ياني ىَنَ اوُبَرُ او

 الهاج هنوكو :اولاق .ر اهنلا يف لكأ دق هنأل ؛مويلا كلذ ءاضق هيلعف رجفلا عولط

 .دماعلا لكأ هبشأف ؛زرحتلا هنكمي هنأل ؛هب رذعي ال تقولاب

 .قاحسإو ةورعو ءءاطعو دهاجم لوق وهو «هيلع ءاضق ال :يناثلا لوقلا

 «لكأي نأ هلف .هل نيبتي مل هنأ ماداف «[147:ةرقبلا] دول َنيَبتي ٍّقَح# :ىلاعت هلوق مهتجح

 َوُهَو َيِيَن ْنَم١ :ثيدحب اولدتساو .لهجلاب روذعم وهف علط دق رجفلا نأ ناب اذإف

 هللا نإ :ثيدحو ء(ُهاَقَسَو هللا ُهَمَعْطَأ نإ ؛ُهَمْوَص ميلف «َبرَش وَ لكَ ٌةِئاَص

 .ةلدألا نم كلذ ريغو .هَنايمَّتلاَوًأطخْلا يِمأ ْنَع َعَضَو

 «نيميثع نباو «ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :برقألا

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لاق اك يضقي نأ طوحألا نكلو

 ةسمخ ىلإ مسقنت ةلأسملا هذهو :لاق ثيح .هفلله نيميثع نبا خيشلل ميسقت انهو

 :ماسقأ

 ةعاسلا يف رجفلا عولط نوكي نأ :لثم «علطي مل رجفلا نأ نقيتي نأ ١-

 .حيحص هموصف .«فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف هبرشو هلكأ نوكيو «ةسماخلا

 ةسماخلا ةعاسلا يف قباسلا لاثملا يف لكأي نأك «علط رجفلا نأ نقيتي نأ -

 .دساف هموص اذهف .ءفصتنلاو

 «علطي مل هنأ هنظ ىلع بلغيو ؟ال وأ رجفلا علط له :كاش وهو لكأي نأ -'

 .حيحص هموصق

 .اًضيأ حيحص هموصف «علاط رجفلا نأ هنظ ىلع بلغيو ءبرشيو لكأي نأ -

 .حيحص هموصف «ناحجر هيف سيل يذلا ددرتلا عم برشيو لكأي نأ -



 نخلا
 - ةضن

 مايصلا باتك (184؟)ثيدحلا (؟)ج

 2 رو حم وخوس عم طع سول يس ٠ 0 ١ 3 . 8 5 ةماع 1

 ّنِم ضيِنَأْلا طيخلا دكل َنْيبَتَي هح اوبرشأو اوُلطَو# :ىلاعت هلوق نم ذخؤي اذه لك

 .[81١/:ةرقبلا]* ِرْجَمْلاَنِم دَوْسْأْلا طيح

 ؟رجفلا عولط دعب لكأ هنأ نيبتي ل اذإ ايف اذه ديقي لهو

 هموصف .علط دق رجفلا نأ كلذ دعب هل نيبت ول ىتح «ديقي ال هنأ :حجارلا

 نبا لامعأل ؟هقفلا عماج” و )5١7/15((: "ىواتفلا عومجم”و )١87/7(( "ينغملا”و )*/١1١14(« "فارشإلا” :رظنا

 .07945/5) "عتمملا حرشلا”و ١١11(( /) ميقلا

 ؟برشي نأ هل لهف ,هدي يف ءانإلاو نذؤملا نذأ اذإ

 َعَِس اَذإ» :ٌدييَو هللا لوسر لاق :لاق كن ةريره بأ نع ثيدح كلذ يف درو

 دمحأ هجرخأ .ههْنم ُهَتَجاَح َيِضْفَي ىَّنَح ُهْعَضَي اَلَف ِدَب َلَع ُءانإلاَو ءاَدَنلا ْمُكُدَحَأ

 «نيقيرط نم )١01/١( للعلا” يف متاح يبأ نبا هركذ «لعم ثيدحلاو «هريغو

 هلله انخيش هركذو .ةحيحصب تسيل :ةيناثلاو ءاهفقو حجر هابأ نأ امهادحإ يف ركذو

 :اذه ىلعو .ىرت (ىك تبثي مل ثيدحلاف .(177) "ةلعم ثيداحأ”» يف

 ىطاعتي نأ هل زوجي الف «تقولل ٌرحتم نذؤملا نأ ملعي وهو ءادنلا عمس نمف

 اك تقولا لبق نذأ ابرو ءتقولا ىرحتي ال نذؤملا ناك نإ امأو .,تارطفملا نم اًئيش

 .ملعأ هللاو .كسفنل ىرحتت تنآف «نينذؤملا ضعب دنع لصاح وه

 .(0370 7/70 "لينلا”و ء(75/54١) ؟"حتفلا” و (4 0 "عومجملا”و اهدعب امو )١59/9(. "ينغملا» ؛رظنا

 نانسألا نيب ىقبي يذلا ماعطلا علب مكح

 ام هدردزي ايف مئاصلا ىلع ءيش ال نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هكلو رذنملا نبا لاق

 نيب ام هعلب يف اوفلتخاو .هنم عانتمالا ىلع ردقي ال امت ,هنانسأ نيب ام «قيرلا عم يرجي

 هنانسأ نيب نوكي مئاصلا يف لوقي نامعنلا ناكف ؟هحرطو هجارخإ ىلع ردقي ام هنانسأ



 مايصلا باتك (18؟)ثيدحلا (؟)ج

 هيلع امإ ملعلا لهأ رئاس لوق يفو «ةرافك الو .هيلع ءاضق ال اًدمعتم هلكأيف ءمحل

 يف مئاصلا ىلع ربجي امم هيف اوفلتخا ام ليبس ىلع ةرافكلاو ءاضقلا امإو ءءاضقلا

 .اًدماع لكألا

 .باوصلا وهو ءءاضقلا هيلع نأ رذنملا نبا راتخاو :تلق

 همف ىصقأ يف راصو ءاّرق لكأي اًلثم ناسنإلا ناك اذإ :هكلله نيميثع نبا لاقو

 هموصو «هظفلي لاحلا هذه يفف ءرجفلا عولط دعب الإ هب سحي ملو ءرمتلا نم ءيش

 .سأب الو حيحص
 .(791/5) "عتمملا حرشلا” و :(7419)و :(710 /1) "عومجملا” و 1١١( /9) "ينغملا” و :(115 /) "فارشإلا” :رظنا

 ؟راهنلا نم ليبلا اهيف زيمتي ال وأ راهنلا اهيف لوطي ينلا نادلبلا مايصو ةالص نوكت فيك

 راهنلا نم ليللا اهيف زيامتي دالب يف ميقي ناك نم :ءاملعلا رابك ةئيه رارق يف ءاج

 ءاتشلا يف رصقيو ءفيصلا يف اًدج لوطي اهراهن نأ الإ .سمش بورغو رجف عولطب
 :ىلاعت هلوق مومعل ؛اعرش ةفورعملا اهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا يلصي نأ هيلع بجو

 تك ِرْجَصْلا ناره َّنِإ رَجَمْلا َناَرُمَو للا ٍقَسَع لِ سيمَّشلآ ٍكْولُدِل رَلَّصلأ ِوِمَأ »
 معك َتَيِنِمْؤُمْلا لع تنك َهْوَلَّصلَا َّنإإ» :ىلاعت هلوقو «[78:ءارسإلا]# اًدوُجشَم

 ىلعف ءناضمر رهش مهمايص تاقوأ ديدحتل ةبسنلاب امأو ...[١٠”:ءاسنلا]4 اًَوُْوَم

 عولط نم تارطفملا رئاسو بارشلاو ماعطلا نع هنم موي لك اوكسمي نأ نيفلكملا

 ناكو «ليللا نم مهدالب يف زيامتي راهنلا ماد ام .مهدالب يف سمشلا بورغ ىلإ رجفلا

 يف اهوحنو عامجلاو بارشلاو ماعطلا مهل لحيو «ةعاس نيرشعو اًعبرأ امهامز عومجم

 دقو «دالبلا عيمج يف سانلل ةماع مالسإلا ةعيرش نإف ءاًريصق ناك نإو ءطقف مهليل

 دف رجلا نم دونما طا سو صيبا يحل ل يتيح أوبر أوُكَو :لاعت هللا لاق
 .[1817:ةرقبلال# ٍلجْلأ َلِاصك اوي



 بْخلا كم

 خ٠ عمم
 مايصلا باتك (18؟)ثيدحلا (١)ج مايصلا باتك

 رابخإ وأ ةبرجتلا وأ تارامألاب ملع وأ .هلوطل موي موص مامتإ نع زجع نمو

 اًضرم هضرم وأ «هكالهإ ىلإ يضفي موصلا نأ هنظ ىلع بلغ وأ «قذاح نيمأ بيبط

 يف اهرطفأ يتلا مايألا ىضقيو رطفأ «هئرب ءطب وأ هضرم ةدايز ىلإ يضفي وأ ءاديدش
 ب 0م لا 0 هد . 8 5 2. 01 8 - .٠

 نَمَو ُةَمَصِيِلف َرْهَشلا مُكَنِم َدِهَس نَمّف :ىلاعت لاق .ءاضقلا نم هيف نكمت رهش يأ
 :ىلاعت هللا لاقو «[185:ةرقبلا]4 َّرَخُأ وايمن ٌهَدِصَم ِرَمَس َلَعَوَأ اًضيِرَم ناك 2 سس اخ سس لع

 .[187:ةرقبلا]# اَهَعَسْو الإ اسْفَن هلأ ِلكر ال »

 .[ 8: جحا جَرَح ْنِمِنبدا ف كَع َلَسْج امو :لاقو

 اهيف علطت الو ءاًفيص سمشلا اهنع بيغت ال دالب يف ميقي ناك نم :اًيناث

 اًلثم رهشأ ةّنس اهليل رمتسيو «رهشأ ةّنس ىلإ اهراهن رمتسي دالب يف وأ «ًءاتش سمشلا
 نأو «ةعاس نيرشعو عبرأ لك يف سمخلا تاولصلا اولصي نأ مهيلع بجو -

 اهيف زياتت مهيلإ دالب برقأ ىلع كلذ يف نيدمتعم اهوددحيو ءاهتاقوأ اهل اوردقي

 جارعملاو ءارسإلا ثيدح يف تبث امل ؛ضعب نم اهضعب ةضورفملا تاولصلا تاقوأ

 1ك يبنلا لزي ملف «ةليلو موي لك ةالص نيسمخ ةمألا هذه ىلع ضرف ىلاعت هللا نأ نم

 لِ َْيلَو ِمْوَي َُّك ِتاَوَلَص سمت نجم ُكَمَحت اي» :لاق ىتح فيفختلا هبر لأسي
 .هرخآ ىلإ 2...ةالَص َنوُسُمَح َكِلَّذَق ٌدْشَع ٍةاَلَص

 يف هئبل ام :اولاقف ءلاجدلا حيسملا نع هباحصأ ثّدح ديني يبنلا نأ تبثو

 ماي ُرْئاَسَو قَعُمْجَك ْمْوَيَو ِْهَشَك ٌمْوَيَو ِقَنَسَك ٌمْوَي اَمْوَي َنوُعَبْرَأ) :لاق ؟ضرألا
 ءال» :لاق ؟موي ةالص هيف انيفكيأ ةنسك يذلا مويلا «هللا لوسر اي :ليقف .(نكِماَيأَك

 «تاولص سخ هيف يفكي اًدحاو اًموي ةنسك يذلا مويلا ربتعي ملف ءاَهَرْدَق ُهَل اوُرُدَقا

 ىلع اهوعزوي نأ مهرمأو «ةعاس نيرشعو عبرأ لك يف تاولص سمح هيف بجوأ لب



 نِلا

 مايصلا باتك (185)ثيدحلا 3 فلا

 :تلق .مهدالب يف يداعلا مويلا يف اهتاقوأ نيب يتلا ةينمزلا داعبألاب اًرابتعا اهتاقوأ

 .ةمركملا ةكمب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق يف ءاج اذه وحنبو

 .(707/5) ينازيجلل ؟لزاونلا هقف” و (5 54 /5) ؟ءاملعلا رابك ةئيه ثاحبأ” :رظنا

 روحسلل هبنملا ذاختا مكح

 ُظِقوُي هَنِإَف كدا اوُيُسَت اَل» يي هللا لوسر لاق :لاق كتفي دلاخ نب ديز نع

 يف وهو «ءحيحص هدنسو ١97(« /5) دمحأو )21١١(« دوادوبأ هجرخأ .اقالَّصلِل

 .(305) "دنسملا حيحصلا”

 "نيح اصلا ضاير” يف ثيدحلل هحرش يف هلل نيميشع نبا خيشلا لاق
 هظقوي ام ذختي نأ ناسنإلل يغبني هنأ ىلع ليلد :ثيدحلا اذه ينو :(”7؟/5)

 هذه نم ينتقي نأ هل يغبني ناسنإلا نإف «ةهبنملا تاعاسلا لثم كلذو «ةالصلل

 .ةالصلا هيف كردي يذلا تقولا يف ةالصلل ههبنت ىتح تاعاسلا

 ملو ماني ْنَم سانلا نم مكف «ةدابع هنإف ءاًضيأ روحسلا اذه لثمو :تلق

 رمأ تاهبنملا هذه لثم ءانتقاف ءروحس نودب موصيف ءرجفلا عولط دعب الإ ظقيتسي

 يتلا تاهبنملا بنتجي نكل ءروحسلا لوانت وهو «ةنسلا هذه لعف ىلع كنيعي بيط

 . سرج اهيف



 ٌنِحلا
 رخو ف

 مايصلا باتك (147)ثيدحلا (١)ج فظل

 ُرْجَملا ُهُكرْدُي َناَك لي للا َلوُسَر َّنَأ : مضت َةَم 00

 :ثيدحلا جيرخت

 )١١١9(. ملسمو .هظفل اذهو )١19171976( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يف وهو «رجفلا هيلع علطيو «حابصلا يف لخدي :يأ (اًبنج حبصي) :اهلوق

 .اهنم لستغي مل ةبانجلا لاح
 .(077 /8) «ماكحألا حيضوت” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ هموص حصي لهف ,بنج وهو رجفلا علط اذإ

 هموص متيو لستغي مث «.حبصي ىتح لسغلا رخؤي نأ هل بنجلا :لوألا لوقلا

 نع يورم وهو «ةعبرألا ةمئألا :مهنم «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «هيلع ءيش الو

 .ةملس مأو «:ةشئاع ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح . تط ةباحصلا نم ةعست

 ةريرهوبأ هيلع ناكو «هل موص ال هنأ حلاص نب نسحلا نع يكح :يناثلا لوقلا

 «سواط نع يورو «ثيدحلا ركذ دنع يأيس (ى هنع عجر هنأ رهاظلاو تن

 ةريره بأ نع هلثم يكحو .حصيف الإو ءحصي مل هتبانجب ملع نإ :يعخنلاو ةورعو

 نب ملاسو ءيرصبلا نسحلا نع يكحو .هنع حصي .ملو :هكللج ظفاحلا لاق

 :ةياور يف يعخنلا نعو .هيضقيو هموصي :حلاص نب نسحلاو ءرمع نب هللادبع



 مايصلا باتك (188١)ثيدحلا (؟

 ناك هنأ كنيخ ةريره بأ نع ءاج ام :لوقلا اذه ةجح .عوطتلا نود ضرفلا يف يضقي

 "ملسم”و )١977(« ؟يراخبلا” يف وهو .مصي الف اًبنج رجفلا هكردأ نم لوقي

 ةريره ابأ ربخأ ثراحلا نب نمحر لادبع نأ ؟ملسم حيحص” يف ءاج نكل ()

 امه :لاق .معن :لاق ؟كل هاتلاق امهأ :ةريرهوبأ لاقف ةملس مأو «ةشئاع لوقب كن

 :ةريرهوبأ لاقف .سابع نب لضفلا ىلإ كلذ يف لوقي ناك ام ةريرهوبأ در مث .ملعأ

 ناك امع ةريرهوبأ عجرف :لاق يي يبنلا نم هعمسأ ملو «لضفلا نم كلذ تعمس

 .كلذ يف لوقي

 اى ؛ملعأ امهو .دضتع ةملس مأو ؛ةشئاع ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نب لضفلا نم هعمس امنإو هذي يبنلا نم هعمسي ل ةريرهوبأو كتفي ةريرهوبأ لاق

 ثيدح هيجوت ىلعو .ةلأسملا هذه ىلع مالكلا لاطأ دقو .مدقت [ى دشن سابع

 عفترا مث :- يناثلا لوقلل هركذ دعب - هنلله يوونلا لاق .ةدافتسالل تئش نإ كلذ

 عامجإلا ةحص يفو «هانمدق !ى ؛هتحص ىلع ءالؤه دعب ءالعلا عمجأو «فالخلا اذه

 ىلع ةجح .ةملس مأو ةشئاع ثيدحو .ءلوصألا لهأل روهشم فالخ فالخلا دعب

 .ملعأ هللاو .فلاخم لك
 )١١١9(( "ملسم حرشا”و 9//17(0) ؟ينغملا”و «(4ا١٠١/9) "راكذتسالا”و ,(١ه /#) "فارشإلا” :رظنا

 .057 1477 /؟) "لبسلا”و )١17/54(( "حتفلا”و

 ؟رجفلا دعب الإ لستغت ملو رجفلا لبق ضئاحلا ترهط اذإ
 .هذه لبق يتلا ةلأسملا مكح اهمكح ةلأسملا هذه

 ليللا نم اهضيح عطقنا اذإ ةأرملا يف مكحلا نأ كلذ ةلمجو :هثلله ةمادق نبا لاق

 دجو نإ هنأل ؛رجفلا عولط لبق اهضيح عطقني نأ طرتشيو .ءاوس بنجلا يف مكحلاك



 ض
 + وف

 مايصلا باتك (188)ثيدحلا (١)ج انتفل

 دعب ليللا نم اًضيأ موصلا يونت نأ طرتشيو ءموصلا دسفأ راهنلا يف هنم ءزج

 نب نسحلاو .يعازوألا لاقو «ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص ال هنأل ؛هعاطقنا

 ؛طرفت مل وأ لاستغالا يف تطرف يضقت :يربنعلاو ,نوشجاملا نب كلملادبعو يح

 .ةبانجلا فالخب موصلا عنمي ضيحلا ثدح نآل

 ةحص عنمي ال حبصي نأ ىلإ هنم لسغلا ريخأتف ءلسغلا بجوي ثدح هنأ انلو

 ءاضئاح تسيل ضيحلا نم ترهط نم نإف ؛حصي ال هوركذ امو «ةبانجلاك موصلا

 .بنجلاك يهف ءلسغلل بجوم ثدح اهيلع امنإو
 .(188/9) "ينغملا”و «(0 /) ؟نايبملا”و )/١81(« ؟فارشإلا# :رظنا

 مم

 مايصلا دسفي الراهنلاب مالتحالا

 مهريغو «ةيميتث نباو «دكشر نباو مزح نباو «يدرواملاو .ربلادبع نبا لقن

 ةريره بأ ثيدح :عامجإلا دنتسم .موصلا دسفي ال راهنلاب مالتحالا نأ ىلع عامجإلا

 (َّنِإَف هَمْوَص َمِييلُف ؛برَش أ َلَكَأَف ٌمِئاَص َّوُهَو َيِبَن ْنَم١ :لاق دي يبنلا نأ شيخ 200 سه لسا هي 1 9 ” مع 0 سد سيم ر مس ل . هتالكم هللا ع6

 ريغ لعفلاب موصلا داسف مدع ىلع لد هنأ :هنم ةلالدلا هجو .«ُةاَقَسَو هللا ُهَمَعْطَأ

 ردع نم ىلوأ مئانلا رذع نأ مولعمو ءامهوحنو «مئانلاو ىسانلا لعفك «يرايتخالا

 .توملا وخأ مونلا نأل ؛ظقيتسملا

 :(5074/50) ؟ىواتفلا عوسجم”و :(709) ؟ىلحملا”و )44/1١( ؟راكذتسالا”و «(476 /11) ؟ديهمتلا” :رظنا

 .(814 /5) ؟ربلادبع نبا تاعامجإ” و



 نحلا كي
 *- انكعز

 ثيدحلا (؟)ج

 لكَ ٌمهاَص َوهَو يَ نم١ :ّلاَ فيي ّّبلا ٍنَع تن ةَريَرُه بأ ْنَع ١84
 62 دك

 ملا ورا 4 ل قرع ل م وق سل نب 6<
 .(ُةاَقَسَو هللا ُةَمَعطَأ ذإف ؛هّموص مديلف ؛؟ترش وا

 مايصلا باتك (144)

 .هظفل اذهو )١100( ملسمو ((7554) ,(1977) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 :(5 51١/5 "مهنا" يف هلم لت يبطرقلا « لاق «هاقسو هللا همعطأ انف :هلوق

 فا 3 و قا كالو ركب لاق للا طالت اذا قات لإ لا
 ما
 . (هيلإ هللا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اًدماع برشلاو لكألاب مايصلا لطبي

 :ىلاعت لوقف :باتكلا امأ :عامجإلاو .ةنسلاو .باتكلا :ةلأسملا هذه ىلع لد

 َكإ اصلا اني َرث رْجتْلا نم دونما طم نم ُصِيَْلا طيح ركل بتي َّقح أوبَرْسأو أوظو»
 .[410١/:ةرقبلا]* ليَ

 ليل دوي الالب َّنِإ» :لاق كي يبنلا نأ دشنت رمع نبا ثيدحف :ةنسلا امأو
 .(548) مقرب فلؤملا هركذ «مدقت ثيدحلاو ««موُنْكَم م ُنْا َنّذَوُي ىَّنَح اوُبَرْشاَو اوُلُكَد 2 و ها ع َظ ين 4

 لقن اذكهو .ها .عامجإلاب برشلاو لكألاب رطفي :هغلله ةمادق نبا لاقف :عامجإلا امأو

 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ عامجإلا

 .(09/؟9) "دازلا”و :(؟19/؟8) "ىواتفلا” و :(7706/1) "عومجملا”و ٠١7(« /8) "ينغملا” و «(707/4) ؟ىلحملا” :رظنا



 محلا حدب
 مايصلا باتك (144)ثيدحلا (١)ج اننلل

 ايسان ناضمر راهن يف برش وأ لكأ نم مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق اذهو ءهيلع ءاضق الو ,حيحص همايص :لوألا لوقلا

 :مهتجح .نيميثع نباو «ميقلا نباو ةيميت نباو مزح نباو رذنملا نبا رايتخا وهو

 :ىلاعت هلوقو «[783:ةرقبلا]# انَأَطْخْأ َوَأ ميسم نإ آَنْذِاَوُم ال اَنّيَر# :ىلاعت هلوق

 «[0:بازحألا]4فوُلف ْتَدَّمَعَت ام نكدلَو ءوي مُشَأَطَحَأ آميف ٌماَنُج مُكصِنَبَع لول

 .فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره بأ ثيدحو

 .نيرخآو كلامو ةعيبر لوق وهو ءءاضقلا هيلعو دساف همايص :يناثلا لوقلا

 عاجلاك ,هوهس عم زوجي ال اًدمع هسنج نم ءيش عم موصلا حصي ال ام نأل :اولاق

 .ةينلا كرتو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 هنأ ركذ مث ءاّيسان برش وأ اًيسان لكأ ول نكل :هنللو نيميثع نبا خيشلا لاق

 ؟اهظفلي نأ همزلي لهف .همف يف ةمقللاو مئاص

 ىلع لديو ءرهاظلا مكح يف وهو مفلا يف اهنأل ؛اهظفلي نأ همزلي معن :باوجلا

 ىتح اهعلتبا ول امأ .هموص دسفي مل ضمضقمت ول مئاصلا نأ ءرهاظلا مكح يف هنأ

 دسفل ءاهجرخأو لواح ولو ءاهجارخإ همزلي مل هتدعمو هترجنح نيب ام تلصو

 .ءيقلا دمعت هنأل هموص

 .ّلاَعَت هللا َءاَش نإ يلع مالكلا يتأيس ءيقلا دمعت :تلق

 "ىواتفلا” و ,(707 /7) "عومجملا”و ؛.(7/7١١) "ينغملا”و .0707/54) "ىلحملا”و .(170/1) "فارشإلا” :رظنا

 .(786 /5) "عتمملا حرشلا” و «( 09 /5) "دازلا” وك (118/55)



 ؟ادمع لكاف رطفأ دق هنأ نظف ايسان لكأ اذإ

 دمعت هنأل :اولاق .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ءاضقلا هيلع :لوألا لوقلا

 .لكألا

 .ةليانحلاو ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو ءءاضقلا هيلع سيل :يناثلا لوقلا

 اًدماع مّلكت مث ءاّيسان ةالصلا نم مّلس ُةِييَي يبنلا نألو ؛لهجلاب روذعم هنأل :اولاق

 .نيديلا يذ ثيدح يف اك

 نإو هنأل :لاق ثيح هنللَج نيميثع نبا رايتخا وهو .لوألا لوقلا وه :برقألا

 اذهف ءلأسي نأ اهيف كش امل هيلع بجاولا ناك هنأل ؛روذعمب سيل هنكل ءالهاج ناك

 .[ :7:لحنلا]# نوملعَت ال 6 نإ د ذل لهأ اولئَسَف# :ىلاعت هلوقل ؛أطخلا دمعت دق

 امم دكأتيل اًدماع ملكت ْدْيِكَو يبنلا نإف .تخ نيديلا يذ ثيدح امأ :تلق
 و ير

 «وهسلا دوجسي اًضيأ لصح ام ربج مث «؟ِنْيَدَيلا وذ ٌقَّدَصَأ» ديم لاق اذهملو «لصح

 .ملعأ هللاو

 يذ حتف”و 0071177957 ؟فاصنإلا” و «(”"375/5) "عومجملا”و :(075/5) ؟نايبلا” و )*9//١١07(, ؟فارشإلا” :رظنا

 .(5058/17) ؟ماركإلاو لالجلا

 ؟ميرحتلاب انهاج عماج وأ برشوأ مئاصلا لكأ اذإ

 نبا هراتخاو «ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا لوق وهو «هلهجب رذعي :لوألا لوقلا
 طبل اكل يبي ّقح# تلزن امل :لاق كت## متاح نب يدع ثيدح :مهتجح .نيميثع

 لاقع ىلإو دوسأ لاقع ىلإ تدمع .[1610:ةرقبلا14ٍرْجَفْلا نم دَوسأْلا طبل نم ُضَدلا

 ىلع تودغف «يل نيبتسي الف ليللا يف رظنأ تلعجف «قداسو تحت !هتلعجف «ضيبأ

 (راَهَتلا ُضاَيَبَو ٍلْيَلا ُداَوَس َكِلَذ اَّنِإ) :لاقف «كلذ هل تركذف هيي هللا لوسر

 )١١11(. ملسمو ((111 10 يراخببا هجرخأ .ثيدحلا



 نجلا

 مايصلا باتك (10؛)ثيدحلا )١( دن

 انإو «ةداعإلاب هرمأي لو ثفيخ اًيدع رذع ْدِكيَي يبنلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلا

 .لهجلاب رذعلا يف ةريثك ثيداحأ كانهو .هملع

 حيحصلا وهو ءرذعي الو تارطفملا لعفب رطفي ميرحتلاب لهاجلا :يناثلا لوقلا

 .ةلباتحلا بهذم نم

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ناك نإف ؛هميرحتب اًلهاج عماج وأ برش وأ مئاصلا لكأ اذإ :هنللِه يوونلا لاق
 ؛رطفي مل اًرطفم اذه نوك هيلع ىفخي ثيحب ةديعب ةيدابب أشن وأ ,مالسإب دهع بيرق

 ثيحب نيملسملل اًطلاخت ناك نإو .صنلا هيف تبث يذلا يسانلا هبشأف «مثأي ال هنأل

 .رصقم هنأل ؛رطفأ هميرحت هيلع ىفخي ال

 .088/5) "عتمملا حرشلا”و (517/5) "فاصنإلا” و ,(705 /7) "عومجملا” :رظنا

 مئاصلل ءيقلا مكح

 ُهَعَرَذ ْنَم» :لاق ْدْيَي يبنلا نع .ثضخ ةريره يبأ نع ثيدح ةلأسملا يف ءاج

 يراخبلا هلعأ ثيدحلا اذهو ء«ُءاَضَقلا ِهْيَلَعَف َءاَقَتْسا ِنَمَو هْيَلَع َءاَضَق الق ٌُءْيَقلا

 :دوادوبأ لاقو ءاًظوفحم هارأ ال :يراخبلا لاق .دمحأو دوادوبأو يمرادلاو يذمرتلاو

 ريغ ثيدحلا نأ ديري :يباطخلا لاق .ءيش اذ نم سيل :لاق لبنح نب دمحأ تعمس

 .هيف مهو اًماشه نأ ةرصبلا لهأ معز :يمرادلا لاقو .ظوفحم

 4١178 /4) ؟حتفلا”و .(788) «ررحملا”و ء.(5١1) يذمرتلل ؟ريبكلا للعلا”و :(089/5) "صيخلتلا” :رظنا

 .(5504) "ةلعم ثيداحأ”و

 :ناتلاح هل ءىقلاو

 ال هنأ ىلع عامجإلا لقن ةلاحلا هذهف ءدصق ريغب ءيقلا هعرذي نأ :ىلوألا ةلاحلا
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 مايصلا باتك (184)ثيدحلا م خنل مايصلا بانك

 نم نأ ىلع مهعامجإ دعب «ءاقتسا نميف ءاملعلا فلتخاو :هنلل ريلادبع نبا لاق

 .هيلع ءىش الف ءىقلا هعرذ

 «ينيعلاو يوادرملاو «يوغبلاو مرح نباو «يباطخلا عامجإلا لقن كلذكو

 .نورخآو

 :لاوقأ ىلع اهيف ءاملعلا فلتخا ةلاحلا هذهو ءاّدمع ءيقتسي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 لقن لب «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو ءءاضقلا هيلعو هموص لطبي :لوألا لوقلا

 يناكوشلاو «يناعنصلاو مزح نبا لوقلا اذه راتخاو «عامجإلا كلذ ىلع رذنملا نبا

 اولدتساو «"حيحصلا عماجلا” ىلع هبيوبت يف اك يعداولا انخيشو «نيميثع نباو

 .لولعم هنأ مدقت دقو «مدقتملا ثيدحلاب

 هجرخأ .رطفأف «ءاق ديب هللا لوسر نأ دهتتع نابوثو «ءادردلا بأ ثيدح اذكو

 .يعداولاو «ينابلألا :نامامإلا هححصو «(77781) دوادوبأ

 ءيقلا نأ ثيدحلا يف سيل :هكلله يواحطلا لاق ؛ثيدحلا اذه نع بيجأ دقو

 نأ ملعلا لهأ ضعب نع يذمرتلا ىكحو «كلذ دعب رطفأف ءاق هنأ هيف انإو ههرَّطف

 .رطفأف فعضف ءاق :ىنعملا

 «ناضمر رام يف اًدمع لكآلا ةرافك لثم ةرافكلاو ءاضقلا هيلع :يناثلا لوقلا

 .حابر يبأ نب ءاطعو ءروث يبأو ءيعازوألا لوق اذهو

 ةريره يبأو سابع نباو دوعسم نبا نع كلذ يور ءرطفي ال :ثلاثلا لوقلا

 .يراخبلا هيلإ حنجي يذلا وهو .كلام نع ةياورو «ةعيبرو ةمركع لوق وهو , ههشو»

 .رطفي هنإف ءفوجلا ىلإ ءيش هنم عجر اذإ الإ :مهضعب لاق

 لاق هنأ دهضتإ» سابع نبا نع ءحيحص دنسب ؟ةبيش يبأ نبا فنصم” يف ءاج
 هدنسو «ةمركع نع ءاج اذكو .جرخ امم ال لخد امم رطفلا :مئاصلل ةماجحلا يف



 مايصلا باتك (164)ثيدحلا ()

 ,يراخبلا هجرخأ ةريره يبأ رثأو ءدوعسم نبا نع ءاج هنأ ظفاحلا ركذو .حيحص

 نب رمع نع .ىيحي انثدح «مالس نب ةيواعم انثدح :حلاص نب ىيحي يل لاقو :لاقف

 ركذيو .جلوي الو جرخي امنإ ؛رطفي الف ءاق اذإ : كت ةريره ابأ عمس «نابوث نب مكحلا

 : طالع ديعس يبأ ثيدحب اولدتساو .ها .حصأ لوألاو .رطفي هنأ ةريره يبأ نع

 )7١9( يذمرتلا هجرخأ .ماَلَتْخاِلاَو ءْيَقلاَو ةماححلا :َمِئاّصلا َنْوَطَقُب اَل تالا

 لعأ دقو ءفيعض وهو «ملسأ نب ديز نب نمحر لادبع هيف فيعض وهو «هريغو
 .اًضيأ

 لصألاو ءراطفإلا ىلع لدي ليلد توبث مدعل ؛ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو «ةءاربلا

 "ينغملا”و 27208 -7949/17) ؟ةبيش يبأ نبا فنصم”و )١794/7( ؟فارشإلا”(١85/1١) "راكذتسالا” :رظنا

 "لبسلا”و (477/8) ؟«لينلا”و )4/”/١9( "حتفلا”و (7137) ؟ىلحملا”و )١44/5( ؟عومجملا”و )/1١17(

 0/0 "عتمملا حرشلا”و (06/)

 مئاصلل ةماجحلا مكح

 يلع لوق وهو ءءاضقلا امههيلع بجيو ءموجحملاو مجاحلا رطفي :لوألا لوقلا

 رذنملا نباو «نابح نباو ةميزخ نباو ءروث يبأو قاحسإو دمحأو ,يعازوألاو ءاطعو

 ظفاحلا لاق .نيميثع نباو «ميقلا نباو ةيميت نباو «رذنملا نبا رايتخا وهو «مهريغو

 نابوثو ء«سوأ نب دادش ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ةرافكلا بجوأف ءاطع لش :هفللو

 كلو انخيشل ؟دنسملا حيحصلا” يف امهالكو .اًموُجْحَلاَو مجالا َرَطْفَأ» : ديطتوم

 "ةيارلا بصن” :رظنا .اًيياحص )١148( نع ثيدحلا ءاج دقو :(597) )١19(

 ىلإ قرطلا نأ الإ :(10 /5) ؟ءاورإلا” يف هنلل ينابلألا خيشلا لاق .(477/7)

 .ةللعم مهرثكأ
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 ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «ةرطفم تسيل ةماجحلا :يناثلا لوقلا
 نم ةعست نع "خوسنملاو خسانلا” يف يمزاحلا هركذو مهدعب نمو «نيعباتلاو

 :لوقلا اذه ةحح .ةباحصلا

 وهو مجتحاو «مرحم وهو مجتحا يي يبنلا نأ :ديشت» سابع نبا ثيدح ١-

 )١978(. يراخبلا هجرخأ .مئاص

 مجتحاو :هلوق جرخي ملو ,مرحم وهو مجتحا :هلوق )١١١7( ملسم جرخأو

 .مئاص وهو

 وهو) :وه |نإ ؛(مئاص) هيف سيل :لاق «ثيدحلا اذه نع دمحأ تلأس :انهم لاق

 .(مرحم

 لاق .هيف ةيرم ال حيحص ثيدحلاو ) "متفلا» يف هفللك ظفاحلا لاق

 ؟خوسنم (ٌموُجْحَلاَو مجاحلا َرطْمأ» :ثيدح نأ ىلع ليلد هيف :هريغو ربلادبع نبا

 ها .يعفاشلا كلذ ىلإ قبسو «عادولا ةجح يف ناك كلذ نأ هقرط ضعب يف ءاج هنأل

 «نابوثو دادش ثيدح )2٠١5( "خوسنملاو خسانلا” يف يمزاحلا ركذ دقو

 هدعب تأيس ام ركذ مث ءسابع نبا ثيدح ركذو .هخسانو :لاق مث ءامهيف فالتخالاو

 .دطت» ليعس يبأ ثيدحو «سنأ ثيدح

 يبأ نب مدآ انثدح )١94٠0(: هفللذ يراخبلا مامإلا لاق :سنأ ثيدح -؟

 متنكأ :ثفيخ كلام نب سنأ لئس :لاق ينانبلا انباث تعمس :لاق ةبعش انثدح «سايإ

 ةبعش انثدح ةبابش دازو .فعّضلا لجأ نم الإ ءال :لاق ؟مئاصلل ةماجحلا نوهركت

 .اللخَي يبنلا دهع ىلع



 مايصلا باتك (84١)ثيدحلا (؟

 :لاق ٌدكَي يبنلا باحصأ نم لجر نع «ليل يبأ نب نمر لادبع ثيدح -
 .هباحصأ ىلع ءاقبإ ؛امهمرحي ملو ةلصاوملا نعو «مئاصلل ةماجحلا نع ْديَي يبنلا ىهن
 .حيحص هدنسو ((777/ 5) دوادوبأ هجرخأ

 هج رخأ .مئاصلل ةماجحلا يف دي يبنلا صخرأ :كنظ ديعس يبأ ثيدح - 5

 هيوري رمتعم ريغو دنسلا لاجر :ينعي .تاقث مهلك :لاقو ءينطقرادلاو يناربطلا

 .اًقوقوم

 ؛حيحص هدانسإ :مزح نيا لاق )١78/5(: "حتفلا” يف هكلله ظفاحلا لاق

 رطفلا خسن ىلع لدف ؛ةميزعلا دعب نوكت انإ ةصخرلا نأل ؛هب ذخألا بجوف

 «(581/5؟) ؟"ةيارلا بصن” :رظناو .ها .اًموجحم وأ اًمحاح ناك ءاوس «ةماجحلاب

 قرطلا هذبب ثيدحلاف :هنلله ينابلألا خيشلا لاق .(2720 - /4/5) "ءاورإلا”و

 مزح نبا نع قبس امك هب ذخآلا بجوف «خسنلا يف صن وهو .هيف كش ال حيحص

 بلاط يبأ نب رفعج نأ :مئاصلل ةماجحلا تهرك ام لوأ :لاق سنأ ثيدح -

 دي يبنلا صخر مث .(ناذه رطفأ) :لاقف يي يبنلا هب رمف ءمئاص وهو مجتحا

 ينطقرادلا هجرخأ .مئاص وهو مجتحي كعلفخ سنأ ناكو .مئاصلل ةماجحلا يف دعب

 يف يداه ادبع نبا هبقعتو «ةلع هل ملعأ الو .تاقث مهلك :هَبِقَع لاقو )/08١«(

 .اهركذ مث ؛للع ةدعب لولعم ثيدحلا اذه :لاقو "حيقنتلا”

 لجر ىقوت نإف :هكلله يعفاشلا لاق امك لوقنو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 نم ها .فعضلل :ينعي .هموص ضرعي ال يك ؛اًطايتحا ّيلِإ بحأ ناك ةماجحلا

 نأب :ثيداحألا نيب عمجيف :هغلله يناكوشلا لاق )223١8. ؟خوسنملاو خسانلا”

 غلبي فعضلا ناك اذإ ةهاركلا دادزتو ءاهب فعضي ناك نم قح يف ةهوركم ةماجحلا



 مايصلا باتك (144)ثيدحلا (؟

 لاح لك ىلعو ءاهب فعضي ال ناك نم ىقح يف هركت الو «راطفولل اًببس نوكي دح ىلإ

 .ىلوأ مئاصلل ةماجحلا بنجت

 :نالوقي يروثلاو اًكلام نأ ١55(: /7) *ةيادبلا” يف دشر نبا ركذ دقو

 .ةرطفم ال ةهوركم

 "لبسلا”و :(07785 /4) ؟ىلحملا”و ء(١٠* /7) ؟ينغملا”و ,((289 /5) "عومجملا”و )١1750/5(: "فارشإلا” :رظنا

 ؟عتمملا حرشلا”و ل(: ة/ه) "لينلا”و ملكا / ميقلا نبال "هقفلا عماج”و 0 / هر ؟"ىراتفلا”و "4 فوك /؟(

 ا

 ندبلا نم ريثكلا مدلا بحسو طيرشتلاو دصفلا مكح

 «قرعلا قش :طيرشتلاو ءقرعلا عطق :دصفلا .طيرشتلاو دصفلا ىنعم :الوأ

 .دصف وهف ءاًضرع هتققش نإو ءطرش وهف اَّلوط هتققش نإف

 مئاصلل ماجتحالا :انلق نإف ,موصلا يف ماجتحالل ةعبات يهف :ةلأسملا مكح امأ

 وهف «ىلوأ كرتلا انلق نإو ءمسجلا نم مد جارخإ لكلا نآل ؛زئاج انه كلذكف ءزئاج

 كلذو ؛امهوحنو داصفلاو ةماجحلاب رطفي :هغلله مالسإلا خيش لاق .اًضيأ كلذك انه

 .اًعبطو اعرش داصفلا يف دوجوم ةماجحلا يف دوجوملا ىنعملا نأل

 نأ ىري هنأل ؛ةماجحلل اًعبات هوحنو داصفلا لعج مالسإلا خيش نأ ىرت تنآف

 .ةماجحلاك دصفلاو :انباحصأ لاق :هفثلَم يوونلا لاقو ءرطفت ةماجحلا

 .0875' /5) "عتمملا حرشلا” و .(557/705) "ىواتفلا” و .(589/5) "عومجملا” :رظنا

 ؟رطفي له مئاصلا نم مدلا بحس

 هيلع رثؤت (ى هيلع رثؤي اًريثك مدلا ناك اذإ :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 .ةمئادلا ةنجللا تباجأ اذه وحنبو .ها .رطفي هنإف ,ةماجحلا

 ال اهنأ مدقت دقو «مئاصلل ةماجحلا مكح اهمكح ةلأسملا هذه نأ :باوصلا

 .ملعأ هللاو «ىلوأ كرتلاو ءانه اذكف ءرطفت



 نحل

 مايصلا باتك (4)ثيدحلا ()ج اننل

 وأ ءصحفلل ذخؤوي يذلا مدلاك ريسيلا مدلا امأو :هلللج نيميثع نبا خيشلا لاق

 اًلوق رثؤي ال هنإف .كلذ هبشأ امو حرج طبب وأ نس وأ ءسرض علقب نوكي يذلا

 ال نسلا وأ سرضلا نم جراخلا مدلا نكل «هريثأتب لاق اًذحأ نأ انملع امو ءاّدحاو

 )1١/'737(. "ةنجللا ىواتف”و )7١8/9(« "ماركإلاو لالجلا يذ حتف” :رظنا

 ؛؟ةضاحتسا مدوأ فاعر وأ حرج مد هنم جرخ اذإ مئاصلا

 مدك ؛هنم زارتحالا نكمي ال يذلا مدلا جورخ امأو : هلو مالسإلا خيش لاق

 .هأ .رّطفي الف هوحنو فعري يذلاو ءحورجلاو ةضاحتسملا

 .هسأر فخيل ؛هفنأ نم مدلا جرخ ىتح هسفن فعرأ نأب فاعرلا دمعت ول يقب

 هيلإ بهذ ام اذه نأ ركذو «كلذب رطفي هنأ :نيميثع نبا خيشلا بوص ؟رطفي لهف

 .ةماجحلاب رطفلا نايري اهنأل ؛ةيميت نبا

 هللاو ءانه اذكف «مدقت امك ةماجحلاب رطفي ال هنأ امك ءرطفي ال هنأ :باوصلاو '

 .ملعأ

 )575/١1١(. "ةنجللا ىواتف” و 3417 /5) "عتمملا حرشلا” و ؛.(7717/76) "ىواتفلا عومج” :رظنا

 هقلح لخدف ءاملا هبلغف قشنتسا وأ ضمضمت اذإ

 بهذم يف لوقو «ةفينح يبأو كلام لوق وهو ؛هموص لطبي :لوألا لوقلا

 ةربص نب طيقل ثيدح :مهتجح .هموصل اركاذ نوكي نأ ةيفنحلا طرتشاو «ةيعفاشلا

 . «اَئاَص َنوُكَت نأ اَلِإٍقاَشَْيْسالا يفْغِلَبَو» :اًعوفرم تش
 لوق وهو «هيلع ءيش الف دصق ريغ نم هقلح ىلإ ءاملا قبس اذإ :يناثلا لوقلا

 ءاطع لوق وهو «ةيعفاشلا بهذم يف لوقو «روث يبأو ءقاحسإو دمحأو «يعازوألا

 :ىلاعت هلوق :مهتجح .ةضمضملا يف يرصبلا نسحلا لوق وهو «قاشنتسالا يف ةداتقو



 محلا دج
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 .[0:بازحألا]4 ْكفوُلُف َتَدَّمَصت ام لَو وب مُتَأَطْخَأ آميف انج مُكحَتَبَع َسّيلَو9

 .هيلع بلغ |منإ دمعتي ملاذهو

 كلذك ناك امو ءدمعت الو دصق نودب لصح هنأل ؛يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 مزح نبا رايتخا وهو «ةلدألا نم اهريغو ءاهركذ مدقت يتلا ةيآلل ؛هيلع ءيش الف

 .نيميثع نباو
 "عتمملا حرشلا”و 0٠١8/7 "ينغملا”و ,(611/5) ؟نايبلا” و ء(967) "ىحملا”و 172١(. /5) "فارشإلا” :رظنا

 .(( ١/0

 امئاص ناك اذإ هوحنو خاّبطلل ماعطلا قوذت مكح

 يبأ نبا هجرخأ .ردقلا نع مئاصلا معاطتي نأ سأب ال : هتتع سابع نبا لاق

 قيرط نم ةبيش يبأ نبا اًضيأ هجرخأو «يعخنلا كيرش قيرط نم «يقهيبلاو ةبيش
 .مئاص وهو هقلح لخدي ملام ؛ءىشلا وأ لخلا قوذي نأ سأب ال :ظفلب يفعجلا رباج

 دقو «كورتم يفعجلا رباجو ءفيعض كيرشف «نيقيرطلاب يقتري ال .فيعض رثألاف

 نسحلا نع ءاجو ,(4737) ؟ءاورإلا” يف نيقيرطلاب هلله ينابلألا ةمالعلا هنسح

 مث هوحنو نمسلاو لسعلا مئاصلا معاطتي نأ اًسأب ىري ال ناك هنأ :حيحص دنسب

 «يعخنلا مي ميهاربإو .دامحو ءمكحلا :ماعطلا قوذب سأب ال هنأ هنع يور نممو .هجمي

 ال اذهو .هقوذو ماعطلا غضم مهضعب هركو :لاق ثيح «مزح نبا هراتخاو ,ةمركعو

 .ها .أطخ هتهاركب ةنس الو نآرق تأي مل ام ةهارك نأل ؛ءيش

 «ةجاح ريغل ماعطلا قوذ هركي هنأ ىلإ :ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو ةيفنحلا تبهذو

 لزني اهبر هنأل :لاق ثيح نيميثع نبا رايتخا وهو .برقأ اذهو «ةجاحلل هب سأب الو

 ماعطلا اذهل هقوذ يف نوكيف هب رعشي نأ ريغ نم هفوج ىلإ ماعطلا اذه نم ءيش

 نأ لجأل هقوذتي مث ءاّريثك ماعطلا اًيهتشم نوكي ابر اًضيأو «موصلا داسفل ضيرعت



 نخلا
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 مايصلا باتك (184)ثيدحلا (١)ج

 جاتحي اًحاِبط نوكي نأ لثم ةجاحلاو .هفوج ىلإ لزني مث «ةوقب هصتمي اهبرو هب ذذلتي

 ىلإ جاتحي قوسلا نم اًئيش يرتشي وأ «هتوالح وأ .هحلم رظنيل ماعطلا قوذي نأ ىلإ

 .كلذ هبشأ امو «ةرمت اهلفطل غضحمت ةأرما وأ .هقوذ

 :هقلله يوادرملا لاق .رطفأ هعلب دمعت نإف ,هقوذت ام ّجمي نأ هيلع بجيو :تلق

 «ةضمضملاك رطفي مل هقلح يف همعط دجو نإ مث ,ءقصبلا يف يصقتسي نأ هيلعف هقاذ اذإ

 .بهذملا نم حيحصلا ىلع هطيرفتل ؛رطفأ قصبلا يف صقتسي مل نإو

 "فارشإلا”و )505١/4(, "يقهيبلا”و 0705 /5) ؟ةبيش يبأ نبا”و )4//5١9(« ؟قازرلادبع فنصم” :رظنا

 "فاصنإلا”و «(0745 /5) ؟عومجملا” و ١١١(. /) ؟ينغملا” و «(085 /") "نايبلا” و «(757) "ىلحملا” و «(18؟ /)

 .(550 /5) "عتمملا حرشلا” و (771/0)

 كلعلا غضم مكح

 .ةكسملاك ءرجشلا غمص نم برض :- اهحتف زوجيو نيعلا رسكب - كلعلا

 :ناعون وهو «نابللاو

 نأ دب ال اذهف «بارتلا لثم راص هكلع ول ثيحب ءازجأ هنم للحتي ام :امهدحأ

 لهأ ةماع لوق وهو ؛مئاصلا ىلع مارح عونلا اذهو «قيرلا عم يرجي ءيش هنم لزني

 .عامجإ وه لب «ةلمجلا يف هيف عازن ال اذه :هنللَم يوادرملا لاق .ملعلا

 ىلإ لزتف لعف نإف ؛هقير علتبي ال نأ اّلِإ هغضم زوجي ال :هللله ةمادق نبا لاقو

 .هلكأ دمعت ول |ى «هب رطفأ ءيش هنم هقلح

 يبعشلا بهذ عونلا اذهف ءيوقو َبْلَص هغضم املك يذلا يوقلا كلعلا :يناثلا

 هنأل ؛مرحي الو «هركي هنأ ىلإ ةيفنحلاو قاحسإو دمحأو «يعفاشلاو ةداتقو ,يعخنلاو

 .شطعلا ثرويو «قيرلا عمجيو ءمفلا بلحي

 مزح نبا لاق .ءاطعو ةشئاع نع يورم وهو ءزوجي هنأ ىلإ :مزح نبا بهذو
 «ةيصعم الو اًعامج الو اًبرش الو اًلكأ نكي مل ام َّنِإ :كلعلا غضم ىلع همالك يف هلو



 0 ف نِخلا
 مايصلا باتك (64١)ثيدحلا مي هنا

 الكأ سيلو ءانركذ ام ءيش نع مئاصلا يهنب صن هب تأي ملو ؛موصلا يف حابم وهف
 .نزو ول غضملا لوطب ءيش هنم صقني الو ءابرش الو

 همرج نود هحير وأ ؛هفوج يف همعط لزن ول ةهاركلاب نولوقي نيذلا يقب :تلق

 ؟رطفي له

 معطلا كلذ نأل ؛رطفي ال هنأ :ةلبانحلا بهذم يف هجو وهو «ةيعفاشلا تبهذ

 .قيرلا ةرواجمب

 علتبا نإ هنأ ةيعفاشلا دنع فّعضم هجو وهو «ةلبانحلا بهذم يف يناثلا هجولاو

 .رطفأ همعط هيفو «قيرلا

 كلعلا غضم ىلع همالك يف هفللو نيميثع نبا خيشلا هلاق ام وه اذه يف ةصالخلاو

 همعط نم هنطب ىلإ برستي |مبر هنأل ؟تتفتي ال يذلا ديدشلا وه يوقلا :لاق «يوقلا

 نأ يغبني ال كلذ عم نكلو «ةهاركلل هجو الف معط هل نكي مل نإف ,معط هل ناك نإ

 هنأ مهيردي يذلا (ف «سانلا مامأ هغضم اذإ نظلا هب ءاسي هنأل ؛سانلا مامأ هغضمي

 ضعتب هب يدتقي |برو «معط هيف وأ معط هيف سيل هنأ وأ ءيوق ريغ وأ يوق كلع

 .معطلا رابتعا نود كلعلا غضميف «سانلا

 ؟عومجملا”و ١1 ١ /7) "ينغملا”و ؛ /5) "ىلحملا”و ,(ه“ /7) ؟نايبلا”و ١77(., /7) «؟فارشإلا” :رظنا

 .(5؟5 /5) "عتمملا حرشلا” و .(7797 /77) ؟فاصنإلا”و .("94 /5)

 مئاصلل قيرلا عالتبا مكح

 قرافي ملو «ةداعلا ىلع ناك اذإ قيرلا نأ ىلع عامجإلا يوونلاو .مزح نبا لقن

 .هنم زارتحالا رسعي هنأل ؛رطفي ال مفلا

 كلذ ريغ وأ همالك رثك نأب ءدصق ريغب ريثك قير عمتجا ولو :هنلله يوونلا لاقو

 .ةيعفاشلا دنع :يأ «فالخ الب هلوقو .ها .فالخ الب رطفي مل هعلتباف هدصق ريغب



 بهذم يف حصألا ؟رطفي لهف «هعلتبا مث اًدمع قيرلا عمج اذإ ايف اوفلتخاو

 هفوج ىلإ لصي هنأل ؛رطفي ال هنأ نيميثع نبا رايتخا وهو «ةلبانحلا اذكو «ةيعفاشلا

 .هعمجي مل اذإ ام هبشأ هتدعم نم

 .هنم زرحتلا هنكمأ هنأل ؛رَّطفي هنأ :نيبهذملا دنع يناثلا هجولاو

 |ايسال- نيمئاصلا ضعب نم دهاشي امو ء«رطفي ال هنأو ءلوألا وه :باوصلا

 قاصبلا نم اًريثك رثن دقو الإ سلجملا كلذ نم موقي ال -اًسلجم سلج اذإ مهنم ماوعلا

 .ملعأ هللاو .فلسلا نع دهعي مل لعفلا اذهو «هلاش نعو هنيمي ن

 ؟"فاصنإلا”و .*1/5) "عومجملا”و 56 "ينغملا” و ل(معم /9 ؟نايبلا”و ةةقلل "عامجإلا بئارم” :رظنا

 .(67 ١/50 ؟عتمملا حرشلا”و ةةفرس دش

 مئاصلل ةماخنلا علب مكح

 «سأرلا نطاب نم مفلا يف عمتجملا - قاصبلا - مغلبلا يه ةعاخنلاو ةماخنلا

 ةراتو ؛هفوج نم نوكت ةرات ةماخنلاو ءمخنتلا دنع همف ىلإ ناسنإلا هجرخي ردصلا وأ

 رطفي مل اهيمر هنكمي ملو .هفوج ىلإ هسأر نم تلزن اذإف «هقلح نم ةراتو هغامد نم

 دب هللاو .كلذ نم زارتحالا هنكمي ال هنأل ؛ملعأ (يف ملعلا لهأ نيب فالخ الب

 .[؟41:ةرقبلا]© اَسهَعَسُو الإ اًسْفَت هَ ِلَكُب ال #9 :لوقي

 تبهذ لعفي ملف اهيمر هنكمأو .همف ىلإ هسأر وأ .هردص نم ةماخن جرخأ اذإو

 ةيعفاشلا بهذم يف ذاش هجوو .دمحأ نع ةياورو «ةيكلاملا دنع دمتعملا وهو «ةيفنحلا

 نطابلا نم اًدعاص اغلب مأ سأرلا نم الزان اًطاخم تناك ءاوس «ةماخنلا نأ ىلإ

 ريغ مفلا نم داتعم هنأل ؛اقلطم رطفي ال ,مغلبلا شحفي مل ام ,حنحنتلا وأ ؛لاعسلاب

 .قيرلا هبشأ جراخ نم لصاو



 بنِحلا

 مايصلا باتك (164)ثيدحلا 3 انعنل

 هنأل ؛رطفي هنأ ىلإ :دمحأ نع ةياورو «هباحصأ ةماع لوق وهو «يعفاشلا بهذو

 .اهنم زرحتلا نكمأ

 هرايتخا عمو «نيميثع نبا رايتخا وهو ءرطفت ال اهنأو ءلوألا وه :باوصلا

 اهنأل كلذو ؛مئاصلا ريغو مئاصلا ىلع مارح ةماخنلا علب :لاق «لوقلا اذهل هثلله

 يف نوكي دق ةدعملا ىلإ اهتددر اذإف ءندبلا نم تجرخ اضارمأ لمحت ابرو «ةرذقتسم
 .كيلع ررض كلذ

 حرشلا”و 0075121 /7) ؟فاصنإلا”و ,(747/3) ؟عومجملا”و 20٠١17 /7) «ينغملا” و «(006 /) ؟نايبلا” :رظنا

 .(18 /؟8) "ةيهقفلا ةعوسوملا” و «(471 /1) "عتمملا

 ؟مئاصلل كاوسلا مكحام

 «راهنلا لوأ هزاوج يف ملعلا لهأ نيب فالخ الف «سبايلا دوعلاب كاوسلا امأ

 يورم وهو «هتهارك ىلإ روثوبأو قاحسإو .دمحأو يعفاشلا بهذف ءراهنلا رخآ امأو

 هللا ٌكْنِع ُبَيطَأ مِئاَّصلا مك ُفوُلُخَل» :كَكي يبنلا لوق :مهتجح .دهاجمو ءاطع نع

 .(!كسملا حير ْنِم َلاَعَت

 بويأ :هب سأب ال هنأو هزاوج ىلإ بهذف ءبطرلا دوعلاب كاوسلا امأو

 نع ةياورو «يأرلا باحصأو «روثوبأو يعفاشلاو «يعازوألاو يروثلاو «ينايتخسلا

 هتهارك ىلإ بهذو «ةورعو دهاجمو مّ رمع نباو يلع نع يورم وهو ءدمحأ

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإو «كلامو ةداتقو مكحلاو «ليبحرش نب ورمعو يبعشلا

 .هرطفيف هقلح ىلإ هئازجأ نم ءيش للخت لامتحا :مهتجح

 راهنلا لوأ يف بطرلاو سبايلا دوعلاب هبابحتساو لب «كاوسلا زاوج :باوصلا

 بنجت هيلع بجي نكلو «ةريثك يهو ؛كاوسلا لضف يف ةدراولا ةلدألا مومعل ؛هرخآو



 بحلا

 مايصلا باتك (1م؛)ثيدحلا ()+ نت

 دجو نإ اذكو «هيلع ءيش الف دمعت نودب لصح نإف «هتبوطر وأ هرشق نم ءيش علب

 .ملعأ هللاو ءاًضيأ هرضي ال همف يف بطرلا كاوسلا معط

 بعشتملا هبشخ وأ ؛هتبوطر نم لصفناف .بطر كاوسب كاتسا ول :يوونلا لاق

 .هريغو يناروفلا هب حرص «فالخ الب رطفأ «هعلتباو ءيش

 .047/7) "عومجملا”و ١1١١(.: /9) "ينغملا”و ؛(118 /8) "فارشإلا” :رظنا

 ؟نانسألا نوجعم لمعتسي نأ مئاصلل له

 نكل زوجي :(”454/5) ؟عتمملا حرشلا» يف هفلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 نأ نم اَلدبو ؛قلحلا ىلإ لوزنلاو ذوفنلا ةوق نم نوجعملا يف امل ؛!مهلمعتسي اّلأ ىلوألا

 .نوجعملا نودب ةشرفلا لمعتسي وأ «ليللا يف هلعفي راهنلا يف كلذ لعفي

 قيقد ةلاخن وأ رابغ وأ بابذ مئاصلا قلح يف لخد اذإ

 يف الاق (هنأ ءيرصبلا نسحلاو ,ءسابع نبا نع انيور دقو :هنللَم رذنملا نبا لاق

 دمحأو ءيعفاشلاو كلام لاق هبو .هيلع ءيش ال :هقلح بابذلا لخدي مئاصلا

 هبو :هفلله رذنملا نبا لاق .مهفالخ مهريغ نع ظفحي الو «يأرلاو باحصأو روثوبأو

 .ها .لوقن

 لخد اذإ قبلاو بابذلاو ناخدلاو رابغلا نأ ىلع اوعمجأو :هلذلد ةريبه نبا لاقو

 .هموص دسفي ال ءمئاصلا قلح

 وأ ؛هفوج تلخدف ةبابذ تراط ول هنأ ىلع انباحصأ قفتا :هثلله يوونلا لاقو

 الو :انباحصأ لاق .رطفي مل دمعت ريغب قيقدلا ةلبرغ وأ «قيرطلا رابغ هيلإ لصو

 .اًجرح هيف نآل ؛ةلبرغلاو رابغلا دنع همف قابطإ فلكي



 نخل

 مايصلا باتك (114)ثيدحلا (()> امد

 هيلع بجو ءهجرخي نأ عاطتساو مفلا لخد نإ هريغو بابذلا نكل :تلق

 :ةرقبلا1© اَهعَسَو الإ اسْفَت ُهّلأ تِّلَكُي ال هيلع ءيش الف عطتسي مل نإف ؛هجارخإ

45 ). 

 "عومجملا”و )/23١7(« ؟ينغملا” و ((87) ةريبه نبال "عامجإلا” و «07/07) "ىلحملا” و .(171 /7) «فارشإلا” :رظنا
 .040/5) "عتمملا حرشلا”و «7//0717) "فاصنإلا” و«( 0ا/ /3)

 مئاصلل ناخدلاو ةمشلا يطاعت ركح

 له :وه انه هديرن يذلا انإو «هنايب عضوم اذه سيلو «مرحم ناخدلا :الوأ

 :هفيرعتو «هنع ةذبن ركذن اذه لبقو ؟ال مأ رطفي

 ةيناجنذابلا ةليصفلا نم تابن وهو «- ةحوتفم ءاتب - غبتلا وه :هفيرعت

 .اًعضمو اًطوعسو ائيخدت لمعتسي

 -ةعدملا- ةليجرانلا ةطساوب هب نخديو «كابنتلاو «نتتلاو ءناخدلا :هئامسأ نمو

 ناخدلا :قابطلا : "طيسولا مجعملا” يف لاق .ةراجس ىمستو «قاروأب اًفوفلم وأ

 .اقوفلم وأ اًمورفم هقرو نخدي

 لئاوأو ءيرجهلا رشاعلا نرقلا رخاوأ يف ثدح هنإ :ناخدلا نع ءاهقفلا لاق

 ءزيلكنإلا نييناثعلا كارتألا :يأ ءمورلا ضرأل هبلج نم لوأو ءرشع يداحلا نرقلا

 دنهلاو ءزاجحلاو ءرصم ىلإ بلج مث «ميكح هنأ معز يدوهب برغملا ضرألو

 .مالسإلا دالب بلاغو

 ءانثأ يف فورعملا ناخدلا برش نأ ىلع :ءاهقفلا قفتا :مئاصلل همكح امأ

 ناخدلا لخدأ ول موصلا دسفي كلذك «تارطفملا نم هنأل ؛مايصلا دسفي موصلا

 نأك ءدصق نودب هقلح ىلإ لصو اذإ امأ .اًدمع هل قاشنتساب لب ءبرش ريغ نم هقلح

 ال ذإ ؛موصلا هب دسفي الف ءدصق نود هقلح ناخدلا لخدف «هبرشي نم طلاخي ناك

 .كلذ نم زارتحالا نكمي



 مايصلا باتك (44١)ثيدحلا (١)ج

 :تلق .هقشنتسي هنأل :لاق .نيميثع نبا خيشلا رّطفم ناخدلا نأب لاق نممو

 اهيطاعتم نأل ؛ةرطفم يهف مفلا يف عضوتو «هريغو كابنتلا نم يهو ةمشلا اضيأو

 نع هيوري اهف يق هلوق تحت لخدت اًضيأو ؛ملعأ هللاو هداوملا نم هيوتحت ام صتمي

 ةمشلا يطاعتم اذه يف لخديف ,(يلْخَأ ْنِم ُةَتَوُهَسَو هَباَرَشَو ُهَماَعَط ٌعَدَي» :كَص هبر

 .ملعأ هللاو .ناخدلاو

 *ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا”و 70١(. /9) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف”و 0719 /5) ؟عتمملا حرشلا” :رظنا

 .مدقت ام تصخل اهنمو ,ناخدلا لوح ثحب اهيفو )1١/١*2«

 مئاصلل روخبلا مكح

 .رطفي روخبلا قشنتسا اذإ نكل ءرطفي ال روخبلاب رخبت اذإ مئاصلا

 نأل ١59(: //) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف” يف هنلله نيميفع نبا خيشلا لاق

 اذهب لقن مل ول اننآل ؛اذهب لوقن نأ دب الو ,فوجلا ىلإ ناخدلا دعصي قاشنتسالا

 ركذ مث ءرطفي ال ناخدلا برش نإ :لوقيو ءناخدلا براش يتأي ؛ةلكشم تناك

 .تئش نإ كلذ عجار .بيبط ىلع تضرع ةصق

 مئاصلل لحكلا مكح

 «ال مأ هقلح يف همعط دجو ءاوس «هب رطفي الو .هركي الو زئاج :لوألا لوقلا

 «نسحلاو ءاطع لوق وهو .خ# ىفوأ يبأ نباو سنأو ءرمع نبا نع يورم وهو

 نبا رايتخا وهو «ةيرهاظلاو روث يبأو ءيعفاشلاو ةفينح يبأو ءيعازوألاو يعخنلاو

 «مئاص وهو لحتكا يي يبنلا نأ ام ةشئاع ثيدح :مهتجح .نيميثع نباو «ةيميت

 همساو «يديبزلا قيرط نم هنأل ِءاَدج فيعض وهو )١177(( هجام نبا هجرخأ

 كانهو «"بيذهتلا” يف امك ريرج نبا هبذكو «يئاسنلا هفعض رابجلادبع نب ديعس

 19١(. /7) "صيخلتلا”و (5557/17) "ةيارلا بصن” يف تركذ ىرخأ ثيداحأ



 اولدتساو ؛ءيش بابلا اذه يف دي يبنلا نع حصي الو :هنلله يذمرتلا لاق

 ةمالسو ريطفتلا مدع لصألا نألو ءامهم اًهيبش الو ءابرش الو اّلكأ سيل اذه نأ اًضيأ

 .اهدسفي ام تبثي ىتح ةدابعلا

 نإو .هركي :دمحأو كلام لاقو ءقاحسإو يروثلا لوق وهو «هركي :يناثلا لوقلا

 رمأ ْدْكَيَي يبنلا نأ كف ةذوه نب دبعم ثيدح :مهتجح .رطفأ قلحلا ىلإ لصو

 لاق .(77117) دوادوبأ هجرخأ .متاصلا هيقتي :لاقو «مونلا دنع حورملا دمثإلاب

 يف ٍنابلألا خيشلا ركذو .ركنم ثيدح وه :نيعم نب ىبحي يل لاق :هبقع هلله دوادوبأ
 .ركنم ثيدح :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع (915) ؟ءاورإلا»

 نب روصنمو «يميتلا نايلس لوق وهو ءموصلا لطبي لحكلا :ثلاثلا لوقلا

 .ةمربش نباو ليل يبأ نباو «رمتعملا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا
 7197١(. /5) "عتمملا حرشلا”و ((741 /5) ؟عومجملا”و )٠١5/8(( ؟ينغملا” و ((1757) ؟ىلحملا” و 2157 /5) "فارشإلا” :رظنا

 هموص لطب دنرا نم

 نبا :مهنم ؛هموص لطب دترا نم نأ ىلع :عامجإلا دحاو ريغ لقن ةلأسملا هذه

 :رمزلا]* َكلَمع َنطَبَحيل تْكَرْسَأ َنِيل## :ىلاعت هلوقب اولدتساو ءامهريغو يوونلاو «ةمادق

6 ]. 

 يف اًفالخ ملعلا لهأ نيب ملعن ال :(118/7) ؟ينغملا» يف هكللو ةمادق نبا لاق

 مويلا كلذ ءاضق هيلعو .هموص دسفي هنأ ء,موصلا ءانثأ يف مالسإلا نع دترا نم نأ

 هتدر تناك ءاوسو «هئاضقنا دعب وأ مويلا ءانثأ يف ملسأ ءاوس «مالسإلا ىلإ داع اذإ

 اتزهتسم ءرفكلا ةملكب قطنلاب وأ ءهيف كشلاب رفكي اميف هكش وأ ءهب رفكي ام هداقتعاب

 .ئزهتسم ريغ وأ



 مايصلا باتك (1644)ثيدحلا 3 اننا

 موصلا نالطبي سافنلاو ضيحلا

 لاق :لاق ؟نيحيحصلا” يف كعلغ يردخلا ديعس يبأ ثيدح :كلذ ىلع ليلدلا

 .ثيداحألا نم هريغو ءاْمْضَتَْو َّلَصُت ل تَضاَح اَذِإ َسْبَلَأ» :يَب يبنلا

 ضئاخلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ ١157(: /5) ؟ينغملا” يف هثللذ ةمادق نبا لاق

 مل اتماص اذإ اههنأو ءنايضقيو .ناضمر نارطفي امبنأو ءموصلا امل لحي ال ءاسفنلاو

 .موصلا |مهئزجي

 .ءاملعلا قافتاب رطفي سافنلاو ضيحلا مد جورخو :هفللَج ةيميت نبا لاقو

 .هللا ءاش نإ «يتأتس ءاضقلاب قلعتت لئاسم تيقبو

 .(191/5) "حتفلا” و 2388 /5) "عومجملا7 و :(15017 /10) "ىواتفلا عومجم” :رظنا

 ؛جحلا وأ مايصلا لجأ نم ضيحلا عطقل اجالع لمعتست نأ ةأرملل له
 يغبني هفيقوتل ريقاقعلا لامعتساو «مدآ تانب ىلع هللا هبتك ءيش ضيحلا نأ ملعا

 .اًضارمأ ببسي هنإ :ليف دقو «كرتي نأ

 :لاق هنأ :دمحأ نع يور :(77/8 /) "ينغملا» يف هنللك ةمادق نبا لاق دقو اذه

 .اقورعم ءاود ناك اذإ ءضيحلا اهنع عطقي ءاود ةأرملا برشت نأ سأب ال

 اهموصو موصت نأ اهيلعف «ةأرملا نم مدلا عطقناو جالعلا لصح اذإو :تلق

 .ملعأ هللاو .جحلا كلذكو «حيحص

 مئاصلل ةيذغملا ريإلاو مدلا ةنقح مكح

 هدادعت يف (85) "ناضمر رهش سلاجم” يف هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 :نائيش وهو ءبرشلاو لكألا ىنعمب ناك ام :عبارلا :تارطفملل



 مايصلا باتك (184)ثيدحلا 21ج امن

 رطفيف «مد هب نقحيف «فيزنب باصي نأ :لثم «مئاصلا يف مدلا نقح :امهدحأ

 مدلا نقحب كلذ لصح دقو «بارشلاو ماعطلاب ءاذغلا ةياغ وه مدلا نآل ؛كلذب

 . هيف

 اهوانت اذإف .برشلاو لكألا نع اهب ىفتكي يتلا ةيذغملا ربإلا :يناثلا ءيشلا

 .امهمكح اهل تبثف ءامهانعمب اهنإف «ةقيقح اًبرشو اًلكأ نكت مل نإو اهنأل ؛رطفأ
 يف لاق ثيح «رطفي ال مئاصلا يف مدلا نقح نأ اًريخأ هنللط حجر دقو :تلق

 اذإ لوقأو «رطفي هنأ لوألا يف ىرأ تنك 73١9(: /17) "ماركإلاو لالجلا يذ حتف”

 ماعطلا ةبابل اذهف «مد ىلإ لوحتي بارشلاو ماعطلا نإف ءاّرطفم بارشلاو ماعطلا ناك

 ةوق ندبلا ىطعأ نإو هنأل ؛رطفي ال هنأ يل ادب مث ءرطفي نذإ هتصالخو «بارشلاو

 يواسي ال لصأب اعرف قحلن نأ انقح نم سيلو «بارشلاو ماعطلا نع هينغي ال هنكل

 .رطفي ال هنأ اًريخأ يل نيبتف

 ؟رطفيوبرلا ءاود له

 ىلإ لصيف ءضيرملا هقشنتسي يذلا وبرلا ءاود امأ :هنللذ ماسبلا خيشلا لاق

 ءامهب اهيبش الو ءابرش الو اًلكأ سيلو «ةدعملا ىلإ ال ةيئاوهملا ةبصقلا قيرط نع نيتئرلا

 .ليلحإلا يف رطقي اب هيبش وه امنإو
 مدع رهظي يذلاو :فالخ ركذو ءليوط مهل مالك دعب ةمئادلا ةنجللا تلاقو

 برشلاو لكألا مكح يف سيل هنأ نم مدقت امل ؛اًقاشنتسا ءاودلا اذه لامعتساب رطفلا

 .ها .هوجولا نم هجوب

 ضعب بيصي وبرلاب فورعملا سفنلا قانتخا :هنللط نيميثع نبا خيشلا لاقو

 :نيءاود لمعتسيف !ةيفاعلا مهو انل هللا لأسن ؛سانلا



 يحلا كمي

 مايصلا باتك (144)ثيدحلا (١)ج قلل مايصلا باتك

 مرج وذ ءاود هنأل ؛رطفت هذهف ءاهلمعتسي (تالوسبك) ىمسي ءاود :لوألا

 اذإو «ةرورضلا ةلاح يف الإ ناضمر يف مئاصلا هلمعتسي الو «ةدعملا ىلإ لخدي

 اًموي يضقيو «هموي ةيقب برشيو لكأي اًرطفم نوكي هنإف .ةرورضلا لاح يف هلمعتسا

 نأ هيلع ءريبكلا خيشلاك نوكي هنإف .هعم اًئاد رمتسم ضرملا اذه نأ ردق اذإو .هلدب

 .موصلا هيلع بجيالو ءائيكسم موي لك نع معطي

 ىتح نييارشلا ماسم حتفي .ءاوه الإ هيف سيل زاغ وبرلا ءاود نم :يناثلا عونلاو

 هموصو هلمعتسي نأ مئاصللو ءموصلا دسفي الو ءرطفي ال اذهف ؛ةلوهسب سفنتي

 .ها .حيحص

 ؛؟رطفت له اهيف فلتخا ءايشأ

 ليلحإلا يف ريطقتلا -5 .فنألا ةرطق -7 .نذألا ةرطق -7 .نيعلا ةرطق -

 .طوعسلا -5 .ةمومأملاو ةفئاجلا ءاود -ه .(ركذلا)

 دمحأ مامإلا بهذ .ةيذغم تسيل يتلا ءاودلا ةربإ :اًضيأ اذه يف لخديو :تلق

 ذفن عضوم يأ نم فوجلا ىلإ لصو ام لك ءارجإ يف :هباحصأو .هنع روهشملا يف

 :نيرمأب اولدتساو ءتارطفملا ىرحجم
 .قاَشتْسالا يف ْعِلاَبَو» 2 ىبنلا نع كعخ ةريص نب طيقل ثيدح :لوألا

 .( قاض ّن َنوُكَت ْنأ 1

 .فوجلا ىلإ افوصو عماجب برشلاو لكألا ىلع رومألا هذه سايق :يناثلاو

 وهف .فوجلا ىلإ لصو ام لكو «فوجلا ىلإ اهب لصت ةوقو ءذوفن ال رومألا هذهو

 .مئاصلل رطفم



00 ١ 

 - ل
 مايصلا باتك (144)ثيدحلا (١)ج

 :راثآلاب اوكسمت نم ثيدحلا لهأ نم ريثكو «ميقلا نباو مالسإلا خيش بهذو

 رطفت اهنإ :لاق نّمع مالسإلا خيش باجأو ءاحلاثمأو ءايشألا هذه نم رطفي ال هنأ

 :ةبوجأ ةدعب

 الو اًفيعض الو اًحيحص اًثيدح كلذ يف ْدْيَي يبنلا نع دحأ لقني مل هنأ ١-

 .فيعض لحكلا يف يذلا ثيدحلاو ءكلذ نم اًئيش ركذي مل هنأ ملعف ءالسرم

 انايب ديو لوسرلا اهنيبي نأ دب ال اهتفرعم ىلإ ةمألا جاتحت يتلا ماكحألا نأ ١-

 ُح

 .اًحيحص سايقلا نوكي نأ ىلإ جاتحي سايقلاب ريطفتلا تابثإ نأ -

 .عاجلاو برشلاو لكألا نم مئاصلا عنم عامجإلاو صنلاب هنأ -'"

 يف ةغلابملا هيف روذحملا نإف «هيف ةلالد ال كتل ةربص نب طيقل ثيدح نأ -4

 لصحي ام كلذب لصحيف ؛هفوج ىلإ مث «هقلح ىلإ ءاملا لوصو وهو «قاشنتسالا

 .همغب براشلل

 . ؟ىواتفلا” يف همالك عجارف تئش نإو «هانعمب همالك لصاح اذه

 الإ هدنع ناهرب ال رطفت اهنإ :لاق نم نأل ؛رطفي ال مدقت ام لك نأ وه :حجارلا

 نأ الإ رطفي ال طوعسلا :يعفاشلاو كلام لاق .فنألا ةرطق لثم هقلح ىلإ لصي نأ

 لين” و .(707 /56) ؟ىواتفلا عومجم” و 0774 /7) ؟عومجملا”و ©٠١(« /9) ؟ينغملا” و «(754/54) ؟ىلحملا” :رظنا

 .(7١7/؟) ينازيجلل "لزاونلا هقف” و 47١(. /5) "برآملا

 ؟رطفت له ةدجتسم تركذ ءايشأ

 ةيمالسإ ةيؤر ةوذن نع (0494/7) ؟"لزاونلا هقف» هباتك ِف ينازيجلا لقن

 :ىلي ام - برغملا يف ءاضيبلا رادلا - ةيبطلا لكاشملا ضعبل



 نِحلا

 ا عد
 مايصلا باتك (144)ثيدحلا (١)ج

 :تارطفملا :اًيناث

 «برشلاو «لكألا :يه ةثالث ةحيحصلا ةنسلا يفو هَدْنَو هللا باتك يف تارطفملا

 دعي اًميكو ارك .برشلا وأ لكألا مسا هيلع قبطني ناكو قلحلا زواج ام لكف «عامجلاو
 :تارطفملا نم ربتعت ال ةيتآلا رومألا نأ ىلع نوعمتجملا قفتا كلذ ىلع ءانبو ءارُطفم

 .نذألا لوسغ وأ «نذألا وأ «نيعلا ةرطق *

 ةحبذلا جالعل ؛ناسللا تحت عضوي يذلا هوحنو «نيريسلغورتينلا صرق *

 .ةيردصلا

 راظنم وأ ءلوسغ وأ «ةيلبهم ةيئاود ضويب وأ «زارف نم لبهملا لخدي ام *#

 .ةصحاف ةلباق وأ «بيبط عبصإ وأ «لبهم

 نم رهاظلا لوبلا ىرجم :يأ (ىثنألاو ءركذلا ليلحإ) ليلحإلا لخدي ام *

 .ةناثملا لسغل لولحم وأ «ءاود وأ «ةعشألا ىلع ةليلظ ةدام وأ «راظنم وأ ,ةرطنق

 ةاشرفو «كاوسلا وأ «نانسألا فيظنت وأ ءسرضلا علق وأ ءنسلا رفح

 . عالتبالا بّنجتي نأ ىلع «نانسألا

 .ةيذغملا ةيديرولا لئاوسلا ءانثتساب ةيديرولا وأ ؛ةيلضعلا وأ «ةيدلجلا نقحلا *

 .لوقنملا مدلا يقلتو «مدلاب عربتلا *

 .ريدختلا تازاغو .نيجسكألا زاغ *

 تاقصللاو ءتاخورملاو ,تانوهدلاك «دلجلا نم اًصاصتما مسجلا لخدي ام #

 .ةيئايميكلا وأ «ةيئاودلا داوملاب ةلمحملا ةيدلجلا

 .يربتخملا صحفلل مدلا نم ةنيع ذخأ *

 .ءاضعألا نم هريغ وأ ,ءبلقلا ةيعوأ ريوصتل ؟نييارشلا نم ةرطثق لاخدإ #

 ةيلمع ءارجإ وأ ءءاشحألا صحفل ؛نطبلا رادج لالخ نم راظنم لاخدإ *#

 .اهيلع ةيحارج



 نِحلا

 ع
 مايصلا باتك (144)ثيدحلا (١)ج

 بنجتي نأ ىلع مفلل يعضوملا جالعلا خاخبو «ةرغرغلاو ةضمضملا *

 .عالتبالا

 .محرلا ىلإ بلوللا وأ «راظنملا لاخدإ

 .ءاضعألا نم هريغ وأ «دبكلا نم (تاعزخ) تانيع ذخأ *

 :ةرطفم ربتعت ال ةيتآلا رومألا نأ نيعمتجملا ةيرثكأ تأرو

 .وبرلا خاخبو «فنألا خاخبو «فنآلا ةرطق *

 عبصإ وأ «راظنم وأ «(سوبل) ليماحت وأ «ةيجرش ةنقح نم جرشلا لخدي ام *

 .صحاف بيبط

 نم مايصلا تيب دق ضيرملا ناك اذإ «ماعلا ريدختلاب ةيحارجلا تايلمعلا *

 .ليللا

 وأ ««نوتيرابلا) قافصلا يف اًنقح يولكلا لشفلا جالع يف ةلمعتسملا نقحلا *

 .ةيعانطصالا ةيلكلاب

 .ىرخأ داوم وأ «لئاوس لاخدإ هبحاصي مل اذإ ةدعملا راظنم *

 اًرارق ةدجب دقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم نع (45/؟) اًضيأ لقنو

 :يلي ام ررق ...:يوادتلا لاجم يف تارطفملا نأشب ٠١( /1) 91“ :مقرب

 :تارطفملا نم ربتعت ال ةيتآلا رومألا :الوأ

 خاخب وأ ,فنألا ةرطق وأ ءنذألا لوسغ وأ «نذألا ةرطق وأ «نيعلا ةرطق *

 .قلحلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ فنألا

 «ةيردصلا ةحبذلا جالعل ناسللا تحت عضوت يتلا ةيجالعلا صارقألا *

 .قلحلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ اهريغو



 مايصلا باتك (64١)ثيدحلا (؟

 عبصإ وأ «لبهم راظنم وأ ءلوسغ وأ ««سوبل) ليماحت نم لبهملا لخدي ام *

 .يبطلا صحفلل

 .محرلا ىلإ امهوحنو «بلوللا وأ راظنملا لاخدإ *

 ةرطثق نم ىثنألاو ركذلل رهاظلا لوبلا ىرجم :يأ ليلحإلا لخدي ام *

 لسغل لولحم وأ «ءءاود وأ .ةعشألا ىلع ةليلظ ةدام وأ «راظنم وأ «(قيقد بوبنأ)

 ش .ةناثملا

 ةاشرفو كاوسلا وأ .نانسألا فيظنت وأ ءسرضلا علق وأ ءنسلا رفح

 .قلحلا ىلإ ذفن ام عالتبا بنتجا اذإ ,نانسألا

 ام عالتبا بنتجا اذإ ؛مفلل يعضوملا جالعلا خاخبو «ةرغرغلاو ةضمضملا *

 .قلحلا ىلإ ذفن

 نقحلاو لئاوسلا ءانثتسا «ةيديرولا وأ «ةيلضعلا وأ «ةيدلجلا ةيجالعلا نقحلا *

 .ةيذغملا

 .نيجسكألا زاغ *

 .ةيذغم (ليلاحم) لئاوس ضيرملا طعي ملام (جنبلا) ريدختلا تازاغ *

 تاقصللاو «مهارملاو «تانوهدلاك «دلجلا نم اًصاصتما مسجلا لخدي ام *

 .ةيئايميكلا وأ «ةيئاودلا داوملاب ةلمحملا ةيدلجلا ةيجالعلا

 ؛بلقلا ةيعوأ جالع وأ ءريوصتل نييارشلا يف (قيقد بوبنأ) ةرطثق لاخدإ

 .ءاضعألا نم هريغ وأ

 ةيلمع ءارجإ وأ ءءاشحألا صحفل نطبلا رادج لالخ نم راظنم لاخدإ *

 .اهيلع ةيحارج



 مايصلا باتك (184)ثيدحلا (١)ج

 نكت مل ام ءءاضعألا نم هريغ وأ «دبكلا نم (تاعزخ) تانيع ذخأ *

 .ليلاحم ءاطعإب ةبوحصم

 .ىرخأ داوم وأ «(ليلاحم) لئاوس لاخدإ هبحاصي مل اذإ ةدعملا راظنم *

 .يكوشلا عاخنلا وأ «غامدلا ىلإ ةيجالع داوم وأ «ةادأ يأ لوخد

 .(ةءاقتسالا) دمعتملا فالخب دمعتملا ريغ ءيقلا *

 ام ىلإ هليجأت رضي ال ام ليجأتب ضيرملا حصن ملسملا بيبطلا ىلع يغبني :اًيناث

 .قيس ايف ةروكذملا تاحللاعملا روص نم راطفإلا دعب

 ثحبلا نم ديزم ىلإ ةجاحلل ؛ةيلاتلا روصلا يف رارق رادصإ ليجأت :اًنلاث
 «ةيوبن ثيداحأ نم اهمكح يف درو ام ىلع زيكرتلا عم ,موصلا ىلع اهرثأ يف ةساردلاو

 ١ :ةباحصلا نع راثآ وأ

 .داوملا ةرخبأ قاشنتساو «وبرلا خاخب *

 .ةماجحلاو ءدصفلا #*:

 مدلا يقلت وأ «هب عربتملا نم مد لقن وأ ءصحفلل يربخملا مدلا نم ةنيع ذأ *

 .لوقنملا

 وأ «(نوتيرابلا) قافصلا يف اًنقح يولكلا لشفلا جالع يف ةلمعتسملا نقحلا *

 .ةيعانطصالا ةيلكلا يف

 عبصإ وأ «راظنم وأ ««سوبل) ليماحت وأ ةيجرش ةنقح نم جرشلا لخدي ام *

 .يبطلا صحفلل

 نم مايصلا تيب دق ضيرملا ناك اذإ «ماعلا ريدختلاب ةيحارجلا تايلمعلا *

 .ملعأ هللاو «ةيذغملا (ليلاحملا) لئاوسلا نم اًئيش طعي ملو «ليللا



 مايصلا باتك (4١ه)ثيدحلا (

 + ْذإ هلي نيل َدْنِع ٌسوُلَج نحت اَنْ َلاَق كن َةَرْيَرِه يبأ ْنَع -0
 2007 ريب مدر 00 02 0000 0020 0

 ّلَع َتْعَقَو :َلاَق «!؟َكَل اَم» :ٌلاَق ء!تْكَلَم ىللا َلوُسَر اي :َّل
 هللا لوُسَر لاقف - َناَضَمَر يف ٍليهَأ تّبَصَأ :ٍةَياَوِر ينو - ٌمِئاَص اَنَأَو «ين 0 1 2 2 م ساس ٠ م2 ربه 5 هملسإ لس .ءا عا ب ا

 هه نا جم

6+ 

 و 2 ره

 َموُصَت ْنأ ٌعيِطَتْسَت لقت :َلاَق ءال :َلاَق «؟اًهَقَتْمُت َةَبَقَر ر دك لقا : :ةك

 :َلاَق .1؟اًئيكْسم َّ َنّيِس َماَعْطِإ دن ْلَهَف» :َلاَق .ال :َلاَق . (؟ نيم ٍنيَعباَتَُم ِنْ
2 

 قو

 رمت اًهيِف قرع َرَعِب كي يلا نأ َكِلَذ َلَع ]ع ْنْحَن انف نيف كب يللا ٌتَكَمَف لاَ .ال

 ءاَذَه ْلُخ» :َلاَق .اَنأ :َلاَق .«؟لِئاَّملا َنْيَأ» :َلاَق - ُلَتْكملا :ٌقَرَعلاَو -

 اهْيَتَباَل َنَْب ام هْداآَوَف ؟وللا ٌلوُسَر اي ينم َرَفْكَأ َلَع :لجّرلا َلاَقَف اهب هب قَّدَصَتَت

 ىلع هل يا كيت اين لغأ َرَمْفأ ِتْيَب لْهَأ - ِنِْتّرحا :ُديِرُي -
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 .(َكَّلْمَأ ُهْمِعْطَأ١ :لاَق مث «ةباينأ تَدَي هدوم ؟ 00 ل م 6 مر

 .دوس ةراجح اهبكرت ضرألا :ةرحلا

 :ثيدحلا جيرخت

 يف ٍلهأ تبصأ :ةياورو )١١١١(« ملسمو .هظفل اذهو )١975(« يراخبلا هج رخأ

 قودص : ؟بيرقتلا” يف لاق .ةصفح يبأ نب دمحم قيرط نم (2017/7) دمحأ اهجرخأ ءناضمر

 أبنأ ءظفاحلا هللادبعوبأ انربخأ :لاقف (١1؟7 /5) يقهيبلا اهجرخأو ءنسح وهف ءاذه ىلعف «ئطخي

 أبنأ «قازرلادبع انث ءيبأ ينثدح ءلبنح نب دمحأ نب هللادبع انث ,يعيطقلا رفعج نب دمحأ ركبوبأ

 «حيحص دانسإ اذهو .هركذف ...ةريره يبأ نع «نمحر لادبع نب ديمح نع «يرهزلا نع ءرمعم

 .ةشئاع ثيدح نم )١١17(( ملسمو :(1975) يراخبلا اهجرخأو



 نِحلا كح

 1 ٌْ + ١4
 مايصلا باتك (180)ثيدحلا (؟١)ج مهن

 :ثيدحلا ظافلأ

 «ناملس هنأ لاوكشب نبا هعبتو "تامهبملا” يف ينغلادبع ركذ (لجر) :هلوق

 نبا لوقلا اذه ضتري ملو ءكلذ ىلع ليلدلا ركذو «يضايبلا رخص نب ةملس وأ

 .ملعأ هللاو راهظلا يف يه امنإ يضايبلا ةصق نإف ءرجح نبا ظفاحلاو «ربلادبع

 .يكاله ببس وه ام تلعف هدارمو «باذعلا :كالحلا (تكله) :هلوق

 .اًاع اًراتخم اهتعماج :يأ (مئاص انأو يتأرما ىلع تعقو) :هلوق

 «قرلا نم ةبقرلا صيلخت وهو ءصولخلا :قتعلا «اهقتعت ةبقر دجت له» :هلوق

 عناملا هتبقر يف لغلاك قرلا نأل ؛ندبلا عيمج نم ةبقرلا تصخو «ةمأ وأ دبع :ةبقرلاو

 .لغلا كلذ نم تقلطأ هتبقر نأك راص قتع اذإف .فرصتلا نم هل

 .ردقتو ىوقت :يأ (عيطتسنا :هلوق

 .يلاوتلا :عباتتلا 'نيعباتتم» :هلوق

 .هتلئاعلو هل ةقفنلا نم هيفكي ام دجي ال يذلا :نيكسملا اانيكسم» :هلوق

 «ةقرع ٌةقرع رفْضُي هنأل :كلذب يمسو ريغ ال ءارلا حتفب وه (قرعب) :هلوق

 هركذ لبزلا هيف لمحي هنأل ؛كلذب يمس ليبنزلا وهو ءصوخلا نم ةريفضلا :ةقرعلاو

 يهو ءاعاص رشع ةسمخ عسي ام ءاهقفلا دنع قرعلاو :هنللو يوونلا لاق .ديرد نبا

 .دم نيكسم لكل ءائيكسم نيتسل اّذُم نوتس
 اهولعت يتلا ضرألا :يهو «ةرحلا يهو «ةبال ةينئت (اهيتبال نيب ام) :هلوق

 ةيقرشلا ةرحلاف «ةيبرغو ةيقرش نيتبال نيب ةنيدملاو .تابال :هعمج .دوس ةراجح

 .مقاو ةرح :ةيبرغلا ةرحلاو «ةربولا ةرح :ىمست

 ةقصالملا نانسألا يهو «بان :عمج يه (هبايثأ تدب ىتح كحضف) :هئوق

 ءاج ثيح لجرلا لاح نيابت نم ناك دي هكحض ببسو ؛عبرأ يهو ءِتَيِعَبَرل



 مايصلا باتك (1680)ثيدحلا -)١(

 ام لكأي نأ يف عمط ةصخرلا دجو اللف .هنكمأ امهم اهئادف يف اًيغار هسفن ىلع اًقئاخ

 .ةرافكلا نم هيطعأ

 "حيضوتلا” و :(114 /5) "حتفلا”و 75١١(( /05) "مالعإلا” و .(114/9) "مهفملا”و )١١١١(« ؟ملسم حرش” :رظنا

 .(0اا/

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هموص دسفأ ادمع ناضمرراهن يف عماج نم

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :كلذ ليلد

 أوو كَل هلأ بك ام انتا شوا َنلاَم# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 ها سر سب مي 2 24 و 78 م مو مرسم طلسم سه مسل هال ٠

 لإ ايضا اني دش رجَمْل ّنِم مونألا طبل نو ٌضييَأْلا طنتلا دوك نب َّقَح أوبَرََْو
 .[1417/:ةرقبلا]# لَ

 هَتَوُهَسَو ُهَباَرَسَو ُهَماَعَط ٌعَدَي) :هيفو .كعاخ ةريره يبأ ثيدحف :ةنسلا نم امأ

 .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا كلذكو .«لْخَأ ْنِم

 لبقلا يف عامجلا ميرحت ىلع ةمألا تعمجأو :هنلله يوونلا لاقف :عامحإلا امأو

 .هموص لطبي عاجلا نأ ىلعو «مئاصلا ىلع ربدلاو

 «جرفلا يف عماج نم نأ يف اًقالخ ملعلا لهأ نيب ملعن ال :هفثلَج ةمادق نبا لاقو

 .اًدماع ناك اذإ هموص دسفي هنأ لزنأف «جرفلا نود وأ «لزني ملوأ لزنأف
 .(1111) "ملسم حرش” و ,(148/5"7) "عومجملا” و 1١١( /7) "ينغملا” :رظنا

 ؟رذع ريغل ادمع ناضمر راهن يف عماج نم ىلع اذام

 مهنم ؛ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «ةرافكلا هيلعو هموص دسفي :لوألا لوقلا

 ةريره بأ ثيدح : مهتجح .دمحأو يعفاشلاو «كلامو ةفينحوبأ :ةعبرألا ةمئألا

 .فلؤملا هركذ يذلا كش



 بِلا

 مايصلا باتك (1مه)ثيدحلا (:)ج نس

 يبعشلاو «يعخنلاو ريبج نب ديعس لوق وهو «هيلع ةرافك ال :يناثلا لوقلا

 اهئادأ يف بجت الف ءاهئاضق داسفإب ةرافكلا بجت ال ةدابع موصلا نأل :اولاق .ةداتقو

 .هيلع ليوعت الف ءصنلل فلاخم ىرت امك سايقلا اذهو «ةالصلاك

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه باوصلاف :اذه ىلعو

 "حتفلا”و 2098١ /7) "عومجملا”و ١7١(2 /7) "ينغملا”و ((517/5) ؟"نايبلا”و )/١7١(, ؟فارشإلا” :رظنا

 الكتل

 ؟ةرافك اهجوز تعواط اذإةأرملا مزلي له

 روث يبأو «ةفينح يبأو .كلام لوق وهو «ةرافك ةأرملا لع بجي :لوألا لوقلا

 ءزاب نبا رايتخا وهو ءدمحأ نع ةياورو ءيعفاشلل لوقو ءرهاظلا لهأو ءرذنملا نباو

 هركذ يذلا كن ةريره يبأ ثيدح :مهتجح .ةمئادلا ةنجللاو «نيميثع نباو

 هذهو «(تكلهأو) «ةدايز (تكله) :هلوق دعب ثيدحلا قرط ضعب يف ءاج .فلؤملا

 هذه يف درو ام صخل دقو ءءازجأ ةثالث اهنالطب يف مكاحلل نأ يقهيبلا ركذ ةدايزلا

 .ةذاش اهنأ :ةصالخلاو , ؟حتفلا” يف ظفاحلا ةدايزلا

 ليلدب الإ ماكحألا يف ءاسنلاو لاجرلا يواست لصألا نأب :اًضيأ اولدتساو

 :ةبوجأ ةدعب كلذ نع اوباجأف ءجوزلا عم ديب يبنلا اهركذي مل اهنوك امأو «صخي

 .مكحلا اهيلع بجوي ال جوزلا فارتعاو .فرتعت ملاهنأ - ١

 عولط دعب ضيحلا نم ةرهاط نوكت نأب .ةمئاص نكت مل ةأرملا نأ لمتحي ١-

 .رجفلا

 .اهجوز لاح نم رهظ امك ءاهرقف فرع هنأ -
 .ةيرهاظلاو «يعازوألاو نسحلا لوق وهو «ةرافك اهيلع سيل :يناثلا لوقلا

 رفك نإ :لوقي يعازوألا نأ الإ .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا بهذم نم :حيحصلاو



 نخلا
 ١ ا“

 ثيدحلا (؟)ج

 ةريره يبأ ثيدح :مهتجح .نيعباتتم نيرهش مايص امهنم دحاو لك ىلعف «مايصلاب

 يراخبلا دنع ءاجو .ادب ُىَّدَصَتَو اَذَه ْلَخ» :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا كنضع

 .دارفإلا ظفلب اذكه «َكْنَع اذه ْمِعْطَأ» :ظفلب (1937)

 .(َكِسْفَت ْنَع هب ْقَّدَصَتَم» :قاحسإ نبا داو :هّللَ ظفاحلا لاق

 :(؟ٌدِجَت لَه» :هدحو لجرلا ةعجارم الإ هيف سيل ثيدحلا نأ اًضيأ اولدتساو

 ءاهنم كلذ دوجوب هملع عم «ءىشب ةأرملا يف ف رمأي و ءاذكهو «(؟ عيِطَتْسَت لَم»

 .فيلكتلاب ليلد دري ىتح ةمذلا ةءارب لصألاو

 .ملعأ هللاو ءيناثلا لوقلا وه :برقألا
 36 فضفس "ينغملا”و .(777/4) "ىلحملا”و ء.(١٠ا!/١٠١) ؟”راكذتسالا”و )4١١5/9. "فارشإلا” :رظنا

 زاب نبال ؟بردلا ىلع رون ىواتف”و :(”57/5) "؟لبسلا”>و «4/4) "مستفلا”و ةة "عومجملا”و

 )1١/*0"(, "ةنجللا ىواتف”وء(ة ٠ /5) "عتمملا حرشلا”و 1335 /0)

 مايصلا باتك (1م4)

 ؟مويلا كلذ يضقي له ادمعتم ناضمر راهن يف هتأرما عماج نم

 .ةعبرألا ةمئألا لوق وهو «ةرافكلاو ءاضقلا هيلع :لوألا لوقلا

 كلذ ىففق مايصلا ريغب رفك نإو .يضقي الف مايصلاب رفك نإ :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلل هجوو ءيعازوألا لوق وهو «مويلا

 «ةيرهاظلا لوق وهو «ةيعفاشلل هجو وهو ءهيلع ءاضق ال :ثلاثلا لوقلا

 ةيميت نبأ حيجرتو

 يف مدقت (ى ءءاضقلاب هرمأي مل ديبي يبنلا نأل ؛هيلع ءاضق ال هنأ :حجارلا

 قيرط نم يهو «(ُهَناَكَم اًمْوَي ٍضْقاَو» :ةدايزب هريغو دواد يِبأ دنع درو «معن .ثيدحلا

 .دعس نب ماشه امأ .يرهزلا نع مهلك رابح ادبعو سيردإ يبأو ءدعس نب ماشه

 فعضلا ىلإ هنأ رهظي يذلاو ء.نورخآ هلاح نسحو «ملعلا لهأ نم ةعامج هفعض دقف



 ءنخلا
 ا

 مايصلا باتك (1685)ثيدحلا (١)ج

 قرط ةدايزلا هذه تءاجو «فيعض وهف رابخلادبع امأو «سيوأوبأ هوحنو «برقأ

 .بيسملا نب ديعس لسرمو «ةفيعض ىرخأ

 نيذلا ريفغلا مجلا ةضراعم ىلع ىوقي ال ةظفللا هذه داز نم نأ :لصاحلاو

 ةدايزلا هذهل اًقرط مزح نبا قاسو «ةركنم وأ ةذاش امإ يهف ءاهبنودب ثيدحلا اوور

 .ملعأ هللاو ءاهفعض نيبو

 "صيخلتلا” و 2١1/7(( /4) "حتفلا” و 05775 /5) ؟عومجملا”و «(709/5) "ىلحملا”و )١51/9(. "فارشإلا” :رظنا
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 ؟اهيلع اذامف عامجلا ىلع ةأرملا تهركأ اذإ

 .يروثلاو نسحلا لوق وهو «ةرافك اهيلع سيلو ءاضقلا اهيلع :لوألا لوقلا

 .ةمئان يهو اهئطو اذإ ايف اًضيأ لاقي اذكهو «ةلبانحلاو «ةيفنحلاو يعازوألاو

 اهيلع ةهركملاو «ةرافك الب ءاضقلا اهيلع ةمتانلا :هنلله كلام لاق :يناثلا لوقلا

 .ةرافكلاو ءاضقلا

 رذنملا نباو روث يبأ لوق وهو «ةرافك الو ءاضق اهيلع سيل :ثلاثلا لوقلا

 الف ءاهتطوو هريغب وأ طبرب اهرهق نإ هنأ :وهو «ةيعفاشلل اًليصفت يوونلا ركذو

 :نالوقف «هتنكم ىتح اههركأ نإو «ةرافك الو ءاضق اهيلع سيلف اذه ىلعو .رطفت

 .ةرافكلا اهيلع رطفت :يناثلاو .اًضيأ رطفت ال :امهحصأ

 رظناو «نيميثع نبا رايتخا وهو «ةرافك الو اهيلع ءاضق ال هنأ :حيحصلا

 .ةقباسلا ةلأسملا

 حرشلا”و :074/5) ؟عومجملا”و )١17/9(: ؟ينغملا”و ((051/7) ؟نايبلا”و «(1؟4/8) ؟فارشإلا» :رظنا

 .(: ١ غ/ك) "عتمملا



 ؟ةرافك هيلع لهف عماجو ةينلا يسن اذإ

 كلذ يف عماجو ةينلا يسن اذإ )081١/5: "عومجملا” يف هئلله يوونلا لاق

 .اًموص هب دسفي مل هنأل ؛فالخ الب مويلا كلذ يف ةرافك الف «مويلا

 ؟ةرافك هيلع لهف , ميرحتلا لهجي وهو ناضمر راهن يف عماج اذإ

 نإف ؛هميرحت تلهج :لاقو ءناضمر راهن يف مئاصلا ئطو اذإ :هكللَم يوونلا لاق

 تملع لاق ولو «تبجو االإو «ةرافك الف ء«هوحنو همالسإ برقل هيلع ىفخي نمت ناك

 مدقت ام رظناو :تلق .فالخ الب «ةرافكلا هتمزل ةرامكلا بوجو تلهجو هميرحت

 .(ميرحتلاب اًلهاج عماج وأ برش وأ مئاصلا لكأ اذإ) :ةلأسم دنع

 .(0288 /5) "عتمملا حرشلا” و 028١(« /5) "عومجملا” :رظنا

 ايسان هتأرما عماج نم مكح
 نب كلملادبعو .دمحأ لوق وهو «ةرافكلاو ءاضقلا هيلع ؛دماعلاك هنأ :لوألا لوقلا

 :لوقلا اذه ةجح .ىسني ال اذه لثم :لاقو ءءاطع نع يورم وهو «نوشجاملا

 ملو ,رهاظلا ىلع هاتفأ ْديَي يبنلا نأو ءفلؤملا هركذ يذلا كنخ ةريره يبأ ثيدح

 ؟تدمعت مأ تيسنأ :هلأسي

 «ثيللاو ءيعازوألاو كلام لوق وهو «ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع :يناثلا لوقلا

 .ءاطع نع يورو «يروثلا نع ةياورو

 ميهاربإو .دهاجمو نسحلا لوق وهو «ةرافك الو ءاضق هيلع سيل :ثلاثلا لوقلا

 رذنملا نباو ءدوادو قاحسإو ءروث يبأو يعفاشلاو ءيح نب نسحلاو يعخنلا

 هلوقك «هركملاو يمانلا نع جرحلا عفر ةلدأ :لوقلا اذه ليلد .يأرلا باحصأو

 سّيلو# :ىلاعت هلوقو «[187:ةرقبلا]# انأَطْخَأ وأ آَميِسم نإ آَمدِاَوُت ال اّير## :ىلاعت
 5 ور رخل ل ل 24 7 سو . 27 2 وعش >ج

 ثيدحو «[15:بازحألا]# كول تدئمعت ام نكلو هب متأطخأ اميف ماتج مكحتَع



 متحكم
 مايصلا باتك (1680)ثيدحلا (١)ج انف

 «ثيدحلا «...ةَمْوَص ميل َبِرَش وَ َلَكأَ ْمِئاَص َوُهَو َيَِن ْنَم» :كذإخ ةريره يبأ

 يف هلوق :كلذ ىلع لدي هريغ لوانتي الو «دماعلا قح يف عامجلا يف دراولا ثيدحلاو

 اًكاع اًدماع ناك هنأ ىلع لدي ظفللا اذهف .تقرتحا :ظفل ينو .تكله :ثيدحلا

 .ىرخأ ججح مهو «ميرحتلاب

 نباو مزح نبا رايتخا وهو «ةلدألا نم مدقت امل ؛ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 .ةمئادلا ةنجللاو «نيميثع نباو «ةيميت

 ,(705/4) ؟ىلحملا”و )١5١/9(, ؟يننغملا”و )١١١/٠١(« «راكذتسالا”و )١1/9(, ؟فارشإلا” :رظنا

 )1١//001. ؟ةمئادلا ةئجللا ىواتف” و «(4 ١ 4 /5) ؟عتمملا حرشلا”و ١54(. /5) ؟حتفلا” و .(67/5) ؟عومجملا”و

 اًدماع عماج مث كلذب رطفأ هنأ نظف اًيسان لكأ اذإ

 يبأو ءيعفاشلاو كلام لوق وهو «هيلع ةرافك الو ءاضقلا هيلع :لوألا لوقلا

 يف ئطوول اى وهف «هتحابإ دقتعي وهو ئطو هنأل ؛يأرلا باحصأو «رذنملا نباو روث

 .راهن هنأ نابف «ليل هنأ دقتعي تقو

 وهو هنظ يذلا نآل ؛ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو ةرافكلا هيلع :يناثلا لوقلا

 .ليللا هنأ نظ ول ام فالخب ءطولا هل حيبي ال يمانلا لكأب اًرطفم هنوك

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .(72074/7) ؟عومجملا” و «(6515/7) "نايبلا”و /١51(, /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 عماج مث هب رطفي ال هنأ ملعو ايسان لكأ اذإ

 رطفي ال هنأ ملعو اًيسان لكأ اذإ :(”"37 /5) "عومجملا” يف هكلَج يوونلا لاق

 .اندنع فالخ الب ةرافكلا بجتو «رطفيف هموي يف عماج مث هب



 نخلا
 “0 ١
 ثيدحلا 21ج

 علط دق ناك هنأ نيبتف علطي مل رجفلا نأ نظي عماج نم
 اهيف ةلأسملا هذه .هلل دمحلا :لاقف .كلم مالسإلا خيش ةلأسملا هذه نع باجأ

 :ملعلا لهآل لاوقأ ةثالث

 .دمحأ بهذم نم روهشملاوهو .ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نأ :اهدحأ

 مايصلا بانك (1م44)

 ةفينح يبأ بهذم وهو «دمحأ بهذم يف ناث لوق وهو ءءاضقلا هيلع نأ :يناثلاو

 .كلامو «يعفاشلاو

 نب ديعسك ءفلسلا نم فئاوط لوق اذهو «ةرافك الو هيلع ءاضق ال :ثلاثلاو

 :نولوقي ءالؤهو «فلخلاو .هباحصأو دوادو .ءقاحسإو ءنسحلاو «دهاجمو ءريبج

 .هيلع ءاضق الف «علطي مل هنأ هل نيبت مث ءرجفلا عولط اًدقتعم لكأ نم

 ءةنسلاو باتكلا ةلالدو «ةعيرشلا لوصأب اههبشأو «لاوقألا حصأ لوقلا اذهو

 اذهو «ئىطخملاو يسانلا نع ةذخاؤملا عفر هللا نإف ؟هريغو دمحأ لوصأ سايق وهو

 نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا نيبتي ىتح ءطولاو لكآلا هللا حابأ دقو «ئطخم

 اذهف ؛طرفي مل هل حيبأو «هيلإ بدن ام لعف نمو ءروحسلا ريخأت بحتساو ءرجفلا

 .ملعأ هللاو ءيسانلا نم رذعلاب ىلوأ

 .(5514/5؟8) ؟ىواتفلا عومجم” و (3 4 /5( «عومجملا”و ((177/5) "ينغملا” :رظنا

 ؟ هيلع اذام ,مادتساف عماجي وهو رجفلا علطااذإ

 ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا لوق وهو «ةرافكلاو ءاضقلا هيلع :لوألا لوقلا

 .مزح نبا هراتخاو

 .ةفينح يبأ لوق وهو «ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 عولط دعب اًدمع عامجلا أدتبا ول [ى ءءاضقلا نود ةرافكلا هيلع نأ :حيحصلا

 .ملعأ هللاو ءمدقت اك رجفلا



 مايصلا باتك (180)ثيدحلا (؟

 دعب ةمادتسالاك وهف «مادتساف ركذت مث ءاًيسان عماج ولو :هكللج يوونلا لاق

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءرجفلاب ملعلا

 .(078/9) "فاصنإلا”و ؛(779/57) "عومجملا”و ؛(57/7١) "ينغملا”و ,(/27) ؟ىلحملا” :رظنا

 لاحلا يف عزنف عماجي وهو رجفلا هيلع لخداذإ

 ضعبو «يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو «ةرافك الو هيلع ءاضق ال :لوألا لوقلا

 .نيميثع نباو «ةيميت نباو مزح نبا رايتخا وهو «ةلبانحلا

 نم يضاقلاو دماح نبا لوق وهو «عامج عزنلا نأل ؛ةرافكلا هيلع :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا

 .كلام لوق وهو «هيلع ةرافك الو هموص لطبي :ثلاثلا لوقلا

 فلكي الو «لاحلا يف عزني نأ الإ هعسوب سيل هنإف ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءاهعسو الإ اًسفن هللا

 ((594) بجر نبال ؟هقفلا يف دعاوقلا”و ((05759/7) "عومجملا”و )١57/75(: ؟ينغملا”و ((907) "ىلحملا” :رظنا

 .(517) "عتمملا حرشلا”و «(558/7) ؟فاصنإلا”و

 ؟ةرافكلا طقست لهف ,رفاس وأ نج وأ ضرم مثراهنلا لوأ يف عماج اذإ

 قاحسإو دمحأو ؛نوشجاملا نباو ثيللاو كلام لوق وهو ءطقست ال :لوألا لوقلا

 امو ءموصلا هيلع بجي نم ناك عامجلا نيح هنأ :مهتجح .يعفاشلل لوقو ء«روث يبأو

 .ةرافكلا طقسي الف كلذ دعب رذعلا نم أرط

 لوقلاو «يأرلا باحصأو «يروثلا لوق وهو «ةرافكلا طقست :يناثلا لوقلا

 بجي ملف ءاّقحتسم هنوك نع جرخ مويلا اذه موص نأ :مهتجح .يعفاشلل يناثلا

 .لاوش نم هنأ ةنيبلا تماق (ىك وأ «رفاسملا موصك «ةرافك هيف ءطولاب

 .نيميثع نباو ءمزح نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :باوصلا



 الو ءصنب الإ هبوجو دعب طقسي الف ىلاعت هللا هبجوأ ام نأل :هفللك مزح نبا لاق

 .اهطوقس يف صن

 "عومجملا”و ١50(: /8) "ينغملا”و «(019/ /9) ؟نايبلا” و ,(774) "ىحملا”و ء(70/8١) ؟فارشإلا” :رظنا

 )63١/5(. "عتمملا حرشلا” و «(/7/5)

 ؟ةرافك هيلع لهف ,عماج مث برش وأ لكأب ادمع رطفأ اذإ

 .يعفاشلا لوق وهو «ةرافك هيلع بجت ال :لوألا لوقلا

 وهو .دمحأو «كلامو ةفينح يبأ لوق وهو «ةرافكلا هيلع بجت :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نباو «ميقلا نباو «ةيميت نبا رايتخا

 ال نأ ىلإ ةعيرذ راصل اذه لثم ىلع ةرافكلا بجت مل ول هنأل :هفللج ةيميت نبا لاق

 لب .عماجي مث لكأي نأ هنكمأ الإ ناضمر يف عماجي نأ دحأ ءاشي ال هنإف ءدحأ رفكي

 «هتأرماو وه ىدغت اذإو «ةرافك هيلع ءادغلا لبق نوكيف .هدوصقم ىلع هل نوعأ كلذ

 يف رقتسا دق هنإف «هلثمب درت ال ةعيرشلا يف عينش اذهو «هيلع ةرافك الف اهعماج مث

 «تيوق هبشلا يوق (لكو «غلبأ ةبوقعلا تناك بنذلا مظع املك هنأ نايدألاو لوقعلا

 لاح لكبف «ةيحامو ةرجاز تعرشو «ةبوقعلا بوشو «ةدابعلا بوش اهيف ةرافكلاو

 .ببسملا ةوق يضتقي ببسلا ةوق

 .اًضيأ اذه ةيميت نبا لوق وحن مالك ميقلا نبالو :تلق

 .(1094/5) "عتمملا حرشلا” و )//71١0(« "نيعقوملا مالعإ” و اهدعب امو )١5/ 731١(« "ىواتفلا عومجم” :رظنا

 ؟ءاضقلا هيلع لهرذع ريغل ناضمر يف دمع رطفأ نم

 .عامجإلا لقن لب «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .ءاضقلا هيلع :لوألا لوقلا

 ناضمر مصي مل نميف ةفاكلا تلقنو .ةمألا تعمجأ :هلللك ريلادبع نبا لاق

 هيلع نأ ؛هنع بات مث «كلذ دمعت اًرطبو اًرشأ هكرت انإو .هضرفب نمؤم وهو ءاًدماع



 أ

 مايصلا باتك (160)ثيدحلا 5 خف

 ناك ءاوسو «هيف رطفأ اذإ ناضمر ءاضق بجي هنأ :ىنعملاو .باطحلا لاقو .هءاضق

 .هئاضق بوجو يف فالخ الو ءرذع ريغل وأ رذعل رطفلا

 الع كلذ يف ملعن ال ءءاضقلا هيلعف كلذ نم ءيشب رطفأ ىتم :ةمادق نبا لاقو

 اًيّصلأ ْمُكَحْلَع َبْيِك بِك اوما َندَلَأ اهدي ## :ىلاعت هلوق :عامجإلا دنتسم

 كيري < كن مه يسوُدَصَم اما نوت كلَ حِينَ ني تلا َلَع بِي
 .[181-85١:ةرقبلا] رمل و اَّآ َنمةَدِقِرَفَس لع

 أربت ال هنأو «ةمذلا يف هتوبثو ء.موصلا بوجو ىلع تلد اهنأ :ةلالدلا هجوو

 باب نم هل رذع ال نم كلذكف .يضقي هنإف رذع هل ناك نم نأو «هلعفب الإ ةمذلا

 .هتمذ يف هتوبثل ؛تيملا نع موصلا ءاضق عرش اذلو «ىلوأ

 يبأ ىلإ لوقلا اذه بسنو ءمزح نبا لوق وهو ءءاضقلا هئزجي ال :يناثلا لوقلا

 .ينابلألاو «ةيميت نبا رايتخا وهو .غ» ةريره يبأو دوعسم نباو يلعو ءرمعو ركب

 نب نمحر لادبع قيرط نم مزح نبا هركذف :ثض» ركب يبأ نع ءاج ام امأف
 : "ىلحملا” ىلع قلعملا لاق اًضيأو ءفيعض : ؟بيرقتلا” يف لاق .نمحر لادبعو «نامليبلا

 .عاطقنالا هرهاظ

 .تبث له رظنيو .ءاضقلا مدع يف اًحيرص سيلف :ككلخ رمع رثأ امأو

 نع «ىلعي نب رمع قيرط نم ةبيش يبأ نبا هجرخأف :كتخ ىلع رثأ امأو

 ءرهدلا لوط اَدبأ هضقي مل اًدمعتم ناضمر نم اًموي رطفأ نم :لاق يلع نع «ةجفرع

 ةجفرعو «كورتم يفقثلا ىلعي نب هللادبع نبا :وه رمع .اًدج فيعض دنسلا اذهو

 .لوبقم : ؟بيرقتلا” يف لاق .يفقثلا هللادبع نبا :وه

 رطفأ نم :ظفلب ةبيش يبأ نباو «قازرلادبع هجرخأف :كعنلخ دوعسم نبا رثأ امأو

 م

 .حيحص هدنسو .رهدلا مايص هزجي مل .ةصخر ريغ نم ناضمر نم اًموي



 مايصلا باتك (180١)ثيدحلا (؟

 نب ءالعلا قيرط نمو :لاقف ءمزح نبا هجرخأف :ث#> ةريره يبأ رثأ امأو

 موي هضقي مل ناضمر مايأ نم اًموي رطفأ نم كخ* ةريره يبأ نع «هيبأ نع «نمحر لادبع

 اذه ؟مه نَم ءالعلا ىلإ هوور نيذلا ةاورلا نكل ,نسح دانسإ اذهو .ايندلا مايأ نم

 قيرط حصأبو :لاقف ءىرخأ قيرط نم اًضيأ مزح نبا هجرخأو اذه .رظن ىلإ جاتحي

 لبقي ال :ةريرهوبأ لاقف ءناضمر يف رطفأ الجر نأ ةريره يبأ نع «نيسحلا نب يلع نع

 دمعتلاب موصلا داسف يف تأي مل هنأب لوقلا اذهل مزح نبا جتحا دقو .ةنس موص هنم

 هريغ ال ناضمر ىلاعت ضرتفا امنإو ,ءءاضقلا باجيإب صن ءطولا وأ ءبرشلا وأ «لكألل
 هللا نذأي مل عرش باجيإ هنم الدب هريغ مايص باجيإف «غلابلا لقاعلا ميقملا حيحصلا ىلع

 امْوَي َرَطْقأ ْنَم١ :اًعوفرم كض ةريره يبأ نع ثيدح ءاج دقو اذه .لطاب وهف «هب ىلاعت

 ثيدحلا اذهو .اِرْهَّدلا ُماَيِص ُهْنَع ضي ل هَل هلل اًهَصَخَر ٍةَصْخَر ِرْيَغ يف َناَضَمَر ْنِم

 يبأ قيرط نم (؟147) دوادوبأ هجرخأ «فيعض هنكلو «عازنلل اًلصاف ناكل تبثول

 نيل : "بيرقتلا” يف لاق سوطملاوبأو .كتشيخ ةريره يبأ نع «هيبأ نع هيوري ءسولطملا

 !؟ال مأ ةريره يبأ نم عمسأ :يردأ ال :يراخبلا لاق هوبأو .ثيدحلا

 . "بيذهتلا” يف ظفاحلا كلذ ركذ .بارطضا ثيدحلا يف اًضيأو :تلق

 نبا نع تباث اضيأ وهو ءيوق لوق مزح نبا لوق نأ :ةلأسملا هذه يف ةصالخلاو

 لمع ول :يقب .ينابلألاو ةيميت نبا رايتخا وهو «مدقت [ى ديضتيع ةريره يبأو .دوعسم

 نع تبث .بوتيو «كلذ نم هللا رفغتسيو «ملعأ هللاو ءسأب الف ءروهمجلا لوقب
 «كلذ نم هللا رفغتسي :اًدمعتم ناضمر نم اًموي رطفأ لجر يف لاق هنأ ريبج نب ديعس

 .مهريغو نيريس نباو «يبعشلا نع اذه وحنبو .هناكم اًموي يضقيو «هيلإ بوتيو
 "ديهمتلا” و ؛(9//171) "فارشإلا”و ,(7 417 /؟) ؟"ةبيش يبأ نبا فنصم# و )4//١141(, ؟"قازرلادبع فنصم” :رظنا

 ,(830/5) "عومجملا”و )1١6/8(4 ؟ينغملا”و «070) ؟ىلحملا”و )٠٠١/٠١(., ؟راكذتسالا”و :(179/9)
 .(495/5) ؟ربلادبع نبا تاعامجإ” و :(4790) "ةنملا مامت” و )١77(: ؟تارايتخالا” و



 رخلا كمي

 ثيدحلا (١)ج افنل

 ؟ةرافك هيلع لهف ,ادمع برش وأ لكأ نم عامجلا ريغب رطفأ نم

 مزح نباو «رذنملا نبا رايتخا وهو .دمحأو «يعفاشلاو نايلس يبأ نب دامحو «نيريس

 مايصلا باتك (184)

 .نيميثع نباو

 «كلامو يرهزلا لوق وهو «ةرافكلا نم عماجملا ىلع ام هيلع :يناثلا لوقلا

 .ءاطع نع يورم وهو «يأرلا باحصأو «روث يبأو قاحسإو ؛يعازوألاو يروثلاو

 .رهش موص هيلع :لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع يورو نسملاو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 راهن يف عامجلاب الإ بجت ال ةرافكلا نأ باوصلاو :هلل» نيميثع نبا خيشلا لاق

 ؛بوجولا مدعو «ةمذلا ةءارب لصألاو «لاحلا اذه يف الإ درت مل ةرافكلا نأل ؛ناضمر

 ؟عتمملا حرشلا”و هيض لل "عومجملا”و ١19/84(2 /9) "ةيادبلا” و «(9/719/) "ىلحملا”و :(8//171) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(4 )5/ ١٠١

 ؟ةرافك هيلع لهف ,امهربغ وأ رذن وأ ءاضق نم ناضمر ريغ موص يف عماج اذإ

 ةرافك ال اًدماع ناضمر ءاضق يف عماجملا نأ ىلع اوعمجأ هكلله ريلادبع نبا لاق

 .هلحو ةداتق اشاح هيلع

 ءامهريغ وأ رذن وأ ءاضق نم ناضمر ريغ موص يف عماج ول هنلل» يوونلا لاقو

 ءاضق داسفإ يف ةرافكلا بجت :ةداتق لاقو .روهمجلا لاق هبو «قبس |ى هيلع ةرافك الف

 .ناضمر

 يف وأ «لفنلا مايص يف عامجلاب ةرافكلا بجت ال :هللله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 وأ ,يدهللا دجي مل نمل ةعتملا مايص يف وأ ,ىذألا ةيدف مايص يف وأ «نيميلا ةرافك مايص



 يف عماج اذإ بجت الو ءناضمر ءاضق يف عماج اذإ ةرافكلا بجت الو ءرذنلا مايص يف

 ؛كلذ وحن وأ «ةرشابم وأ «ةلبقب لازنإلا يف ةرافكلا بجت الو ءرفاسم وهو ناضمر

 .عامجب سميل هنأل

 اًدمع ناضمر راهن يف عماجملا ىلع الإ ةرافك ال هنأو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 .ملعأ هللاو ءالف هادع ام امأو .كلذب صنلا دورول ؛راذعألا نم رذع ريغل

 حرشلا”و :«(187 /1) ؟عومجملا”و :(170 /7) «ينغملا”و 18١(« /7) "ديهمتلا”و ((171/9) ؟فارشإلا” :رظنا

 41١(., /7) ؟عتمملا

 ةدحاو ةرافك هيلع رفكي نأ لبق دحاو موي يف ارارم ئطو نم

 سيل نأ ىلع اوعمجأو )2٠١١/٠١(: ؟راكذتسالا” يف هغللخ ربلادبع نبا لاق

 نبا عامجإلا لقن اذكو :تلق .ةدحاو ةرافك الإ دحاو موي يف اًرارم عوطو نم ىلع

 .مزح نباو «ةمادق نباو ءدشر

 .(186 /1) "ةيادبلا” و ء(1735 /9) "ينغملا” و 140١(« //) "ديهمتلا7و )11١7/5(. "لحملا” :رظنا

 ىرخأ ةرافك هيلعف رخآ موي يف ئطو مث رفك مث نطو نم

 يف ئطو مث هنع رفكف ناضمر يف ئطو نم نأ اوعمجأو :هئللَه ريلادبع نبا لاق

 .ىرخأ ةرافك هيلع نأ رخآ موي

 .دشر نباو ةمادق نبا اضيأ عامجإلا لقن اذكو :تلق

 .(11 /9) "ينغملا”و ١8(. /؟) "ةيادبلا”و.(١١1١ )١٠١/ "راكذتسالا” :رظنا

 ؟ناث موي يف نطو مث رفكي ملو ناضمر نم موي يف ئطو نم

 رايتخا وهو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ؛موي لكل ةرافك هيلع :لوألا لوقلا



 مايصلا باتك (180)ثيدحلا (؟)

 «يرهزلاو ةفينح يبأ لوق وهو .ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيل :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم يف هجوو «يعازوألاو

 ةرشع وأ ؛مايأ ةثالث يف عماج نميف لاقي اذكهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 نأل كلذو ءاهيف عماج يتلا مايألا ددع ىلع تارافك هيلع نإف .هلك رهشلا وأ «مايأ

 «يناثلا مويلا موص داسفب لوألا مويلا موص دسفي ال اذهلو «ةلقتسم ةدابع موي لك

 .ملعأ هللاو

 "ماركإلاو لالجلا يذ حتف”و )0١/5"(. "عومجملا”و )١١١/١١(. "راكذتسالا”و ١75(. /9) ؟ينغملا” :رظنا

 )731/1١(. "ةنجللا ىواتف” و 5307 /90/)

 ؟ةيناث ةرافك هيلع لهف ,دحاو موي يف نطو مث رفك مث نطو اذإ

 لوق وهو ءال مأ لوألا نع رفك ءاوس «لوألا عامجاب ةرافك هيلع :لوألا لوقلا

 عامجلا نأ :مهتجح .نيميثع نباو مزح نبا هراتخاو ءيعفاشلاو «كلامو ةفينح يبأ

 .لوألا عاجلا فالخب اًدعقنم اًموص فداصي مل يناثلا

 .لوألا هبشأف ؛مرحم ءطو هنأل ؛دمحأ لوق وهو ؛ةيناث ةرافك هيلع :يناثلا لوقلا

 ولف «نيتنثا وأ ةدحاو ةأرما ىلع عامجلا ناك ءاوس ؛لوآلا لوقلا وه :باوصلا

 «ةيناث ةرافك هيلع سيلف هرخآ يف ةيناثلا عماج مث «رفك مث «راهنلا لوأ يف ىلوألا عماج
 .ملعأ هللاو

 .(ع ال /ك) "عتمملا حرشلا” و (30 /50 ؟عومجملا”و (3737/5) "ينغملا” و ,(الال١) ؟ىلحملا” :رظنا

 ؟لزني مل اذإ مئاصلل ة رشابملاو ةلبقلا مكح

 :هنللك ظفاحلا لاق .ةيكلاملا دنع روهشملا وهو ءاَقلطم هوركم :لوألا لوقلا

 .ةرشابملاو ةلبقلا هركي ناك هنأ :رمع نبا نع ءحيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا ىورو

 ءاهميرحت موق نع هريغو رذنملا نبا لقن :لو ظفاحلا لاق .مرحت :يناثلا لوقلا
 يف ةرشابملا نم عنمف ؛[1417:ةرقبلا] ةيآلا 4َنُهوُرْتب نامل :ىلاعت هلوقب اوجتحاو



 نِحلا

 مايصلا باتك (160)ثيدحلا (؟) نلت

 حابأ دقو «ىلاعت هللا نع نيبملا ٍدَيَي يبنلا نأ :كلذ نع باوجلاو .اًرابن ةيآلا هذه

 «ةلبق نم هنود ام ال عاجلا ةيآلا يف ةرشابملاب دارملا نأ ىلع لدف ءاّرابخ ةرشابملا

 دحأ ةمربش نب هللادبع :مئاص وهو َلَّبَق نم راطفإب ىتفأ نممو .ملعأ هللاو ءاهوحنو

 .ها .مهمسي مل موق نع يواحطلا هلقنو «ةفوكلا ءاهقف

 نع روهشم وهو :هللج ظفاحلا لاق .خيشلل حابيو ءباشلل هركي :ثلاثلا لوقلا

 نع دليم يبنلا لأس الجر نأ كن ةريره يبأ ثيدح نم ءاج :تلق .سابع نبا

 «خيش هل صخر يذلا اذإف .هاهنف .هلأسف رخآ هاتأو ء.هل صخرف «مئاصلل ةرشابملا

 .يودعلا يفوكلا سبنعلا يبأ قيرط نم (؟57/19/) دوادوبأ هجرخأ .باش هاهن يذلاو

 ثيدحلاف ؛تاقث هلاجر يقابو «"تاقثلا” يف نابح نبا هركذو «نيعم نبا هقثو

 ٠ حويححص

 نب دعسو «سابع نباو «ةريره يبأو ءرمع نع اذه يور «حابت :عبارلا لوقلا

 «قاحسإو .دمحأو نسحلاو ؛يبعشلاو ءاطع لوق وهو ..هتن» ةشئاعو «صاقو يبأ

 .بابحتسالاب لاقف مزح نبا غلابو

 ةفينح بأ لوق وهو «هريغل هركت الو .هتوهش تكرح نمل هركت :سماخلا لوقلا

 ةشئاع ثيدحل ؛ملعأ هللاو .برقأ لوقلا اذهو «نابلألا هراتخاو «نايفسو «يعفاشلاو

 ناكو ءمئاص وهو رشابيو لبقي ْدْيَدَ# يبنلا ناك :تلاق ؟نيحيحصلا» يف انضم

 .ملعأ هللاو ,عاجلا وهو ءروظحملا يف عقي دق هسفن كلمي ال يذلاف .هبرأل مككلمأ

 نأ ةوهشلا يوق ناك اذإ ةصاخبو مئاصلا حصنن ال :هكلج ينابلآلا خيشلا لاق

 نم ةدافتسملا ةعيرذلل اًدس اذهو .عامجلا :روضحملا يف عقي نأ ةيشخ ؛مئاص وهو رشابي

 .«هيف َمَقَب ْنَأ َكَّشْوَأ ءىمحلا ٌلْوَح َماَح ْنَمَو» :ًْيَي هلوق :اهنم «ةعيرشلا ةلدأ نم ديدع
 )15١(. ؟ةنملا مات”( / "حتفلا”و ضخ تقسدلا ؟عومجملا”و ,0/07) ؟ىلحملا”و 115 /9) ؟"فارشإلا” :رظنا



 مايصلا باتك (180١)ثيدحلا 5

 ؟ىذمأوأ ىنماف رشابوأ لبق وأ رظن اذإ

 لوق وهو ءءاذمإلا يف ءاضق الو ءرظنلا ريغ يف لزنأ اذإ يضغقي :لوألا لوقلا

 .يعفاشلاو نييفوكلا

 «ءاذمإلا يف الإ رفكيو كلذ لك يف يضقي :قاحسإو كلام لاق :يناثلا لوقلا

 يف ذاذتلالا نم عامجلاب بلطي ام ىصقأ لازنإلا نأب :لوقلا اذه جتحاو ءطقف يضقيف

 .اقرتفاف ؛الازنإ نكي مل ولو «عامجلاب تقلع ماكحألا نأب بقعتو ءكلذ لك

 «يناعنصلا هراتخاو .مزح نبا لوق وهو «لزنأ ولو .رطفي ال :ثلاثلا لوقلا

 .يعداولا انخيشو «ينابلألاو

 لصحي نأ لجأ نم ليبقتلا وأ «ةرشابملا وأ رظنلا راركت دمعت نإ هنأ :باوصلا

 ؛هيلع ءيش الف «لزنأف «لازنإلا دصق نودب هركذ مدقت ام لعف نإو «رطفأ ينملا لازنإ

 يبأ نب رمعل ْدْيَي يبنلا نذأ :اًضيأو ءمئاص وه رشابيو لبقي ناك ديو يبنلا نأل

 اذإ انلقو ءاذه . ؟ملسم حيحص» يف اى ءمئاص وهو لبقي نأ باش وهو «ةملس

 25 يبنلا نأ .هريغو "يراخبلا” يف كننخ ةريره يبأ ثيدحل ؛رطفأ لازنإلا دمعت

 يناكوشللو .ملعأ هللاو (يلِخَأ ْنِم ُهَتَوُهَشَو ُهَباَرَشَو َُماَعَط َكديَي١ :ىلاعت هللا لاق :لاق

 اهب ءانمإلا عقو يتلا بابسألا نم ببس مئاصلا نم عقو نإ :هللِف لاق ءبيط ليصفت
 ام ىلإ رظنلا دنع وأ «ءادتبا ةوهشل هينم جرخ لب ءببسب ببستي مل نإو ؛هموص لطب

 .هموص لطبي الف «ءانمإلا هنع ببستي امم كلذ نأب هملع مدع عم هيلإ رظنلا هل زوجي

 .اًيسان لكأ نم مظعأب وه امو

 "متفلا”و 917/1*(2) "عومجملا”و )١١١/7(4 ؟ينغملا”و ,(778) "ىلحملا”و )١57/5(2 "فارشإلا” :رظنا

 الكرت "عتمملا حرشلا” و «(878) "ةئملا ماهت”و «(57/5) "ليسلا”و «(7794/5) "لبسلا”وء(١5١/4)



 ك١ عمم
 ثيدحلا م

 ! هيلع اذامف لزناف جرفلا نود عماج اذإ

 .هموص دسفأ هنأل ؛ءاضقلا هيلع نأ ىلع ملعلا لهأ ةماعف :ةلأسملا مكح امأ

 مايصلا باتك (١م)

 ؟ةرافكلا هيلع له اوفلتخاو

 نع ةياورو .يمئاشلاو ةفينح يب لوق وهو «ةرافك هيلع سيل :لوألا لوقلا

 رطفأ هنآ هلل ةمادق نبا لاق .نيميثع نباو ةمادق نباو «رذنملا نبا هراتخاو لجأ

 5 صن الو «ةرافكلا بوجو مدع لصألا نألو «ةلبقلا هبشأف مات عامج ريغب

 ؛غلبأ هنأل ؟جرفلا يف عاجلا ىلع سايقلا حصي الو «سابق الو .عامجإ الو ءاهبوجو

 رشع انثا هب قلعتيو ءاّمّرحم ناك اذإ دحلا هب بجيو «لازنإ ريغ نم اهبجوي هنأ ليلدب

 .ًيكح

 «قاحسإو كرابملا نباو «نسحلاو ءاطع لوق وهو .ةرافكلا هيلع :يناثلا لوقلا

 5 عاجل اك .ةرافكلا بجوأف ؛عاجب رطفأ هنأ :مهتجح .دمحأ نع ةياورو روث يبأو

 .جرفلا

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .(501/5) ؟عتمملا حرشلا”و «(1/4# /5) ؟عومجملا”و «(171/8) ؟ينغملا”و ١77(« /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟موصلا دسفي ءانمتسالا له

 ا ءدحأو يمفاشلاو .كلامو ةفينحوبأ :ةعيرألا ةمئ ةمئألا بهذ

 هم 161 «ملسماو 01844 «يراخبلا" يف ثيدحلاو . 555 000

 :اًضيأو «ةوهش ينملا جورخو «ةوهش ءانمتسالاو :اولاق . كعوج ةريره يبأ ثيدح

 .ءانمتسالاب لصاح وهو «ينملا جارخإ هيف ام ةياغ نإف «عامجلا ىلع سايقلا



 نِخلا
 ك7
 مايصلا باتك (1685)ثيدحلا (؟)ج انفلل

 رايتخا وهو «ىنمأ ولو موصلا دسفي ال ءانمتسالا نأ لإ :مزح نبا بهذو

 ةنسلا وأ باتكلا نم ليلدلا مدع :مهتجح .ىعداولا انخيشو «ينابلآلاو «يناعنصلا

 .كلذ ىلع

 قاحلإو ءعماج نم ىلع الإ ةرافك الو ءاضق ال هنأ رهظألاو :ههلله يناعنصلا لاق

 .ديعب هب عماجملا ريغ

 دنعج ةريره يبأ ثيدحل ؛هموص دسفي هنأ وهو «لوألا لوقلا وه :برقألا

 .ةمئادلا ةنجللاو «نيميثع نبا رايتخا وهو .ملعأ هللاو ,مدقت يذلا

 وأ ؛هتجوز دي وأ هديب ينملا جورخ ىعدتسا ىنمتسا :هنلله مساقلا نبا لاق

 ىتأ دقف لزني مل نإف .ءاضقلا هيلع بجوو ءاقافو رطفأ .ىذمأ وأ ىنمأف «كلذ ريغ

 .هموص دسفي ملو اًمّرح
 ةنملا مامت” و :0945/7) "ضورلا ةيشاح” و 0736 /5) ؟عومجملا”و ماا "؟ينغملا” و ,(0/05) ؟ىلحملا” :رظنا

 .(71/78 /5) ""عتمملا حرشلا” و (41)

 ؟ةرافكلا بجوي له ربدلا يف ءطولا

 هبو ؛ىثنأ وأ ركذ نم اًربد وأ البق جرفلا نوك نيب قرف الو :هللله ةمادق نبا لاق

 يف ءطولا يف ةرافك ال :هنع نيتياورلا رهشأ يف هكللذ ةفينحوبأ لاقو «يعفاشلا لاق

 نود ءطولاك «ةرافكلا بجوي الف ءناصحإلا الو ؛لالحإلا هب لصحي ال هنأل ؛ربدلا

 .ها .ءطولاك ةرافكلا بجوأف .جرفلا يف عامجب موصلا دسفأ هنأ انلو ءجرفلا

 ةأرملا ءهطو نأ ىلع باحصألاو يعفاشلا صوصن تقفتا :هنلله يوونلا لاقو

 داسفإ نم قبس ام عيمج يف لبقلا يف ةأرملا ءهطوك لجر وأ يبصب طاوللاو ءربدلا يف

 .ةرافكلاو ءاضقلا بوجوو ,راهنلا ةيقب كاسمإ بوجوو ؛موصلا

 .(5 00/50 "عتمملا حرشلا” و .(ا// /5) ؟عومجملا”و .(177 /8) ؟ينغملا” و .(018/) "نايبلا” :رظنا



 ا
 مايصلا باتك (185)ثيدحلا (١)ج الل

 ؟دساف حاكن يضوأ ةهبش وأ انزب ءطولا

 حاكن يف وأ .ةهبش وأ انزب ءطولا 7/5 "عومجملا” يف هكللَو يوونلا لاق

 ءموصلا داسفإ يف ءاوس ءءاسنلا رئاسو «ةرفاكلاو هتنبو هتخأو هتمأ ءطوو «دساف

 هلوقو :تلق .هيف فالخ ال اذهو .راهنلا ةيقب كاسمإو «ةرافكلاو ءاضقلا بوجوو

 .ةرم ريغ اذه ىلع انهبن اك «ةيعفاشلا دنع :يأ .هيف فالخال

 ؟ةرافك اهربد وأ اهلبق يف مئاص وهو ةميهبلا ىتأ نم ىلع له

 وأ ءانزلا وأ ربدلا يف ءطولاك «لئاسملا هذه لثم نوركذي ملعلا لهأ :اّلوأ

 الإو ءكلذ لصح اذإ مكحلا نايبل ؛مرحم وه امم كلذ ريغو ةميهبلا ءطو وأ طاوللا

 لك نم ةمالسلا ىلاعت هللا لأسن - هحبقو هتعانشو كلذ ميرحت عيمجلا دنع مولعمف

 :ةلأسملا مكح امأ - هبضغو هللا باذع ببسي ام

 «ةلبانحلا بهذم يف هجوو «ةيكلاملا لوق وهو «ةرافكلا بجت :لوألا لوقلاف

 ءموصلل دسفم هيف جاليإلاب لسغلل بجوم جرف هنأل ؛ةيعفاشلا دنع حصألا وهو

 ٠ .ةيمدآلا جرفك وهف

 بهذم يف يناثلا هجولا وهو «ةيفنحلا لوق وهو «ةرافكلا بجت ال :يناثلا لوقلا

 ىنعم يف وه الو «هيف صن ال هنأل :هنثلك ةمادق نبا لاق .ةلبانحلاو «ةيعفاشلا

 يفو «نيتياورلا ىدحإ ىلع دحلا باجيإ يف ةيمدآلا ءطول فلاخت هنإف هيلع صوصنملا

 .(07/50) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا” و ((37ا// /1) ؟عومجملا”و ء(77١ /7) ؟ينغملا” و :.(5//2014) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟رييختلا ىلع مأ بيترتلا ىلع ناضمر راهن يف عماجملا ةرافك له

 نيرهش مايصف دجي مل نإف «ةبقر قتع اهلوأ :بيترتلا ىلع ةرافكلا :لوألا لوقلا

 يروثلا :ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاًئيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف «نيعباتتم



2 ١ 
 اعدم - ١ 1

 مايصلا باتك (180)ثيدحلا(؟)ج

 روهشملاو «كلام نع ةياورو .هابحاصو ةفينحوبأو «روثوبأو يعفاشلاو «يعازوألاو

 .فلؤملا هركذ يذلا ةريره بأ ثيدح :مهتجح .دمحأ بهذم نم

 ام :مهتجح .دمحأو كلام نع ةياور وهو ءرييختلا ىلع ةرافكلا :يناثلا لوقلا

 نأ نمحر لادبع نب ديمح نع ؛باهش نبا ينثدح «جيرج نبا قيرط نم ملسم هجرخأ
 وأ «ةبقر قتعي نأ ناضمر يف رطفأ الجر رمأ دي يبنلا نأ هثدح كذ# ةريره ابأ

 يرهزلا نع هيوري جيرج نبا نأ ىرت تنآف ءائيكسم نيتس معطي وأ نيرهش موصي

 «ناهيلس نب حيلفو «كلام اذه ىلع جيرج نيا عبات دقو «رييختلا ديفت يتلا وأ ءظفلب

 رييختلا ظفل نأ :حيحصلاو «رييختلا ظفلب يرهزلا نع هوورف «ناثع نب ورمعو

 نب ميهاربإو «ةنييع نب نايفس «بيترتلا ظفلب يرهزلا نع هاور دق هنأ كلذو .ذاش
 «رمعمو يعازوألاو روصنمو «ةزمح يأ نب بيعشو .دعس نب ثيللاو ءدعس

 .ديزأ وأ ءاّسفن نيثالث مامت يرهزلا نع بيترتلا ىور :هكللذ ظفاحلا لاق .مهريغو

 دعب ىلإ مايصلا ىلإ لقتني ال هنأو ءلوألا لوقلا :وه باوصلاف :اذه ىلعو :تلق

 لقتنا نإف ,مايصلا نع زجعلا دعب الإ ماعطإلا ىلإ لقتني الو «ةبقرلا قتع نع زجعلا

 هئزجت ال مايصلا ىلع ردقي وهو ماعطإلا ىلإ لقتنا وأ «قتعلا ىلع ردقي وهو مايصلا ىلإ

 .ملعأ هللاو «ةرافكلا

 ,(703/5) "عومجملا”و )9//١51(«, ؟ينغملا”و )97/٠١(«: ؟راكذتسالا”و )/١7١(« ؟فارشإلا” :رظنا

 .(1 3/5 ؟متفلا”و 0187 /؟) ؟ةيادبلا”و

 ؟ةنمؤم نوكت نأ ةبقرلا يف طرتشي له
 ةريره يبأ ثيدح يف قلطملل المح ؛نايإلا طارتشا ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ

 نإف «لتقلا ةرافك يف ديقملا ىلع نيميلا ةرافكو «راهظلا ةرافك يفو «فلؤملا هركذ يذلا

 .147 :ءاسنلا]# ٍةَكصْؤُم رقَبَقَر رسم اًعطَخ اًنِمْؤُم َلكَق نموإ# :ىلاعت هللا لاق لتقلا ةرافك



 مايصلا باتك (160١)ثيدحلا (١)ج

 يف كف يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح اذكو «ةنمؤملاب انه اهديقف

 اهل لاق :ثيدحلا يفو ءاهكصف اهيلع بضغ هنأو «ةيراجلا ةصق يف (017) "ملسم»

 لوسر تنأ :تلاق . (؟اَنأ ْنَم١ :لاق .ءامسلا يف :تلاق .«؟هللا َنْيَأ» :يكَي هللا لوسر

 «يأرلا باحصأو روثوبأو ءيعخنلاو ءاطع بهذو . اََنِمْؤُم ام ؛اَهْفَيْعَأ» :لاق .هللا

 ٌوأ# :ىلاعت هلوق :مهتجح .ةرفاكلا ةبقرلا ئزجت هنأ ىلإ دمحأ نع ةياورو مزح نباو

 قتعأ ةبقر يأف «ةبقر ريرحتب رمأي نآرقلا رهاظف :اولاق .[49:ةدئاملا]4ِةّبَكَر ٌرِيِرَحَت

 .هأزجأ

 ةنجللاو «نيميثع نبا رايتخا وهو .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :برقألا

 ءهبر ةدابعل ملسملا دبعلا غيرفت نمضتي قاتعإلا نأل :هنثلج ةمادق نبا لاق .ةمئادلا

 يف هقاتعإ عرش كلذ بسانف «ملسملا ةنوعمو هداهجو «هتدابعو هماكحأ ليمكتو

 .حلاصملا هذه اليصحت ؛ةرافكلا
 ؟"نايبلا ءاوضأ”و ء(١٠07١ /") "مهفملا”و ريال م /م) "ينغملا”و 4074 ؟"ىلحملا”و :(175 /7) "فارشإلا” :رظنا

 )57537/1١(. ؟ةنجللا ىواتف”و )5١9/5( ؟عتمملا حرشلا”و «(0 56 /5)

 قتعي ام دجو مث ةرافكلا موص يف عرش اذإ

 همزلي مل هيلع ردق مث «قاتعإلا ىلع ةردقلا لبق موصلا يف عرش نإ :لوألا لوقلا
 «ةداتق لوق وهو «ىلوألا لعف دق نوكيو هتزجيف «قتعلا ءاشي نأ الإ «هيلإ جورخلا

 .رذنملا نباو ءروث يبأو دمحأو ءيعفاشلاو دعس نب ثيللاو «يعازوألاو كلامو

 .هغارف ىلإ زجعلا رمتسا ول اى هتأزجأف «هيلع ةبجاولا ةرافكلا يف عرش هنأ : :مهتجح

 «حابر يبأ نب ءاطعو نيريس نبا لوق وهو ءجورخلا همزلي :يناثلا لوقلا
 ىلع ردق هنأل ؛يأرلا باحصأو ديبع يبأو يروثلاو ءدامحو مكحلاو يعخنلاو

 .ءاملا ىري مميتملاك لدبملا مكح لطبف ؛لدبلاب هضرف ءادأ لبق لصألا



 م
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 مايصلا باتك (1645)ثيدحلا (١)ج

 رهظ ءاملا دجو اذإف .هرتسي امنإو .ثدحلا عفري ال مميتلا نأ :اذه نع بيجأو

 .ةيلكلاب عاجلا مكح عفري هنإف .موصلا فالخب همكح

 دعب رقتفا ءاهريغ هئرجي ل ةبقرلا ىلع هتطو نيح اًرداق ناك نم :ثلاثلا لوقلا

 «مايصلا ريغ هئزحي مل مايصلا ىلع اًرداق ذئنيح اهنع اًرجاع ناك نمو «رقتفي مل وأ كلذ

 ريغ هزجي مل ماعطإلا ىلع اًرداق ءمايصلاو ةبقرلا نع اًرجاع هئطو نيح ناك نم اذكهو

 .مزح نبا لوق وهو «ماعطإلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ؟فاصنإلا”و )4١78/7(: ؟ينغملا”و )1١/ 994٠(: ؟نايبلا” و ,(759) ؟ىلحملا”و ؛.("5//01) ؟فارشإلا» :رظنا

7/9 ). 

 ؟ةرافكلا مايص يف عباتتلا طرتشي له

 هعطق مث «نيرهشلا ضعب ماص نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هغللك رذنملا نبا لاق

 فالخ ال :هكلله ةمادق نبا لاقو .مايصلا فنأتسي نأ هيلع نأ رطفأف :رذع ريغ نم

 .ربخلل ؛ناعباتتم نارهش هنأ هبجوأ نم نيب

 هموص عباتت عطقنا اًدمع ةرافكلا موص راهن يف عماج نإ :هكلله يطيقنشلا لاقو

 يه ةءوطوملا تناك كلذ يف ءاوسو .ديدج نم نيرهشلا فانئتسا همزلو ءاعامجإ

 راهن يف اًدمع برش وأ لكأ ول كلذكو «هيف عازن ال اذهو ءاهريغ وأ اهنم رهاظملا

 .روكذملا موصلا

 يبأ ثيدحل دودرم لوق وهو .هقيرفت زوجي :لاقو «ليل يبأ نبا فلاخ دق :تلق

 .فلؤملا هركذ يذلا كتعنيخ ةريره
 "ءاوضألا”و 20787 /5) "عومجملا” و )1١17٠١/5(. ؟مهفملا”و 2١78/90 ؟ينغملا” و ,(706 /5) ؟فارشإلا :رظنا

 .(ةةال /5)



 مايصلا باتك (14850١)ثيدحلا (؟

 ؟ةلهألاب مأ ددعلاب ربتعي لهف ,رهشلا ءانثأ نم مايصلاب أدتبا اذإ

 ةمادق نبا لاق .هئانثأ نمو ءرهش لوأ نم نيرهشلا موص ئدتبي نأ زوجي :الوأ

 .اًقالخ اذه يف ملعن ال :هكللو

 وأ اًموي نيتس اناك «نيمات ةلهألاب نيرهش ماصف رهش لوأ نم أدب نإ :اًيناث

 ءاّموي نيسمحو ةعست اًصقان رخآلاو اًمات امهدحأ وأ ءاّموي نيسمحو ةيناث نيصقان

 .ةمادق نبا هنع هلقنو «عامجإلا اذه ىلع رذنملا نبا لقن .كلذ هأزجأ

 ىلع رذنملا نبا لقن .كلذ هأزجأ اًموي نيتس ماصف ءرهش ءانثأ نم أدب نإ :اًثلاث

 .اًضيأ ةمادق نبا هنع هلقنو «عامجإلا اذه

 نم اًموي رشع ةسمخ ماص اّلثمف «ددعلاب اًرهشو «لالهلاب اًرهش ماص نإ :اًعبار

 :فالخ هيف اذهف «عيبر نم اًموي رشع ةسمخو .هعيمج رفصو مرحملا

 ةيناث موصي :هكلله مزح نيا لاقو .اًموي نيتس موصي :هللله يرهزلا لاق

 نوكي هعيمج هماص يذلا رهشلا نأ :يأرلا باحصأو يعفاشلا بهذو .اًموي نيسمخو

 نيثالث ددعلا متي هدعب امو مدقت امم هادع امو ءاّمات وأ اًصقان ناك ءاوس «لالهملا ىلع

 هللاو ءطوحأ هنألو ؛رخآلاو لوألا لالحلا طبض رذعتل ؛باوصلا وه اذهو ءاّموي

 .ملعأ

 .007/8/1) "ينغملا” و (007/45) ؟"ىلحملا” و «(708/0) "فارشإلا”و )١١(« رذنملا نبال "عامجإلا” :رظنا

 ؟عباتتلا عطقي له ءامغإلاو نونجلاو عاضرلاو لمحلاو رفسلاو ضرملاو سافنلاو ضيحلا

 :عباتتلا عطقي الف ضيحلا امأ

 اذإ ةأرملا نأ ىلع ءملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هنلله رذنملا نبا لاق

 .ترهط اذإ ينبت اهنأ ءتضاح مث ءاًضعب تماصف «نيعباتتم نيرهش موص اهيلع ناك



 بحل

 * ىوك
 مايصلا باتك (185)ثيدحلا (١)ج

 تضاح اذإ اًعباتتم ةمئاصلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو :ههلل ةمادق نبا لاقو

 .ينبتو تره اذإ يضقت همامتإ لبق

 نم عباتتلا عنمي ال ضيحلاو :(071/50) ؟هريسفت” يف هثلل» يبطرقلا لاقو

 .فالخ ريغ

 يف هتلزنمب هنأل ؟عبانتلا عطقي ال هنأو ءضيحلاك وه ليقف :سافنلا امأو

 ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو ءامهلعفب امههيف لصحي ال رطفلا نألو ؛هماكحأ

 ال هنأل ؛هنم زرحتلا نكمأ رطف هنأل ؛عباتتلا عطقي امهدنع يناثلا هجولاو «ةلبانحلاو

 .ماع لك رركتي
 روهمج لوق وهو «مدقت ام ىلع ينبي لب «عباتتلا عطقي ال هنإ :ليقف :ضرملا امأو

 ؛ضيحلاك وهف «هرايتخا ريغب ثدح رطفلا ببس نأل سابع نبا :مهنم ؛ملعلا لهأ

 اذإ ضرملا عوقو نمأي ال هنأل ؛لسلستي نأ ىلإ كلذ ىدأل عطقني انلق اذإ انألو

 ءمكحلاو يعخنلاو «ريبج نب ديعس لوق وهو .عطقي :ليقو .ءربلا دعب فنأتسا

 همزلف ؛هلعفب رطفأ هنأل ؛ديدجلا يف يعفاشلا لوقو «ءيأرلا باحصأو يروثلاو

 .فانئتسالا

 اقوخ اترطفأ نإو ءضيرملاك |مهف |مهسفنأ ىلع اتفاخ نإف :عضرملاو لماحلا امأو

 .عباتتلا عطقي :امهدحأ :ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم يف ناهجو امهيفف ءاهيدلو ىلع

 .عطقي ال :يناثلاو

 ؛هيف هل عنص ال رذع هنأل ؛عباتتلا عطقني مل ارطفأ نإ :نونجملاو هيلع ىمغملا امأو

 .ةمادق نبا هلاق .ضيرملاك وهف



 ؛دمحأ مالك نم رهاظلا وهو «نسحلا لوق وهو .عطقي ال :ليقف :رفسلا امأو

 «عطقي :ليقو «ضيحلاب ةأرملا راطفإك «عباتتلا هب عطقني ملف «حيبم رذعل رطفأ هنأل

 .ةفينح يبأو كلام لوق وهو

 نم مهنمو .ضرملاك «نالوق هيف :لاق نم مهنمف «يعفاشلا باحصأ فلتخاو

 .هرايتخاب لصحي رفسلا نأل ؛اًدحاو اًهجو عباتتلا عطقني :لوقي

 .ملعأ هللاو .عطقي الف ءيرورض رمأل ناك اذإ رفسلا نأ :باوصلاو

 راهظلا ىلع مالكلا ين هلله يطيقنشلا هلاق ام وه ةلأسملا هذه يف :حجارلا

 راطفإلاب راهظلا ةرافك موص عباتت عطق نأ :عرفلا اذه يف يدنع رهظألا :(007/6)

 ال يذلا ديدشلا ضرملاك «هنع زرحتلا ىلع هل ةردق ال ببسل ناك نإ نيرهشلا ءانثأ يف

 ىلع هل ةردق ال هنأل ؛عباتتلا مكح عطقني الو «كلذ يف رذعي هنأ موصلا ىلع هعم ردقي

 الإ انت اًسْنَن ُهَّنأ كْيَكُي الا» :لوقي العو لج هللاو ءكلذ نع زرحتلا

 2 يبنلاو «[7١:نياغتلا]# ٌمهَعطْمَسأ ام هَ اوكا :لوقيو «[787:ةرقبلا]# اَهَعَسَو

 نع زرحتلا هنكمي ناك نإو ا مَتْعْطَتْسا اَم هنم اون (ءْيَشب ْمُكُنْرَمأ اًدِإَم» :لوقي

 ناك ول اكو «ةرافكلا موص ءانثأ يف رفسلل راطفإلاك «عباتتلا هب عطق يذلا راطفإلا

 نع هموص نكمي ال وهو ءناضمر يناثلا هرهش نأل ؛نابعش نم ةرافكلا هموص ءادتبا

 مايأ وأ ءرطفلا موي وأ رحنلا موي اهيف لخدي ةدم يف موصلا أدتبا ول اكو «ةرافكلا

 هتردقل ركذ اب هعطق نع زرحتلا ىلع رداق هنأل ؛كلذب عطقني عباتتلا نإف ءقيرشتلا

 اهللختي ال ةدم يف موصلا ىلع اًضيأ هتردقلو .هسكعك موصلا نع رفسلا ريخأت ىلع
 وه راطفإب عباتتلا عطق اذإو «ىفخي ال امك قيرشتلا مايأ الو «ناديعلا الو ,ناضمر

 هلوقل ؛رهاظ ديدج نم نيرهشلا موص فنأتسي هنوكف ءركذ اهب هنع زرحتلا ىلع رداق



 مايصلا باتك (4860١)ثيدحلا (

 .هيلع هتردق عم عباتتلا كرت دقو [4؟:ءاسنلا]# ِنيَعِباَنَتَم ِنْئَرَهَش ْماَيِصَه# :ىلاعت

 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو ءاندنع رهظألا وه اذه

 ببسل .هعباتت بجي موص ءاسنلا ىلع بجو نإ هنأ :رهظألا : هيبنت : كلك لاق

 ىلع نهل ةردق ال ام لك يف نرذعيف ءانركذ اك كلذ يف ّنهمكح نأ كلذ ىضتقا

 سافنلا نآل ؛سافنلاو رفسلل راطفإلاك «هريغ نود ضرملاو ءضيجحلاك «هنع زّرحتلا

 موص يف هنع زّرحتلا نكمي الف ضيحلا اّمَأ .هدعب وأ هلبق موصلاب هنع زّرحتلا نكمي

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءرهش لك يف ةداع ضيمحت ةأرملا نأل ؛رهش وأ نيرهش

 .(ةهةك/5) "ءاوضألا”و (" <65 /ا/) "ينغملا”و )٠١ 0١ "نايبلا”و(©5١8 /0) "فارشإللا” :رظنا

 ةرافكلا مايص ريغ اموص نيرهشلا ءانثأ يف ماص اذإ

 ةرافك وأ عوطت وأ ءءاضق وأ رذن موصب عباتتلا عطق نإ :هلله ةمادق نبا لاق

 .هاون امع هموص عقيو ءطورشملا عباتتلاب لخأ هنأل ؛نيرهشلا فانئتسا همزل ءىرخأ

 .021/ //) "ينغملا” و «(589 ١١١/ ؟نايبلا” :رظنا

 ؟ماعطإلا يف عباتتلا بجي له

 نآل كلذو ...دمحأ هيلع صن ؛ماعطإلا يف عباتتلا بجي الو :هثلله ةمادق نبا لاق

 .هيف عباتتلا طرتشي مل ىلاعت هللا

 هيف بجي ال ماعطإلا نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأ نأ ملعا :هلللظ يطيقنشلا لاقو

 .ديق نع هقلطأ ىلاعت هللا نأل ؛عباتتلا

 .(5//051) "ءاوضألا” و ,(79/9 /ا/) "ينغملا” :رظنا
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 مايصلا باتك (14850)ثيدحلا (؟١)ج

 ؟رخآلا نود نيكسم لك نوكي نأ ماعطإلا يف طرتشي له

 روهمج لوق وهو ءرخآلا ريغ نيكسم لك اًئيكسم نيتس معطي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ

 .ةفينح يبأ لوق وهو ءاّموي نيتس دحاو نيكسم ماعطإ زوجي :يناثلا لوقلا

 وه يذلا ماعطإلا فاضأ :ديعلا قيقد نبا لاق .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ةرشع نيكاسم ةتس معطأ نم قح يف اًدوجوم كلذ نوكي الف «ءيش ىلإ معطأ ردصم

 .مايأ

 هرهاظ نع نآرقلا صنب جورخ دحاو ىلع هب راصتقالاف :هفلله يطيقنشلا لاقو

 .ىرت اى هيلإ عوجرلا بجي ليلد الب .هنم ردابتملا
 "حتفلا” و 2077 /8) ؟ىحملا”و )١08/5(0 ؟ةيادبلا”و :(787/5) "عومجملا”و 20735 /9) "ينغملا” :رظنا

 .(557 /5) «ءاوضألا”و 0941 /9) ؟لبسلا”و «1594-155/4)

 ؟ماعطلا نم نيكسم لك هاطعي يذلاردقلا مك

 .ىذألا ةرافك يف الإ تارافكلا عيمج يف ادم نيكسم لك ىلإ عفدي :لوألا لوقلا

 تبث «ةرذلا وأ ربلا وأ ريعشلا وأ .بيبزلا وأ رمتلاب رفك ءاوس «نيدم هيلإ عفدي هنإف

 «تباث نب ديز نع يورم وهو .نيكسم لكل دم :الاق امهنأ رمع نباو سابع نبا نع

 يبأ ثيدح يف ءاج .مزح نباو يعفاشلاو .يعازوألاو ءاطع لوق وهو «ةريره يبأو

 ءانأ :لاق (؟لِئاَّسلا َنْبَأ» :لاق .رمت هيف قرعب ِةييَي يبنلا ينأ :فلؤملا هركذ يذلا ةريره

 .(هب ُقَّدَصَتَ اًَدذَه ل » :لاق

 نوتس يهو ءاعاص رشع ةسمخ عسي ام :ءاهقفلا دنع قرعلاو :هنلله يوونلا لاق

 .دم نيكسم لكل ءاًئيكسم نيتسل ادم



 مايصلا باتك (180)ثيدحلا (

 يروثلا لوق وهو .عاص ريعشلاو رمتلا نمو نادم حمقلا نم :يناثلا لوقلا

 «يعخنلاو يبعشلاو «ةمركعو دهاجم :حمق نم نادم لاق نممو «يأرلا باحصأو

 رمتلا نمو «ربلا نم دم :هثلله دمحأ لاقو «عاونألا عيمج نم نادم :هنللَم كلام لاقو

 .هعم نمو ةفينح بأ لوق يطيقنشلا راتخاو «نادم ريعشلاو

 ام طسوأ نم معطيف «ءعرشلاب ال فرعلاب ردقم هسنجو ماعطإلا :ثلاثلا لوقلا

 اَم ٍطَسْوَأ ّنِم# :ىلاعت هلوق هتجح .ةيميت نبا لوق وهو ءاًعونو اًردق هلهأ معطي
 .[44:ةدئاملا]# مُكَيِلهَأَنوُمِعطَت

 ةجوزلا ماعط رّدقي ال اك اًضيأو «فرعلا ىلإ عجري عرشلا يف هريدقت ِتأي ملامو

 ماعطف ءبجاولا فيضلا ماعط الو .هماعطب رجأتسملا ريجألا اذكو كولمملاو دلولاو

 .ردقي ال نأ ىلوأ ةرافكلا

 ليلد توبث مدعل ؛فرعلا ىلإ عجري ماعطإلا نأو .ثلاثلا لوقلا وه :باوصلا

 اًردق مهيلهأ نومعطي ام طسوأ نم دلب لك لهأ معطيف :ريدقتلاو «نييعتلا ىلع لدي

 يفكي دملا له يقب .ليلد كلذ يف تبثي ملف «هريغو ربلا نيب قيرفتلا امأو ءاعونو

 ؟هعبشيو نيكسملا

 .هعبشي هنإف «ةرذلا وأ «ريعشلا وأ ربلا قيقد نم ادم هاطعأ اذإ هنأ :رهظي يذلا

 هللاو ءدحاو نم رثكأ يفكي هنإف «نادلبلا رثكأ توق بلاغ حبصأ دقو :زرلا امأ

 .ملعأ

 ((5//509؟) ؟ينطقرادلا نئس”و :(9/5/) ؟ةبيش يبأ نبا فنصم”و :«(007/8) "قازرلادبع فنصم” :رظنا

 "ملسم حرش” و ل( ال١ "ينغملا”و ل( 3 ؟"نايبلا”و 5489 ؟ىلحملا”و 8٠١ /ه) "فارشإلا”و

 ماكحأ”و 5641 نص "عنمملا حرشلا”و 053/5((2) "ءاوضألا”و ,.("597/88) ؟ىراتفلا عومجم” و 36 دل

 .(814) حقيشملل ؟نيميلا



 5 ةرافكلا ماعط نيكاسملا كيلمت ط رتشي له

 مهادغ وأ نيكاسملا ىشع اذإف «ماعطإلا يف كيلمتلا طرتشي ال :لوألا لوقلا

 نب هراتخخاو ؛دحأ نع ةياورو ؛ةيفنخلاو ةيكلاماو ءيعخنلاو نسحلا لوق وهو ءأزجأ

 :ةدئاملا]# َنيكككَسَم َوَرَسع ماعطإ هنَرَفَكَف# :ىلاعت هلوق :مهتجح .نيميثع نباو «ةيميت

 منصف ءائاح موصصلا نع فعض هنأ :رسنأ نع تبثو ةقيقح مامطإ اذهو اول

 )5١/5(. "ءاورإلا” يف رثألاو ,مهعبشأف ءائيكسم نيثالث اعدو ,ديرث ةنفج

 ءاّبح مهيطعي ىتح ئرجي الو .هتزجي مل مهاشع وأ نيكاسملا ادغ اذإ :يناثلا لوقلا

 ةرافك يف كلذ ةرجع نب بعك ثيدح :مهتجح .ةلبانحلاو يعفاشلا بهذم وهو

 :َنكاَسَم نس ْمِعْطَأ ْوَأ مَ َهَاََت ْمُصَو «َكَسأَر قِلحا» يي يبنلا لاق :هيفو «ىذألا
 )١7١(. ؟ملسم”و (1815) "يراخبلا” يف ثيدحلاو .اقاَِب ْكْسْنا وأ

 نع لوقنملا نأب اًضيأ اوجتحاو .ىذألا ةرافكب صاخ هنأ :اذه نع باجيو

 نب ديزو «رمع نباو «سابع نبا نع كلذ مدقت [ى ءاّبح مهؤاطعإ هت ةباحصلا

 عنمي الو «كيلمتلا زاوج ىلع لاد هنأب :اذه نع بيجأو , غت# ةريره يبأو .تباث

 .ماعطإلا زاوج

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :باوصلا

 2017 /80) "ىواتفلا عومجب”و مابا 7١/ "ينغملا”و )898/1١(: ؟نايبلا”و )1١١/0” "فارشإلا” :رظنا

 .(3100) "نيميلا ماكحأ” و ,(71017/1) "عتمملا حرشلا”و

 ؟مادإ ماعطإلا عم همزلي له

 هلوق :مهتجح .روهمجلا لوق وهو «بحتسي لب مادإلا همزلي ال :لوآلا لوقلا

 دقف مادإ الب اًبح هاطعأ اذإو 8: ةدئاملا]4 مكيلهأ َنوُمِهْطُت ام ٍِطَسْوَأ ٌنيأ# :ىلاعت
 ع

 .همعطأ



 مايصلا باتك (1850)ثيدحلا (١)ج

 مهمعطأ نإ بجيالو «ةرذ وأ ريعش زبخ مهمعطأ نإ مادإلا بجي :يناثلا لوقلا

 .ةيفنتلا لوق وهو .ةطنح

 .ةيكلاملا ضعب لوق وهو «مادإلا همزلي :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو «ةيميت

 .ملعأ هللاو ءطوحأ وهف «ةيميت نبا هلاق ام لعف نإو لوألا لوقلا وه :برقألا

 .079/1) حقيشملل "نيميلا ماكحأ” و 00201١ /70) "ىواتفلا” :رظنا

 ؟ةرافكلا يف ةميقلا ئّرجت له

 ءرذنملا نباو روث يبأو ءيعفاشلاو كلام لوق وهو .ئزجت ال :لوألا لوقلا

 لودعلا زوجي الف «ةرافكلا نييعت اهيف تءاج ةلدألا نأ :مهتجح .دمحأ نع ةياورو

 .اهريغ ىلإ اهنع

 نع ةياورو «يأرلا باحصأو يعازوألا لوق وهو «ةميقلا ئزجت :يناثلا لوقلا
 ع

 .دممح |

 .مزح نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 هل وعوبا يي اص ص ص ل
 دودح دعي نمو# : هللا دودح ىدذعت دقف «ةميق كلذ يف بجوأ نمف :هفللو لاق

 ل ياكم ص

 ناك اًمو# ىللا هب نذأي ١ ام نيدلا نم عرش دقو «آ' قالطلا]# َهَسْفَن ةسفن ملظ دَقف هلل

 .[14:ميرم]# اًيِض ير
 ماكحأ”و 033076 //) ؟ينغملا” و )2١9190(( ةريبه نبال "عامجإلا”و )١١80(( "ىحملا”و )71١/6(, "فارشإلا” :رظنا

 .(57157) "نيميلا



 مايصلا باتك (1680١)ثيدحلا (؟

 ؟ريغصلا ىلإ ةرافكلا فرص زوجي له

 :ةعبرألا ةمئألا لوق وهو ءزوجيف ماعطلا لكأي نمم ناك نإ ريغصلا امأ

 حصي ال ريغصلا نإف ؛هل ضبقي هيلو ىلإ عفدتو ,دمحأو يعفاشلاو «كلامو ةفينحوبأ

 «يعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ بهذف .ماعطلا لكأي ال يذلا ريغصلا امأو «ضبقلا هنم

 .هيلو ىلإ عفدتو .هل فرصت نأ حصي هنأ ىلإ :دمحأ نع ةياورو

 لمشي اذهو «[4:ةلداجملا]# اًنِكَسِم َنيِّيِس ُماَعطِإَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 وه اذهو «ئزجي ال هنأ ىلإ :مزح نباو ةياور يف دمحأ بهذو «ريبكلاو ريغصلا نيكسملا

 ماعطإ# :لوقي َكْبِك هللاو «ةميقلا عفد ةلزنمب نوكيف «ماعطلا لكأي ال هنأل ؛؟باوصلا

 .[4:ةلداجملا]# اًنِدِكَسِمَنَيِس ُماَعطِإَف## :لوقيو «[189:ةدئاملا]# َنيكِكَسَم َوَرَمَع

 ؟فاصنإلا” و ,(70377 /9) ؟ينغملا” و .(191/) ةريبه نبال ؟عامجإلا” و 044 )١١/ "نايبلا” و ,(7 537) "ىلحملا” :رظنا

 6501١ "نيميلا ماكحأ”و )١01077/9(.,

 اينغ نابف اًريقف هبسحي نم ةرافكلا ىطعأ اذإ
 ءرذنملا نباو فسوي يبأو روث يبأو يعفاشلا لوق وهو هئزجي ال :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم يف هجوو

 يناثلا هجولاو ,نسحلا نب دمحمو «ةفينح يبأ لوق وهو «هئزجي :يناثلا لوقلاو

 .ةلبانحلل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :باوصلا

 )4//١53(. ؟فاصنإلا” و (للالا/ 0 "ينغملا”و 2701 /5) "فارشإلا” :رظنا



 نحنا كج
 مايصلا باتك (1650)ثيدحلا (١)ج هن

 12 يبنلا ىبرق يوذ ىلإ ةرافكلا عفدت ال

 ةلدألل هدي يبنلا ىبرق يوذ ىلإ عفدت ال ةرافكلا نأ ةعبرألا ةمئألا قفتا

 يذلا كفيخ ةريره يبأ ثيدحل ؛ةقدص ةرافكلاو ؛مهيلع ةقدصلا ميرحت يف ةدراولا

 .(وب ُقَّدَصَتَق اذه ُلُخ» :عماجملل ديب يبنلا لاق :هيفو ءفلؤملا هركذ

 ءعرشلاب ةبجاو ةقدص اهنأل :ةلأسملا هذه ىلع همالك يف هفللو مساقلا نبا لاق

 .سانلا خاسوأ دشأ نم يهف ؛بنذلا وحمل اهتيعورشم نأل ؛ىلوأ لب «ةاكزلا تهبشأ

 ؟"نيميلا ماكحأ”و ةفرضرفلا ةضز "ضورلا ةيشاح”و )١78/0(« "جاتحملا ينغم” و 4 "عئانصلا عئادب” :رظنا

 ة4ةضت#

 ؟هنع طقست لهف ةرافكلا نع ناضمر راهن يف عماجملا زجع اذإ

 لوق وهو ءاهادأ اهيلع ردق ىتمف هتمذ يف ىقبتو .ءطقست ال :لوألا لوقلا

 لاق .ةيعفاشلا بهذم يف حصألا وهو .دمحأ نع ةياورو «ةيكلاملا نم رانيد نب ىسيع

 .روث يبأو ءيروثلاو «ةفينح يبأ لوق سايق وهو :هكلل ةمادق نبا
 كف ةريره بأ ثيدح :مهتجح .مزح نياو «ربلادبع نبا رايتخا وهو :تلق

 «ماعطإلاب هرمأ ديبي يبنلا نأو ءناضمر راهن يف عماجملا ةصق يف فلؤملا هركذ يذلا

 !؟ينم رقفأ ىلعأ :لاقف .هب قدصتي نأ هرمأف رمت نم قرعب يتأف !عيطتسأ ال :لاقف

 لاق .هنع طقست ةرافكلا نأ هيف سيل ثيدحلا اذهف .«َكَلْمَأ ُةمِعطَأ» :هل لاق :هيفو

 دق هنأب هَتِلَل هنم رابخإب الإ هَّتْلَط هضرتفا ام طوقس زوج الو :هلو هنلل» مزح نبا

 .هطقسأ

 بهذم يف هجوو ءدمحأ نع ةياورو «يعازوألا لوق وهو «طقست :يناثلا لوقلا

 اَمهّسأ اوقاف :ىلاعت هلوق : :مهتجح .نيميثع نباو «ةمادق نبا رايتخا وهو «ةيعفاشلا

 اسف هلأ فلكي ال# :ىلاعت هلوقو «[1:نباغتلا]4 مَعَ
- 

 :ةرقبلا]# اهَعَسَو اَلِإ اسْفن



 وخلا حبي

 ١ ل

 هيلإ عفد امل عماجملا لجرلا نأو .فلؤملا هركذ يذلا تف ةريره يبأ ثيدحو «7

 .ىرخأ ةرافكب هرمأي مو ««َكَّلْهَأ ُهْمِعْطَأ» :لاق .هيلإ هتجاحب هربخأ رمتلا ديب يبنلا
 الص

 (َكَلْهَأ ُهْمِعَط ّا) :هل لاق 7-0 لوسرلا نإ :ةيعفاشلا ضعب لاق :ثلاثلا لوقلا

 مايصلا باتك (85١)ثيدحلا (

 اوناك اذإ هدالوأو ءرفكملا ةجوز ىلإ ةصاخ عامجلا ةرافك فرص زوجي هنأو «ةرافك :يأ

 نوكي ال اى هترافكل اًقرصم نوكي ال لجرلا نأل ؛باوص ريغ لوقلا اذهو «ءارقف

 .هتاكزل اًفرصم

 باحصأ هب لدتسا ام ىلع ربلادبع نبا باجأ دقو «لوألا لوقلا وه :باوصلا

 يي هللا لوسر نأب رسعملا نع ةرافكلا طاقسإ يف جتحم جتحا نإ :لاقف «يناثلا لوقلا

 ل هيلع ةبجاو تناك ولو ء«ترسيأ اذإ اهيدؤت هل لقي ملو .اَكّلاَيِعَو َتْنَآ ُهْلُك» :هل لاق

 كنع ةطقاس اهنإ :دككَب هللا لوسر هل لاق الو :هل ليق .هل كلذ نيبي ىتح هنع طقست

 ىلإ ةمذلا مزل راسيلا يف هؤادأ بجو ام لكو «هيلع اهبوجوب هربخأ نأ دعب ءكترسعل

 .ملعأ هللاو «ةرسيملا
 "عومجملا” و ةةدض ةرف)إ "ينغملا”و ممم ؟نايبلا”و "ياله ا) ؟"ىلحملا”و 36( ٠0/١ 0 ؟"راكذتسالا” :رظنا

 .(؛ ١ /) "عتمملا حرشلا”وء( /540 "محتفلا” و (" /(
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 بِلا
2 

 0٠
 مايصلا باتك (١م+)ثيدحلا )+ نلت هريغو رفسلا 2 موصلا:باب

 هريغو رفسلا يف موصلا :باب
0-9 

 :هلك ّيِبلِل َلاَق ّيِمّلْسألا وِرْمَع َّنْب َةّرْمع نأ اضن َةَضِياَع ْنَع -5

 َتْدِش ْنِإَو ْمُضَق َتْدِش ْنِإ) :َلاَقَف - ماّيَّصلا َريِئَك َناَكَو - ؟ِرَمَّسلا يف ٌموُضَأأ

 .(رِطْنَأَت

 :ثيدحلا جيرخت

 411517 ماسبو يقفل ذهو 41415) يراخبلا جرخأ

 ِبِعَي ْمَلَق لي يلا َعَم َرِفاَسُ انك :َلاَق ثنح ِكِلاَم ِنْب ِسَّأ ْنَع -141/

 .مئاّصلا َلَع ٌرِطْفْملا لَو ِِطْفلا َلَع ُمِئاَّصلا

 :ثيدحلا جيرخت

 :ثيدحلا ظافلأ

 يف ناك رفسلا اذه نأ ظفللا رهاظ (ْدِكَنَب هللا لوسر عم رفاسن انك) :هلوق

 .(711/5) "مالعإلا” :رظنا .ركني :يأ (بعي ملف) :هلوق



< 
0 

 مايصلا باتك (148)ثيدحلا (١)ج فقل هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 ِرْهَش يف لكي هللا ٍلوُسَر َعَم انْجَرَح :َلاَق تضخ ِءاَدْرَّدلا بأ ْنَع -

 ِةَدِش ْنِم ِهِسَأَر لع ُهَدَي ْعَضِيَل اَنُدَحَأ َناَك 0 ديِدَش ٌرَح يف َناَضَمَر
 .َةَحاَوَر ُنْب ِهُللاَدْبَعَو ِةاِكَي هللا َلوْسَر الإ ٌمَياَص اًنيِف اَمَو ءٌرَْلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو )١١75(« ملسمو )١155(« يراخببلا هجرخأ

 انإو «يراخبلا اهجرخي ملو ,ملسم اهجرخأ ءناضمر رهش يف :ةظفل :هيبنت

 خيشلا مكح دقو «ةياور يف اًضيأ "ملسم” دنع يهو «هرافسأ ضعب يف :اهدب هدنع

 ناضمر رهش يف :ةظفل ىلع )3177/١( "ةحيحصلا ةلسلسلا” يف هلك ينابلألا

 يف هلوق نأ حجرت ةعبرألا هوجولا هذهف :لاق مث ءاهركذ .هجوأ ةعبرأ نم ذوذشلاب

 ينغلادبع ظفاحلا مهوأ دقو ؛ثيدحلا يف تبثي ال ذاش .ناضمر رهش يف :ملسم ةياور

 هذهب ملسم ظفلب (187) مقر ثيدحلا دروأ ثيح "ماكحألا ةدمع” يف يسدقملا

 |ى «ملسمل ظفللاو :لقألا ىلع لقي مل هنأل ؛نيخيشلا نيب اهيلع قفتملا نم اهنأ «ةدايزلا

 نبا ظفاحلا الو ىتح «ةدايزلا هذه ذوذش ىلع هبن نم دجأ ملو «هلثم يف بجاولا وه

 .هلوق هيلع ىنب مث ءملسم ةياور نم اهركذ هنإ لب ءرجح

 ىَأَرَق ِرَمَس يف كي هللا ُلوُسَر َناَك :َلاَق دشتي ِهاِدْبَع نْب رباَج ْنَع -8

 َسْيَل» :َلاَق .مِئاَص :اوُلاَق (!؟اًذَه اَم» :َلاَقَق ّيَلَع َلّلَظ ْدَك اَلجَرَو اًماَحْز

 هس مس هد 0 در داش ؟ و ه سد د 1 1 همك عدس
 .«(مكل ٌصخَر يتلا هللا ةصخرب مكيلعا :ملسمل ظفل يفَو
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 مايصلا باتك (189)ثيدحلا (؟)ج تن هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 .مقرلا سفنب هدنع يناثلا ظفللاو )١١10(« ملسمو ؛(19457١) يراخبلا هجرخأ

 ةدمعلا بحاص مالك مهوأ :هيبنت )3١9/4(: ؟حتفلا» يف هلله ظفاحلا لاق

 .هطرشب ملسم هجرخأ امم اْوُكَل صَخَر يتلا هللا ٍةَصْخْرب ْمُكْيَلَع» :ةيَي هلوق نأ

 نم يناربطلا دنعو .هدنسب ريثك يبأ نب ىيحي ثيدح يف ةلوصوم يئاسنلا دنع تعقو

 .مدقت امك .يرعشألا مصاع نب بعك ثيدح

 ءأطخ اذه :هبقع لاقو (25577) "ىربكلا” يف ىئاسنلا هجرخأ :تلق

 نم ءاج :دهاوش هل نكل .ها .رباج نم ثيدحلا اذه عمسي مل نمحر لادبع نب دمحمو

 «سابع نبا ثيدح نمو «نسح هدنسو ((8/5١٠؟) دجحأ دنع ءرمع نبا ثيدح

 «حيحص هدنسو )777/١١(. "ريبكلا” يف يناربطلاو .(205) نابح نبا هجرخأ

 ٠١(. /”) ؟ءاورإلا” يف اهرظنا .ىرخأ دهاوش هلو

 :ثيدحلا ظافلأ

 دي يبنلا جرخ «ةرجحلا نم ناث ةنس حتفلا ةوزغ رفس وه (رفس يف) :هلوق

 .هنم تلخ ةرشع عستل اهلخدو .ناضمر نم نولخ رشعل ةنيدملا نم

 «لجرلا اذه مسا ىلع فقوي مل :ظفاحلاو نقلملا نبا لاق (الجر ىأرف) :هلوق

 «بيطخلا تامهبم ىلإ كلذ ازعو «ليئارسإوبأ هنأ ركذ ياطلغم نأ :ظفاحلا ركذ مث

 .ىرخأ ةصق يف بيطخلا هركذ امنإو مهوو
 .(084 /7) "ماهفألا هيبنت” و ١188( /5) "مستفلا” و 20771 /0) "مالعإلا” و )١١١5(, "ملسم حرش” :رظنا



 هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 اَنَِق ِرَمّسلا يف لكي ّيِنلا َمَم اَنُك :َلاَق عنخ ِكِلاَم ِنْب سْنَأ ْنَع 9+

 ْتِحاَص :اًلِظ اَندتْكَأَو ٌراَح مْوَي يفالنم اك: :َلاَق ُرِطْفْمل اَنِمَو ُمِئاَّصلا

 َنوُرِطفلا َماَقَو ماَّوّصلا طَقَسَف :َلاَق وِليِب ٌسْمّسلا يِقَّنَي ْنَم اَنِمَو ِءاَسِكلا

 َنورِطُأملا بَهَد» للك هللا لوس َر لاقف َباَكرلا اوَقَسَو ةَينمألا اوبَرِصَف

 .(رجألاب َموَيلا

 مايصلا باتك (150)ثيدحلا (١)ج

 .هظفل اذهو )١١19(.« ملسمو ؛(75890) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .سمشلا رحل ءاقتا ؛هسأر ىلع هيقلي ءاسك هل نم الظ مهرثكأ نأو

 .هعم ءاسكلا مدعل ؛هعارذو هفكب :يأ (هديب سمشلا ىقتي) :هلوق

 يف برعلا اهنكسي يتلا تويبلا يهو «ءانب عمج (ةينبألا اوبرضف) :هلوق

 .ةبقلاو ءابخلاك ءءارحصلا

 .بئاكر هعمجو «لبإلا :باكرلا (باكرلا اوقسو) :هلوق

 .(097 /1) "ماهفألا هيبنت” و (787 /5) "مالعإلا” :رظنا



 حلا
 6١ ؟

 هريغو رفسلا #2 موصلا :باي مايصلا باتك (19:0)ثيدحلا 20ج من

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 يضقيو رطفي نأ ةلمجلا يف هلف ناضمر يف رفاس نم

 أ ماني ْنَصهَدِصَف ٍرَمَس َلَعوَأ ايي يدع اكن مصل :لاعت هللا لاق

 .هكللك فلؤملا هركذ ام اهنم ءاَدج ةريثكف ؛ثيداحألا امأو 4

 :تلق .ةلمجلا يف رفاسملل رطفلا ةحابإ ىلع نوملسملا عمجأ :هنللج ةمادق نبا لاق

 .اًضيأ يوونلا عامجإلا لقن اذكهو

 ال رطفلا نإ :لاق نمو :رفسلا يف مايصلا ىلع همالك يف هفذلَو مالسإلا خيش لاقو

 ركنأ نم كلذكو «لتق الإو بات نإف «باتتسي هنإف ءمايصلا نع زجع نمل الإ زوجي

 .كلذ نم باتتسي هنإف ءرطفملا ىلع
 0١١(. /56) ؟ىواتفلا عومجم» و .(5086 /5) "عومجملا” و ء(44 /9) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟رطفلا مأ رفسلا يف مايصلا :لضفأ اميأ

 روهمج لوق وهو «هيلع قشي ملو هيلع يوق نمل لضفأ موصلا :لوألا لوقلا

 نع يورم وهو «يعفاشلاو «كلامو «ةفينحوبأ :ةثالثلا ةمئآلا :مهنم «ملعلا لهأ

 :ةرقبلا]# 7

 رايتخا وهو ..هت> صاعلا يبأ نب ناثعو «كلام نب سنأو «ناييلا نب ةفيذح

 .فلؤملا اهركذ ثيداحأ :مهتجح .نيميثع نباو ءرجح نبا ظفاحلا

 َتْنِش ْنِإ) :هيفو ءيملسألا ورمع نب ةزمح ةصق يف ان# ةشئاع ثيدح :لوألا

 .«زطأ تش نو مَ
 ىلع مئاصلا بعي ملف ديم هللا لوسر عم رفاسن انك كسي سنأ ثيدح :يناثلا

 .مئاصلا ىلع رطفملا الو ءرطفملا

 للا لوسر الإ مئاص انيف امو :هيفو .كضيخ ءادردلا يبأ ثيدح :ثلاثلا

 ىلإ ةقباسملا اهيف يتلا ةماعلا ةلدألا اًضيأو «ةلدألا نم كلذ ريغو «ةحاور نب هللادبعو



 مايصلا باتك (190١)ثيدحلا (؟) هريغو رفسلا كب موصلا :باب

 :ىلاعت هلوقكو «[54١:ةرقبلا]# ِتْريَّحْلا ْأوُفبَتَساَف## :ىلاعت هلوقك «تاريخلا

 هنإف ؛هتمذل أربأ هنألو «ةيآلا [77١:نارمع 14 ْمُكحَبَر نّه ٍوَرْهْعَم لإ ًأوعراسو#

 .تومللو ضرملل ضرعم

 لوق وهو «رمع نباو «سابع نبا نع يورم وهو «ءلضفأ رطفلا :يناثلا لوقلا
 نم نوشجاملا نب كلملادبعو «ءقاحسإو دمحأو «يعازوألاو يبعشلاو «بيسملا نبا

 :ةرقبلا14 َرَسْمْلامُكب ديالو َرَسُصْلا ْمُكحِبْهَلَأ ُدِيِرُي# :ىلاعت هلوق مهتجح .ةيكلاملا

11]. 

 ,(رْفَسلا يف ُمايَّصلا ريل نم م َسْيَل١ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا رباج ثيدحو

 ماصف ؛ءناضمر يف ةكم ىلإ حتفلا ماع جرخ ٌدْييَب هللا لوسر نأ اًضيأ رباج ثيدحو

 سانلا رظن ىتح هعفرف «ءءام نم حدقب اعد مث «سانلا ماصف «ميمغلا عارك غلب ىتح

 !ًةاَضْعلا َكِئَلوُأ» :لاقف .ماص دق سانلا ضعب نإ :كلذ دعب هل ليقف برش مث ههيلإ
 قش دق سانلا نإ :هل ليقف :هل ظفل يفو )2١١15(« ملسم هجرخأ .«!ًةاَصْعلا َكِيَلوُأ

 .رصعلا دعب ءام نم حدقب اعدف «تلعف !يف نورظني |نإو «مايصلا مهيلع
 < 55 2 2 هتبالكص

 ىَتْؤَت بحت هللا َّنإ» :2 هللا لوسر لاق :لاق كعففع رمع نبا ثيدحو
22 

 مسا

 يع بو

 ءاجو «نسح هدنسو ؛((8/7١٠) دمحأ هجرخأ اًهنيِصْحَم ىَتْؤُت ْنَأ ُهَركَي اك ُهَصَحُر

 .ثيدحلا جيرخت دنع امدقت دقو .دتإ» سابع نبا ثيدح نم

 دهاجمو «زيزعلادبع نب رمع لوق وهو ءامهرسيأ [هلضفأ :ثلاثلا لوقلا
 .اهركذ مدقت يتلا ةيآلا :مهتجح .رذنملا نبا هراتخاو «ةداتقو

 .ثلاثلا لوقلا نيبو هنيب يفانت الو «لوألا لوقلا وه :باوصلا

 يف اًرص كلذ ءاج اى ءررضت اذإ ام ىلع ةلومحم اهتلدأف «يناثلا لوقلا امأ

 .هذه دعب يتلا ةلأسملا رظناو .ثيداحألا ضعب
 ١87(. /5) "حتفلا” و 75١(. 5 /؟5) "ىرواتفلا عومجم” و ((5071/5) "عومجملا”و ؛(57١ /7) "فارشإلا” :رظنا



 مايصلا باتك (150)ثيدحلا (؟ هريغو رضسلا #2 موصلا :باب

 ررضتيو هيلع قشي نمل مايصلا مكح ام

 ؛مرحي هنإف ءررضت ماص ول هنأو «ةديدش ةقشم هيلع قشي مايصلا ناك اذإ امأ
 000 5 ع . 323 .٠ .٠

 !ًٌةاَصْعلا كئلوأ» :هيفو هذه لبق ةلاسملا ف هركذ مدقت يذلا كعلخ رياج ثيدحل

14 
 .(!ةاّصعلا َكِيَلوُأ

 ؛موصلا هل هركي اذهف .ةلمتحم ةقشم نكلو ؛هيلع شي مايصلا ناك اذإ امأو

 . (رْفَّسلا يف ْماّيّصلا ٌريلا َنِم َسْيَل» :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا كت# رباج ثيدحل

 دقف «كلذ ريغ وأ وجلا ةدورب وأ ءراهنلا رصقل امإ ءهيلع قشي ال ناك اذإ امأو

 .موصلا هل لضفألاو .هذه لبق ةلأسملا يف اذه يف فالخلا مدقت

 ديعس يبأ ثيدحل ؛رطفلاب مّرْلُيف ءودعلا ءاقل وهو ءببسل رطفلا ناك اذإ امأو

 ْمُكَنِإ) :ديكَم هللا لوسر لاق :لاق هيفو «ثيدحلا ركذ )1١170( *ملسم” يف تضن

 .انرطفأف .ةمزع تناكو .«او طْقَأَ مك ىَوْقَأ ٌرُطِفلاَو مُكوَدَع وُحبَصُم

 .07807 /؟) نيميثعلل ؟نيحلاصلا ضاير حرش” و ”2١187 /5) "حتفلا” :رظنا

 ؟رطفلا هل لهف رهشلا ءانثأ يف رفاس اذإ ميقملا

 :تاالاح امل ةلأسملا هذه

 ملعلا لهأ نيب فالخ ال اذهف ءرفسلا يف ناضمر رهش هيلع لخدي نأ :ىلوألا

 .هل رطفلا ةحابإ يف

 بهذ اذهف ءرجفلا لبق دلبلا نارمع قرافيو «ليللاب رفسلا أدبي نأ :ةيناثلا

 يتلا ةليللا ةحيبص يف رطفلا هلف اليل رهشلا ءانثأ يف رفاس نم نأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع

 ال هنأ ىلإ :ةلفغ نب ديوسو ءزلجموبأو «ينالسلا ةديبع بهذو ءاهدعب امو ءاهيف جرخي

 را تي دََط نَمَصل :لاعت هلوقل ؛رهشلا لوخد دعب رفاس نم رطفي
 .هدهش دق اذهو «[180:ةرقبلا]# ُهْمْصِيْلَق



 مايصلا باتك (110)ثيدحلا (؟ هريغو رفسلا #2 موصلا :باب

 ِرَمَس َنَع وأ اًضيِرَم ُحَدِه اك نّمَمل :ىلاعت هلوقل ؛روهمجلا لوق :باوصلا

 .[184:ةرقبلا]4 َرَكَأ ماي ّنَم هَدِعَف

 «هلبق وأ ناضمر يف رفاسي نأ نيب قرفي ملو ءرخأ مايأ نم ةدعف ءرطفأف :هانعمو

 ىتح ماصف ؛ناضمر يف ةكم ىلإ جرخ ديبي هللا لوسر نأ دعك سابع نبا ثيدحلو

 )١1١17(. ملسمو ١194(: 54) يراخبلا هجرخأ .سانلا رطفأف ؛رطفأ ديدكلا غلب

 هل لهف «مويلا كلذ يف رفاسي مث ءناضمر يف اًئاص رضحلا يف حبصي نأ :ةثلاثلا

 ؟رطفي نأ

 لوحكمو ؛يعفاشلاو كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو ءرطفي ال :لوألا لوقلا

 :اولاق مهلكو .دمحأ نع ةياورو ءروث يبأو ,يعازوألاو يراصنألا ىيحيو .يرهزلاو

 «يموزخملا نع يورو .ءاضقلا الإ هيلع سيلف «مويلا كلذ هجورخ دعب رطفأ نإ

 .ٌرَفَكُيو ءيضقي هنأ :ةنانك نباو

 الو ءرظنلا نم ظح هل الو ؛ءيشب اذه امهوق سيلو :هنلله ربلادبع نبا لاق

 .ها .رثألا ةهج نم فلس

 اهيف عمتجا اذإف ءرضحلاو رفسلا يف فلتخت ةدابع موصلا نأ :لوقلا اذه ةجح

 نإف ؛ةالصلا قرافي موصلا نأو :اذه نع بيجأو «ةالصلاك ءرضحلا مكح بلغ

 .موصلا فالخب هتينب اهمامتإ مزلي ةالصلا

 «قاحسإو يبعشلاو «ليبحرش نب ورمع لوق وهو ء«رطفي نأ هل :يناثلا لوقلا

 هلوق :مهتجح . هنت رمع نيا نع يورم وهو «دمحأ نع ةياورو «رذنملا نباو دوادو

 نألو «[14:ةرقبلا]4 َرخَأ ما ْنَمٌهَّدِصَم ِرَمَس َلَع وأ اضيع كده راك مصل :ىلاعت

 هحابأ هتانثأ يف دجو اذإف ءرطفلا حابأل راهنلا يف رمتساو ءاليل دجو ول ىنعم رفسلا
 .ضرملاك



 تسلا تب
 20ج ف هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 دقو ءاذه .ةمادق نبا رايتخا وهو - ملعأ هللاو - يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 رظنا ؟رطفلا أدبي نأ هل زوجي ناكم يأ نم رطفلا يف لوقلا اذه باحصأ فلتخا

 .هذه دعب يتلا ةلأسملا

 .مايصلا ىون نكي لو ءرجفلا دعب رفاسي نأ :ةعبارلا

 .هؤاضق هيلعف «ليللا نم ةينلاب هلالخإل ؛مئاصب سيل اذه :هنلله يوونلا لاق

 اذكه .رضاح وهو ءرجفلا عولطب تتبث دق هتمرح نأل ؛مويلا اذه كاسمإلا همزليو

 .رهاظ وهو «نايبلا بحاصو «يدرواملاو ءيرميصلا هركذ
 "عومجملا”و «(49/7) "ينغملا”و «(5ا/١ /*) ؟نايبلا”و )87/١١((« "راكذتسالا”و ١14(« /7) "فارشإلا” :رظنا

 )18١/4(. "حتفلا”و .«557/5)

 مايصلا باتك (150)ثيدحلا (

 ؟رطفلا أدبي نأ رفسلا دارأ نمل حابي نيأ نم

 نع ةياور وهو «تويبلا نع زربي ىتح رطفي الف ءاّرفس دارأ نم :لوألا لوقلا

 َرَمّذلا ُمُكَنِم َدِهَس نَمَهإ9 :ىلاعت هلوق :مهتجح .رذنملا نبا اهراتخاو .دمحأ

 نم جرخي ىتح اًرفاسم هنوكب فصوي الو .دهاش اذهو «[180:ةرقبلا]# ُهَمَصيِلَ

 .ةالصلا رصقي ال كلذلو «ني رضاحلا ماكحأ هلف «دلبلا يف ناك امهمو .دلبلا

 لاقو «لحرلا يف هيلجر عضي نيح رطفي :هللله قاحسإ لاق :يناثلا لوقلا

 نع هوحن يورو «جرخي نأ ديري موي هتيب يف ءاش نإ رطفي :هلخ يرصبلا نسحلا

 :لاق هنأ هنللَو بعك نب دمحم ثيدح :مهتجح .يعداولا انخيش رايتخا اذهو ءءاطع

 سبلو «هتلحار هل تلحر دقو ءاّرفس ديري وهو ءناضمر يف كلام نب سنأ تيتأ

 هجرخأ .بكر مث .ةنس :لاق ؟ةنس هل تلقف لكأف ءماعطب ىعدف ءرفسلا بايث

 ءيعداولاو ينابلآألا نامامإلا هححصو ء«ةحصلا دنسلا رهاظو ؛«(7459) يذمرتلا

 نم :امهادحإ :نيقيرط نم )51١/١( ؟للعلا” يف متاح يبأ نبا ثيدحلا ركذو



 مايصلا باتك (150)ثيدحلا (١)ج اهلل

 هركذف .«بعك نب دمحم نع .ردكتملا نبا نع «ريجي نب نمحرلادبع نب دمحم قيرط

 .مدقتملا ظفللاب

 نب دمحم نع .ملسأ نب ديز نع «ءيدرواردلا زيزعلادبع قيرط نم :ةيناثلا

 :انلقف .لكأف «ماعطب اعدف :هرخآ يفو .ثيدحلا ركذ ...بعك نب دمحم نع ءردكنملا

 .ةنسب سيل :لاق .؟ةنسأ

 هريغو رفسلا ك موصلا :باي

 ثيدح :يبأ لاق :هكلله متاح يبأ نبا لاق .قيرطلا هذه متاحوبأ ححصو

 .اذه ىلعو «عفرلا ىلإ ةراشإ هيف سيل ىرت امك ظفللا اذهف .حصأ يدرواردلا

 .ملعأ هللاو .تويبلا نع زربي ىتح رطفي ال هنأو ؛لوألا لوقلا وه :باوصلاف
 1١(. 1 /7) "ينغملا” و ١(. 45 /) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ءاضقلا هيلعو هيلع ةرافك الف عجرف قئاع هقاع مث رطفأو رفسلاب أدب اذإ

 ىشم ول هنأ :اوعمجأ دقو )4٠0/٠١(: "راكذتسالا” يف هلك ربلادبع نبا لاق

 ضوهنلا نع قئاع هقاع مث «لكأف «لزنف ءرصملاو ةيرقلا تويب بيغت ىتح هرفس يف
 .ةرافك همزلت مل ءرفسلا كلذ يف

 ليللا نم رطفلا ةين تيبي نأ هل زوجي الف رفسلا دارأ نم

 نأ هل زوجي ال هنأ ناضمر يف رفسلا ديري يذلا يف اوقفتاو :هثللك ربلادبع نبا لاق

 يف ضوهنلاب اًرفاسم نوكي امنإو «ةينلاب اًرفاسم نوكي ال رفاسملا نأل ؛رطفلا تيبي
 اذإ رفاسملا نأل ؛ةماقإلا يف ةينلاك ءرفسلا يف ةينلا تسيلو «هتبهأ يف ذخألا وأ ؛هرفس

 .لمع ىلإ رقتفت ال ةماقإلا نآل ؛نيحلا يف اًيقم ناك ةماقإلا ىون

 . هولا يبطرقلا لاق هوحشبو

 .(5 7/5١ ؟يبطرقلا ريسفت” )٠ 0١ "راكذتسالا” :رظنا



 تسلا حد
 مايصلا باتك (150)ثيدحلا (١)ج مهن هريغو رفسلا كِل موصلا :باب

 ؟راهنلا ءانثأ يف رطفي نأ دارأ مث موصلا رفاسملا ىوناذإ

 وهو ؛هباحصأ ةماع كلذ ىلعو «يعفاشلا لوق وهو ءرطفي نأ هل :لوألا لوقلا

 ةكم ىلإ جرخ ديو هللا لوسر نأ دضنه» سابع نبا ثيدح :مهتجح .ةلبانحلا بهذم

 , ؟"نيحيحصلا” يف وهو .سانلا رطفأف ءرطفأ ديدكلا غلب ىتح ماصف ءناضمر يف

 .مدقت دقو

 :هنللك كلام لاقو .ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو ءرطفلا هل سيل :يناثلا لوقلا

 ناك ول اى ,كلذ همزلف ؛ناضمر موص يف رطفأ هنأل ؛ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف رطفأ نإ

 .اًرضاح

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا
 .(0708 /5) "عومجملا” و 1١١(« /8) "ينغملا” و «(81/1 /) ؟نايبلا” :رظنا

 موصلا يفاني ام عيمج لعف هلف رفاسملا رطفأ اذإ

 لعف هلف «رفاسملا رطفأ ىتمو )223١7/7: ؟ينغملا يف هنلله ةمادق نبا لاق

 ,موصلاب اهتمرح نأل ؛هريغو عاجلاو ءبرشلاو لكألا نم موصلا يناني ام عيمج

 .ليللا ءيجمب لاز ول |ىك «هلاوزب لوزتف

 ؟ناضمر ريغ هرفس يف موصي نأ ناضمر يف رفاسملل له

 لهأ روهمج لوق وهو هاون !مع الو ,ناضمر نع هموص حصي ال :لوألا لوقلا

 اذإف .هنع اًيفختو ةصخر حييبأ انإ رطفلا نأل ؛دمحأو ,يعفاشلاو كلام :مهنم «ملعلا

 مل ءناضمر ريغ اًموص ىون نإف «لصألاب يتأي نأ همزل هسفن نع فيفختلا دري مل

 .هاون امع الو .ناضمر نع ال هموص حصي

 هل حيبأ نمز هنأل ؛رذنلاو ةرافكلاك ءاّبجاو ناك اذإ هاون امع عقي :يناثلا لوقلا

 .ةفينح بأ لوق وهو .ناضمر رهش ريغك هيلع بجاو نع هموص هل ناكف ؛هرطف



 نِحلا
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 مايصلا باتك (140)ثيدحلا (١)ج ام هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 .(128/7) "عومجملا” و( ٠١7 /9) "ينغملا”و «(غ٠/1 /8) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟رطفلا مهل له حالملاو رجاتلاو تارايسلا يقئاسك رفسلا هتداع نم

 هتداع نم رطفيو )7١75/55(: "ىواتفلا عومجم” يف | فلل ةيميت نبا لاق

 نم هريغو ماعطلا بلجي يذلا بالجلا رجاتلاك .هيلإ يوأي دلب هل ناك اذإ رفسلا

 رفاسي يذلا ديربلاكو ,مهريغو بالجلا نم هباود يركي يذلا يراكملاكو «علسلا
 نم امأف .هنكسي ربلا يف ناكم هل يذلا حالملا كلذكو ,مهوحنو نيملسملا حلاصم يف

 الو ءرصقي ال اذهف ءاّرفاسم لازي الو .هحاصم عيمجو «هتأرما ةنيفسلا يف هعم ناك

 .رطفي

 ؟رفسلا صخرب صخرتلا حيبي يذلا رفسلاوه ام

 جحلاك «ةعاطلا رفس يف رفسلا صخرب صخرتلا زاوج ىلع اوعمجأ :الوأ

 «يرورضلا شاعملا بلطو «محرلا ةلص رفس نيذبب لصتيو .داهجلاو «ةرمعلاو

 .ةيصعملا رفس كلذكو «تاراجتلاك «حابملا رفس يف اوفلتخاو

 هيلع قدصي ام لك يف رفسلا صخرب صخرتلا زاوج :هلك اذه يف حجارلاو

 دقو «ملعأ هللاو «ةلدآلا مومعل ؛ةيصعم وأ «حابم وأ ةعاط رفس ناك ءاوس «رفس مسا

 .رفسلا يف ةالصلا رصق باب يف ةلأسملا ىلإ ةراشإلا تمدقت

 .(5194/5) ؟عومجملا”و «(؟ا/1/ /؟) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 !اهيتأي نأ هل له اهضيح نم ترهط ةرطفم هتأرما دجوف ارطفم رفس نم مدق نم
 نم مدق هنأ ديز نب رباج نع ءاج ءالكأي نأ امو ءاهيتأي نأ هل :لوألا لوقلا

 .يراصنألا ىيحي لوق وهو ءاهباصأف ترهط دق هتأرما دجوف .ناضمر يف هرفس



 مايصلا باتك (9١.)ثيدحلا(؟ هريغو رفسلا ث موصلا :باب

 نبا لاقو .يربطلاو ءديبع يبأو رذنملا نباو ءروث يبأو يعفاشلاو «يروثلاو كلامو

 نأ هل بحن ال :قاحسإو دمحأ لاقو .هرخآ لكأيلف راهنلا لوأ لكأ نم : كف دوعسم

 اناك ول امك ءاهؤطو مرحي الف ءراطفإلا امل حيبأ هنأ :لوقلا اذه ةجح .اهاشغي

 .نيرفاسم

 لوق وهو .نايضقيو ءامهموي ةيقب يف تارطفملا رئاس نع ناكسمي :يناثلا لوقلا

 .يعازوألاو ,يح نب نسحلاو «هباحصأو ةفينح يبأ

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(5728/7) "عومجملا” و :(11 /9) "نايبلا” و )٠١/ 4١( "راكذتسالا :رظنا

 ؟رطفلا هل لهف ,مئاص وهو ماقأو رفاسملا مدق اذإ

 ال مهنم رثكألا لوق وهو :يناثلاو ءمعن :امهدحأ :ةيعفاشلا بهذم يف ناهجو

 .زوجي

 .ملعأ هللاو ءرفسلا وهو .ةصخرلا ببس لاز هنأل ؛زوجي ال هنأ :باوصلا

 دنع ناهجو ؟موصلا مامتإ همزلي لهف ءمئاص وهو ئرب اذإ ضيرملا اذكهو

 .اًضيأ مدقت يذلاك «ةيعفاشلا
 .(5//5571) "عومجملا” و «(9/7 /*) "نايبلا” :رظنا

 مهمزلي لهف ,ارطغم رفاسملا مدق وأ ءاسفنلا اذكوراهنلا ءانثأ ىض ضئاحلا ترهط اذإ
 ؟راهنلا ةيقب كاسمإلا ١

 يورو «دمحأ نع ةياورو ءيعفاشلاو كلام لوق وهو «مهمزاي ال :لوألا لوقلا

 هنأ ءاطع نع تبثو «نيميثع نباو «مزح نبا لوقلا اذه راتخاو «ديز نب رباج نع

 هنأ :مهتجح .برشتو لكأت :لاقف ءناضمر رهش يف راهنلا لوأ ضيحت ةأرملا يف :لاق



 نخلا

 ءايصاا باتح (««اديدحلا ن2 هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 رخآ ىلإ هميدتسي نأ هل ناك رطفأ اذإف ءانطابو اًرهاظ راهنلا لوأ رطفلا مهل حيبأ

 .راهنلا

 «يروثلاو ةفينح بأ لوق وهو «مويلا ةيقب كاسمإلا مهمزلي :يناثلا لوقلا

 لاله توبث ىلع سايقلا :مهتجح .يربنعلاو .حلاص نب نسحلاو يعازوألاو

 .راهنلا ءانثأ يف ناضمر

 امو «مويلا ةيقب كاسمإلاب مزلأ نمل ليلد ال هنأل ؛لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ؛كاسمإلا بجو راهنلا ءانثآ يف هتوبث ملع اذإ ناضمر لاله نأل ؛حصي ال هوساق

 الإ ناضمر توبث ملعي مل اذإ) :ةلأسم دنع هركذ مدقت ام :رظنا .كلذب ةلدألا دورول

 .(؟هيلع اذاف راهنلا يف

 ءراهنلا لوأ لكأ نم :لاق هنأ كي> دوعسم نب هللادبع نع تبث دقو ءاذه

 .هرخآ لكأيلف
 ((175/7) "ينغملا”و ,0750) ؟ىحملا”و )١51/7((, ؟فارشإلا”و )79١/7(( ©ةبيش يبأ نبا فنصم” :رظنا

 0 ٠١ ى/ك) "عتمملا حرشلا”و.(5 54 /5) ؟عومجملا”و

 رطفلا هيلع بجي دقو رطفلا هلزاج اضيرم ناك نم

 :ةرقبلا] َرَخَأ ِراَيآ ْنِم ةَّدِصَم ِرَمَس ّلَعَوَأ اير نم اكن مه :ىلاعت هللا لاق

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني ضرملاو 64

 ءريبكلا خيشلا مكح همكح اذهف ءرمتسم وه لب ؛هؤرب ىجري ال ضرم :لوألا
 .عامجإلاب رطفي هنأو - َلاَعَت هللا ءاَش ْنِإ - هيلع مالكلا يتأيس اك

 هلف .هؤرب ىجري ال ضرم وأ «ربكل موصلا نع زجع نم :هنللخ حلفم نبا لاق

 .اعامجإ رطفلا

 .يوهبلاو ءيداهلادبع نباو «يوادرملا عامجإلا لقن اذكهو



 مايصلا باتك (١؟0)ثيدحلا(؟ هريغو رفسلا ب موصلا :باب

 ال ضيرمك «هب كلبي نأ هيلع ىشخيو ءموصلا هرضي اضرم ضيرملا :يناثلا

 اذهف ءكلذ هبشأ امو يركسلا ضرم عاونأ ضعب لثم «ءاملا نع ءانغتسالا عيطتسي

 عوجلا هبلغ نم :مهريغو انباحصأ لاق :هكله يوونلا لاق .موصلا هيلع مرحي

 [و# :ىلاعت هلوقل ؛اًيقم اًحيحص ناك نإو ءرطفلا همزل .كالحلا فاخف ءشطعلاو

 لإ يي أوُفلُماَلَول :ىلاعت هلوقو «[5 ة:ءاسنلا]# اًهِبِحَر مُكَي َناكهَنلأ نإ كَسشنآ اوم

 .ملعأ هللاو ءضيرملاك ءءاضقلا همزليو «[ ١40 :ةرقبلا 1 ِةكْلبَلَ

 رطفي نأ لضفألا اذهف ؛هيف ررض ال نكل موصلا هيلع قشي ضرم :ثلاثلا

 .كلذ دعب يضقيو

 )8١9/5(. ؟تادابعلا يف ربلادبع نبا تاعامجإ” و .(1557 /5) ؟عومجملا” و .(178/79) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟رطفلا حيبي يذلا ضرملا طباضوه ام

 فاخي وأ ؛هيذؤيو هملؤي ضرم هب ناك اذإ ءاملعلا روهمج لاق :هكلله يبطرقلا لاق

 هتعد نم الإ ضرملاب رطفي ال :يعفاشلا لاقو ءرطفلا هل حص هديزت فاخي وأ «هيدامت

 رظناو .ها .رطفي مل هعم ةرورضلا لمتحا ىتمو ءرطفلا ىلإ هسفن ضرملا ةرورض

 .ريسفتلا يف ىرخأ الاوقأ

 ضرمك «مايصلا هب رثأتي ال يذلا ضرملا امأو :هللله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نأل ؛رطفلا هيف زوجي ال هنإف .كلذ هبشأ امو ريسيلا نسلا ضرمو «ريسيلا نيعلا

 ءرطفلا هل لحي الف ءاَقالطإ هيلع ةقشم ال اذهو «ةقشملا ةلازإ يه ةصخرلا نم ةمكحلا

 مث «هرطفي نأ ناسنإلل حيبي حضاو ِنْيَب ليلدب الإ هتقو يف موصلا بوجو لصألاو

 ,(17/4/54) ”حتفلا”و ,((509/5/5؟) ؟يبطرقلا ريسفت”و )١5١/٠١(., ؟راكذتسالا”و )١4١/5(« ؟ينغملا” :رظنا

 .(810 /*) ؟نيحلاصلا ضاير حرش” و



 مايصلا باتك (90١)ثيدحلا (؟) هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 هأرجأ فلكتو موصلا ىلع لماحت اذإ ضيرملا

 متأو ءماصف هسفن ىلع لماحت اذإ ضيرملا نأ مهعامجإ :هللظ ريلادبع نبا لاق

 .يوونلاو مزح نبا عامجإلا لقن اذكو .ها .هنع ئزجم كلذ نأ .هموي

 (5717/7) "عومجملا” و )١48/5(« "ينغملا”و.(١9) "بتارملا” و ١00(« /؟) "ديهمتلا” :رظنا

 ءاضقلا مهيلعف اورطقأ اذإ ءاسفنلاو ضئاحلاو رفاسملاو ضيرملا

 ريغب اورطفأ اذإ ءءاضقلا ضيرملاو ضئاخلاو رفاسملا مزليو :هئللذ ةمادق نبا لاق

 ِماَيَأ ْنَم هَدِحَم ٍرْمَس َلَع ْوأ اًضيِرَي تع تاك نسمس# :لاعت هللا لوقل ؛فالخ

 دهع ىلع ضيحن انك : ان» ةشئاع تلاقو «رطفأف :ريدقتلاو «[164:ةرقبلا]4 ّرَخَأ

 .هريغو ؛مزح نبا قافتالا لقن اذكو .ها .موصلا ءاضقب رمؤنف هيب هللا لوسر
 .(180 /7) ؟ينغملا” و ء(17/5 /1) ؟ةيادبلا” و «(4 11“ /4) ؟ىلحملا” :رظنا

 رطفلا هلف ضرم مث امئاص حبصأ اذإ حيحصلا

 هنأ «لتعا مث ءاًحيحص حبصأ نم هنأ اوعمجأو :هفللو «هابنإلا” بحاص لاق

 .يوادرملا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق .رطفي

 الي رطفلا هل زاج « ض رم مث ءاًئاص حيحصلا حبصأ اذإ : فلاح يوونلا لاقو

 .فالخ

 )5١7/5(. "فاصنإلا” و ,(/16 /؟) ؟عانقإلا” و (؟75 /5) «عومجملا” :رظنا

 ؟موصلا ةين كرت ضيرملل له

 زوجملا ضرملا مث :انباحصأ لاق :(577 /7) "عومجملا” يف هكللَم يوونلا لاق

 ال ىمحلا تقوو «عطقنيو محي ناك نإو «ليللاب ةينلا كرت هلف ة ءاقبطم ناك نإ رطفلل



 هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 ىلا جاتحاو ضرملا داع نإ مث «ليللا نم ىوني نأ هيلعف الإو «ةينلا كرت هلف ,موصلا

 .ملعأ هللاو ,رطفأ رطفلا

 رطفي نأ هل ربكل مايصلا نع زجاعلا

 نع نيزجاعلا زوجعلاو «خيشلا نأ ىلع :ملعلا لهأ عمجأ :هكلله رذنملا نبا لاق

 .ارطفي نأ موصلا

 نيذللا زوجعلاو «ريبكلا خيشلل نأ ىلع :ءاملعلا عمجأ :هفلله ريلادبع نبا لاقو

 .راطفإلا موصلا ناقيطي ال

 .مهريغو يبطرقلاو ءدشر نباو «ةريبه نباو «مزح نبا :عامجإلا لقن اذكهو

 .(7//801) ؟ربلادبع نبا تاعامجإ7 و ىالا7) "بتارملا”و )1١١/ 75١117 "راكذتسالا” و ١57(« /9) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟رطفأ اذإ مايصلا نع ٌرجاعلا ريبكلا خيشلا ىلع اذام

 ذاعمو ؛يلع نع يورم وهو ءائيكسم موي لك نع معطي نأ هيلع :لوآلا لوقلا

 نب ديعس لوق وهو .ههغن» بئاسلا نب سيقو ةريره يبأو ءسنأو سابع نباو
 نسحلاو «حيرشو ةمركعو «ءسواطو دهاجمو ءاطعو «ريبج نب ديعسو بيسملا

 حصألا وهو ءيعفاشلل لوقو ءقاحسإو ةلبانحلاو «ةيفنحلاو يعازوألاو ءيروثلاو

 .ةمئادلا ةنجللاو «نيميثع نباو «نابلألا رايتخا وهو هباحصأ دنع

 :يلي امك ةباحصلا نع ةدراولا راثآلاو

 )45٠0(. يراخبلا هجرخأ : هشتتع سابع نبا رثأ

 ((57/5١5؟) ينطقرادلاو 757١(. /5) قازرلادبع هجرخأ :.هعتلخ سنأ رثأو

 .حيحص هلنسو ١( /5) ىقهيبلاو



 هححصو «ليوط ثيدح نمض (001) دوادوبأ هجرخأ :كع ذاعم رثأو

 .دهاشلا هيف يذلا ظفللا نأ الإ "ءاورإلا» يفو « ؟دواد يبأ ننس” يف ينابلآلا خيشلا

 .هكردي مل لب ءذاعم نم عمسي ملو ؛ليل يبأ نب نمحر لادبع قيرط نم
 قيرط نم وهو «يقهيبلاو ءينطقرادلا هجرخأ :كعاخ ةريره يبأ رثأو

 سابع نبا ةءارق :لوقلا اذه ةجح .فيعض وهو «ثيللا بتاك حلاص نب هللادبع

 لاق .[18١:ةرقبلا14 ٍنيكَسِم ٌماَعَطُةَيدِوُهَتوفَوَطُي حم ِدَلَأ َلَعَو# :ىلاعت هلوقل ؛ ضيم

 نأ ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا وه ؛ةخوسنمب تسيل : اتن> سابع نبا

 )55٠5(. يراخبلا هجرخأ اًئيكسم موي لك ناكم نامعطيلف ءاموصي

 .هنوفلكي :يأ هنوقوطي ىنعمو ءاًضيأ دوعسم نبا ةءارق هذهو :هنلَك ظفاحلا لاق

 ترد َكلَعو## :ةروهشملا ةءارقلاو «ةروهشم ريغ ةءارقلا هلهو :تلق

 )١7/5( "ءاورإلا» يف هلل ينابلألا خيشلا لاطأ دقو «[84١:ةرقبلا1 ههَنوُشِِطُي

 نبا خيشلا اذكو «كلذ ةَّجوو .خسنلا مدعب هلوقو ءسابع نبا رثأ ىلع مالكلا

 .تئش نإ كلذ عجار «نيميثع

 تباث وهو «ةباحصلا نم مهركذ مدقت نم لوق هنأ :لوقلا اذه ةجح نم اًضيأو

 ءاماع موصلا نع فعض هنأ هنع تبث كعن سنأ :مهنم ءمدقت اك ءمهضعب نع

 .مهعبشأف ءائيكسم نيثالث اعدو «ديرث ةنفج عنصف



 ِج هريغو رفسلا 4 موصلا :باب مايصلا باتك (150)ثيدحلا (0)

 هللادبع نب ملاسو ءدمحم نب مساقلا لوق وهو «ماعطإلا همزلي ال :يناثلا لوقلا

 «يعفاشلل يناثلا لوقلاو .دوادو روث يبأو .هباحصأو «كلامو ةعيبرو ءلوحكمو

 .مزح نباو «ربلادبع نباو «رذنملا نبا هراتخاو

 نإ :لاق نم لوق - ملعأ هللاو - رظنلا يف حيحصلاو :هثلله ربلادبع نبا لاق

 ال نم ىلع مايصلا بجوي مل ىلاعت هللا نآل ؛مايصلا قيطي ال نم ىلع ةبجاو ريغ ةيدفلا

 نع زجاعلاك موصلا نع زجاعلاو «هقاطأ نم ىلع الإ اًصرف بجوي ىل هنأل ؛هقيطي

 بجت ملف ةيدفلا امأو .هفلكي ال رظنلا نع زجاعلا ىمعألاكو «ةالصلا يف مايقلا

 كلذ يف عامجإ الو .ههقفب ةجحلا بجت نم اههقفي ةنس الو .هليوأت ىلع عمتجم باتكب

 ةمذلاو .هوجولا هذه نم الإ بجت ال ضتارفلاو ,مهدعب نَّمع الو «ةباحصلا نع

 .ةئيرب

 :لوقي ىلاعت هللاف .هربكل موصلا قيطي ال يذلا خيشلا امأو :هقلل مزح نبا لاقو

 ملف هعسو يف موصلا نكي مل اذإف :[587:ةرقبلا]# اَهَعَسَو لإ اسس هلأ ثلكُو ال»

 ْمُكَلاَوْمَأَو ْمُك َءاَمِد َّنِإ» كيب هللا لوسر لاق دقف ءاّماعطإ مهفيلكت امأو .هفلكي

 .عامجإ الو ءصن اهب تأي مل ةمارغ باجيإ دحأل زوجي الف «(ٌماَرَح ْمُكَيَلَع

 سنأتسيف «ةباحصلا نم مهركذ مدقت نم لوق هنأل ؛لوألا لوقلا وه :برقألا

 .ملعأ هللاو ءاّضيأ يوق لوق يناثلا لوقلاف الإو .كلذب

 عماجملا ةصق يف ث#خ ةريره يبأ ثيدح دنع هركذ مدقت دقف ماعطإلا ردق امأو

 .ناضمر راهن يف
 "عومجملا”و 22١81 /7) "ينغملا” و «(770) ؟ىلحملا”و )75١7/١١(« "راكذتسالا”و )١157/5(.: "فارشإلا” :رظنا

 .(050 )6١/ ؟ةنجللا ىواتق” و ("*/5) ؟عتمملا حرشلا”و )١1794/8(« "؟حتفلا” و ء(57* /5)



 مايصلا باتك (40١)ثيدحلا (؟ هريغو رفسلا #2 موصلا :باي

 ؛؟ءاضقلا همزلي لهف موصلا ىلع ردق مث رطفأ اذإ هؤرب ىجري ال يذلا ضيرملا

 نأل ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو ءءاضقلا همزلي :لوألا لوقلا

 .سأيلا باهذ نيبت دقو ءسأي لدب ماعطإلا
 نم حيحصلاو «ةيعفاشلا بهذم يف يناثلا هجولا وهو .همزلي ال :يناثلا لوقلا

 .هيلع ةبجاولا يه تناك يتلا ةيدفلا ءادأب تأرب دق هتمذ نأل ةلبانحلا بهذم

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :برقألا

 )5١7/5(. ؟"فاصنإلا” و (537/5) "عومجملا”و ١81( /7) ؟ينغملا” :رظنا

 ؛امهيلع اذامو ؟رطفلا امهل لهف ,اهدلو ىلع عضرملاو اهنينج ىلع تفاخ اذإ لماحلا

 اذإ عضرملاو ءاهنطب يف ام ىلع تفاخ اذإ لماحلا نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 ؟امهيلع اذام اترطفأ اذإ اهيف اوفلتخاو «راطفإلا امل نأ ءاهدلو ىلع تفاخ

 .ءاطعو نسحلا لوق وهو ءامههيلع ماعطإ الو ءاضقلا اهيلع :لوألا لوقلا

 روث يبأو «ديبع يبأو يروثلاو «يعازوألاو ةعيبرو يرهزلاو «يعخنلاو كاحضلاو

 لماحلا رطفت :لاق ثيح سابع نبا نع تباث وهو «يأرلا باحصأو «رذنملا نباو

 «نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو «نامعطت الو ءامايص نايضقتو ناضمر يف عضرملاو

 .؛ثيدحلا ركذ كح يبعكلا كلام نب سنأ ثيدح :مهتجح .يعداولا انخيشو

 َقاَلَّصلا َرْطَشَو مْوَّصلا ٍرفاَسا نع َعَضَو َلاَعَت هلل َّنإ» ََِْي هللا لوسر لاق :هيفو

 وأ «امهيلك ْدْقتَي يبنلا املق دقل هللاو .ماَيّصلا ِوَأ ْمْوّصلا ِعِضْرْلا وأ ٍلِماَخلا ِنَعَو

 يف وهو «نسح هدنسو )9١١(« يذمرتلاو .«2250) دوادوبأ هجرخأ .امهدحأ

 رمألا هيف سيل ثيدحلاف :اولاق .(1؟17) هئللَذ لبقم انخيشل "دنسملا حيحصلا”

 .ضرملل رطفلاك ةرافك هب بجي ملف ءرذعل حيبأ رطف هنألو ؛ةرافكب



 نَحلا

 مايصلا باتك (150)ثيدحلا 5 فل هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 اترطفأ امهدلوو (مههسفنأ ىلع وأ ءريغ ال امههسفنأ ىلع اتفاخ نإ :يناثلا لوقلا

 ضيرملا ةلزنمب امنأل ؛ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم وهو ءاهيلع ةيدف الو ءاتضقو

 نيكسم ماعطإو ءءاضقلا امهيلعو اترطفأ (هيدلو ىلع اتفاخ نإو .هسفن ىلع فتاخلا

 يورو «ةيعفاشلا بهذم نم روهشملا وهو «ةلبانحلا بهذم اًضيأ وهو ؛موي لك نع
 .دهاجي نع

 ريبج نب ديعسو «دمحم نب مساقلا لوق وهو «ناعطتو نارطفت :ثلاثلا لوقلا

 رمع نباو سابع نبا نع تباث وهو «بيسملا ديعس لوق رهاظ وهو ءقاحسإو «ةداتقو

 «[18:ةرقبلا]# نيكس ٌماَصْطةَيَذِو ُهَئوُشِيِطُي لَا َلَعَول :ىلاعت هلوق :مهتجح . ديطفم

 .هذه لبق يتلا ةلأسملا يف ةيآلا هذه ىلع مالكلا مدقت دقو «ةيآلا مومع يف ناتلخاد امهو

 «يضقتو رطفت ضيرملا ةلزنمب ىبحلاف ءعضرملاو ىبحلا نيب قرفي :عبارلا لوقلا

 نأل ؛ثيللاو كلام لوق وهو «ءيضقتو معطتو رطفت عضرملاو ءاهيلع ماعطإ الو

 ؛لماحلاب لصتم لمحلا نآلو «لماحلا فالخب .اهدلول عضرتست نأ اهنكمي عضرملا

 .اهئاضعأ ضعب ىلع فوخلااك هيلع فوخلاف

 .مزح نبا لوق وهو ماعطإ الو ءامهيلع ءاضق ال :سماخلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوآلا لوقلا وه :باوصلا
 ىالا/١٠) ؟ىحملا»و )771/1١(« ؟راكذتسالا”و )١191/9(. «فارشإلا”و ((517/4) ؟قازرلادبع فنصم” :رظنا
 حرشلا” و «(774/7) "عومجملا” و .07117/7) ؟عانقإلا” و (( 119 /75) ؟ينغملا” و ,/4 /17/) ةريبه نبال «عاجإلا” و
 .( "عتمملا

 اهربغ دلو عاضرإل ةأرملا ترجؤتسا اذإ

 ىذلا باوصلا لب ءحيحصلا :(775 /5) "عومجملا” يف هكله يوونلا لاق

 راطفإلا امل زوجي هنأ :امهريغو ةمتتلا بحاصو «هيواتف يف نيسح ىضاقلا هب عطق

 عيضرلا ررضت نإ راطفإلا اهيلع بجي :نيسح يضاقلا لاق لب ءاهدلو يف اك يدفتو



 مايصلا باتك (١19١)ثيدحلا(؟ هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 راطفإلا زاوج يف يوتسي هنإف هرفسلا ىلع سايقلاب ةمتتلا بحاص لدتساو .موصلاب

 :لاقف هيواتف يف يلازغلا ذشو ءاهريغو ةرجأب هريغ ضرغو «هسفن ضرغل رفاس نم هب

 !رهاظ طلغ اذهو .يبصلا لهآل رايخ الو ءرطفت نأ اهل سيل

 (ق ءَناَضَمَر ْنِم ُمْوَّصلا لع ْنوُكَي َناَك :ْتَلاَف اك َةَْياَع ْنَع ١-

 ناَبْعَش يف الإ هّيضقأ نأ ٌعيِطَتْس

 )١١557(. ملسمو )١400( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اترطفأ ام ءاضق امهيلع بجيو موصلا امهنم حصي ال ءاسفنلاو ضئاحلا

 مرحبو ءاهيلع بجي الو «ءاسفنلاو ضئاحلا موص حصي ال : فلل يوونلا لاق

 نباو «مزح نبا عامجإلا لقن اذكهو .ها .هيلع عمجم هلك اذهو .هؤاضق بجيو ءامهيلع

 .(51414/19) "ىواتفلا عومجم”و :(509/7) "عومجملا”و ؛(47١ /7) "ينغملا” و (75) ؟بتارملا” :رظنا

 ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ناضمر ءاضق له

 ةلأسملا يف نأ عقاولاو ءيخارتلا ىلع ءاضقلا نأ ىلع :قافتالا مهضعب لقن

 يف ناضمر مامتإ نم هيلع ام ءاضق ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :هكلج ربلادبع نبا لاق

 .ةيميت نبا دجملا لاق هوحنو .ها .طرفم ريغ ةضيرفل دؤم هنأ هدعب نابعش



 نجلا
 ل

 مايصلا باتك (191)ثيدحلا (؟١)ج

 «لاوش يناث هؤاضق هيلع بجي :لاقو ءيرهاظلا دواد ةلأسملا هذه يف فلاخو

 هريغو رفسلا شب موصلا :باب

 م

 .مثا وهف تام مث همصي مل نمو

 رذعل رخأ اذإ الإ ءاّضيأ روفلا ىلع هنأ :مهدنع حيحصلا يف ةيعفاشلا نع ءاجو

 الب يخارتلا ىلع مهدنع وهف «كلذ وحن وأ «ءامغإ وأ رفس وأ ءضيح وأ ضرم نم

 .فالخ

 :ىلاعت هلوقل ؛رخآلا ناضمر لخدي مل ام ءاضقلا ريخأت زوجي هنأ :حجارلا

 .ديقي ملو «ةيآلا يف ءاضقلا َكك هللا قلطأف «[184:ةرقبلا]4 َرَعَأ ماني ْنِّم ٌهَّدِعَت#

 .فلؤملا هركذ يذلا انن» ةشئاع ثيدحلو

 ءاضق ريخأت زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا يفو :ثيدحلل هحرش يف هئللج ظفاحلا لاق

 .رذع ريغل وأ رذعل ناك ءاوس ءاًقلطم ناضمر

 نع ىلوألا ريخأت زجي ملف «ةرركتم ةدابع موصلا نألو :هنلي ةمادق نبا لاقو

 .ةضورفملا تاولصلاك «ةيناثلا

 ؟متفلا”و ارم ؟عورفلا”و هما ؟راكذتسالا”و .(١1١5؟/) "عومجملا”و يا: /5) ؟ينغملا :رظنا

 2/5١ 1١(.

 ؟عباتتلا هيف بجي مأ ناضمر ءاضق قيرفت زوجي له

 نب عفارو «سابع نباو ءسنأو ذاعم نع اذه يور «هقيرفت زوجي :لوألا لوقلا

 ةفينحوبأو «يروثلاو يعازوألاو «ريبج نب ديعس لاق هبو ,مغني» ةريره يبأو جيدخ

 .نيميثع نبا رايتخا وهو «رذنملا نباو ءروثوبأو قاحسإو .دمحأو يعفاشلاو .ءكلامو

 ةقلطم اهنإف «[185:ةرقبلا]4 َرَكُث ِراَّيأ نم ٌةَّدِعَ# :ةيآلا رهاظ :لوقلا اذه ةجح

 .قرفتملاو عباتتملا لوانتت



 مايصلا باتك (191)ثيدحلا (؟) هريغو رفسلا 4 موصلا :باب
"3 

 لاق هبو .مغي» ةشئاعو ءرمع نبا نع يورم وهو «عباتتلا بجي :يناثلا لوقلا

 عباتتلا يضتقي سايقلا :اولاق .مزح نباو دوادو ءيعخنلاو ةورعو «يرصبلا نسحلا

 .ءادآلا ةفصب ءاضقلا ةفصل اًقاحلإ

 :هنلل» ظفاحلا لاق .ىلوأ عباتتلاو «قيرفتلا زوجي هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ىلوأ عباتتلا نأ قيرفتلل نوزيجملا فلتخي الو

 ريسفت”و )4١7/6((: ؟"عومجملا”و ((0547 /") ؟نايبلا”و ,(778) ؟ىلحملا”و )١87/9(., "فارشإلا” :رظنا

 )414١/7(. "عتمملا حرشلا” و )١84/4(. "حتفلا” و .(757/4) "ريثك نبا” و 741 /5) ؟يبطرقلا

 ؟رخآ ناضمر لخد ىتح رذع ريغل ءاضقلا رخأ اذإ

 ناضمر مايص نم هتاف ام يضقي مث ءرضاحلا ناضمر موصي :لوألا لوقلا

 يرهزلاو ءدمحم نب مساقلاو ءاطع لوق وهو ءائيكسم موي لك نع معطيو «لوألا

 يبأو .سابع نبا نع يورم وهو «قاحسإو دمحأو «يعفاشلاو كلامو «يعازوألاو

 . مهغلطو» ةريره

 يبأو يعخنلاو ءيرصبلا نسحلا لوق وهو «هيلع ةيدف الو هيضقي :يناثلا لوقلا

 .مزح نباو دوادو «ينزملاو ةفينح

 ىلع ليلد الو «ليلد ىلإ جاتحي ةيدف باجيإ نأل ؛يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 ؛رخآ ناضمر لخد ىتح ءاضقلا ريخأت يف ءاسأو طرف هنأ رمألا يف ام ةياغو .كلذ

 ةشئاع ثيدحلو «[77١:نارمع لآ]# ْمُكحَبَّر نم ْةَرْفْعَم لإ أوعراسو# :ىلاعت هلوقل

 .فلؤملا هركذ يذلا اخ
 اهصرح :ثيدحلا اذه نم ذخؤيو :- ةشئاع ثيدحل هحرش يف - ظفاحلا لاق

 .رخآ ناضمر لخدي ىتح ءاضقلا ريخأت زوجي ال هنأ نابعش يف كلذ ىلع

 "متفلا”و يؤ "عومجملا”و يد 1:1 /9) "ينغملا”و ا/51/) "ىلحملا”و )١517/9(2 "فارشإلا” :رظنا

 )4/191١(.



 مايصلا باتك (191)ثيدحلا ( هريغو رفسلا 4 موصلا :باي

 ؟رخآ ناضمر لخد ىتح رذعل ءاضقلا رخأ اذإ

 وأ رفسلا رمتسا وأ ءاًضيرم نوكي نأ لثم رذعل ءاضقلا رخأ اذإ :لوألا لوقلا

 وهو ءروذعم هنأل ؛هيلع ماعطإ الو طقف يضقي هنإف ءراذعألا نم كلذ ريغ وأ يسن

 «ةفينح يبأو يعازوألاو «ناميلس يبأ نب دامحو يعخنلاو ,نسحلاو سواط لوق

 .ةيرهاظلاو «ينزملاو .قاحسإو دمحأو «يعفاشلاو كلامو

 ءاضق الو ءىضم امع معطيو ءرضاحلا نع رضاحلا ناضمر موصي :يناثلا لوقلا

 ريبج نب ديعس لوق وهو 4# رمع نباو «سابع نبا نع يورم وهو «هيلع
 .ةداتقو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .(1117/5) "عومجملا” و ١414(« /7) "ينغملا” و ,(71/) "ىلحملا”و ١548(« /7”) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ناضمر ءاضق لبق موصلاب عوطتلا زوجي له

 نينثإلا وأ ءءاروشاع موي وأ «ةفرع موي وأ ءضيبلا مايأ موصي نأ :كلذ لاثم

 .ءاضق هيلعو «كلذ هبشأ امو ءسيمخلاو

 نأل ؛ريبزلا نب ةورع نع يورو «دمحأ نع ةياور وهو ءزوجي ال :لوألا لوقلا

 .سمخلا تاولصلاك «ةيناثلا نع لوألا ريخأت زمي ملف «ةرركتم ةدابع موصلا

 ةياورو «ةيفنحلا لوق وهو ءقضي ملو اًعّسوم تقولا ناك اذإ زوجي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو .باوصلا وهو «نيميثع نبا رايتخا وهو هروهمجلا ىلإ يزعو .دمحأ نع
 ى«الب /؟م) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا”و 444 /5( " عتمملا حرشلا”و )١18/5«.: "بجر نبا” و ١4(. 5 /") "ينغملا” :رظنا

 .(81/0 /0) "ماركإلاو لالجلا يذ حتف” و



 تحل
 51ج فقل هريغو رفسلا شل موصلا :باب

 ؟ءاضقلا ىلع لاوش نم تسلا مايص ميدقت زوجي له
 ءاضق ىلع مدقت ال لاوش نم ةتسلا مايألا :هللله نيميثع نبا خيشلا لاق

 لوسرلا هنع لاق يذلا اهباوث ىلع لصحي مو ءاًقلطم الفن تراص تمدق ولف ءناضمر

 ظفل نأل كلذو ءارْهّدلا ماَيِصَك َناَك هِلاَّوّش ْنِماَنس ُهَعِبَْأ مَ َناَضَمَر َماَص ْنَم» :يَب
 ماص هنأ هيلع قدصي ال هنإف ءءاضق هيلع ناك نمو «(َناَضَمَر ّماَص ْنَم١ ثيدحلا

 مايصلا باتك (191١)ثيدحلا (

 موص ةحص يف فالخلا نأ :ملعلا ةبلط ضعب نظ دقو .حضاو اذهو ءناضمر

 نأل ؛هيلع قبطني ال اذه لب ءكلذك سيلو ءاذه ىلع قبطني ءاضقلا لبق عوطتلا

 .ناضمر ءاضق دعب الإ ةتس ال هنأل ؛حضاو هيف ثيدحلا

 جورخ دعب تسلا موصي نأ هل لهف ءلاوش عيمج ءاضقلا قرغتسا اذإ :يقب

 ؟لاوش

 لك ترطفأ اذإ ءاسفنلا ةأرملا ىلع همالك يف هغللج نيميثع نبا خبشلا لاق

 مايأ ةتس مايص تجرخ اهنأل ؛اًديقم ناك ولو ءرجألا اذه ىلع لصحت «معن :ناضمر

 مايأ تماص اذإ لوقن هيلعف ءادييقت ربتعي ال معألاو رثكألاب دييقتلاو ءرذعل لاوش نم

 ...جرح الف لاوش جورخ دعب ولو «مايأ ةتسب هتعبتأ مث ءناضمر

 ةتقؤم ةدابع اهنأل ؛هئزجت ال اهنإف ءلاوش دعب ام ىلإ اهرخؤي نأ دمعت ولو

 رخآ ىلإ ديعلا موي نم رفاس وأ ءمدقت اى ءرذعل ناسنإلا اهرخأ اذإ نكل «لاوشب

 اهنأل ؛ناضمر ءاضق ىلع اًسايق اهيضقي هنإ :لئاق لوقي دق ؟اهيضقي لهف «لاوش

 ال :لاقي دقو ءاهيضقي نأ سأب الف ءرذعل اهتقو نع اهرخأ تقوب ةتقؤم ةدابع

 .اهلحم تاف ةنس اهنأل اهيضقي

 .(51/97 /) "ماركإلاو لالجلا يذ حتف” و «(4 47 /5) ؟عتمملا حرشلا” :رظنا



 ا
 مايصلا باتك (19١؟)ثيدحلا 01 ف هريغو رفسلا 4 موصلا :باي

 عا

 ُماَيِص ِهْيَلَعَو َتاَم ْنَم» :لاَق ِْكَك هللا ٌلوُسَر نأ اضن َةَشْياَع ْنَع -7

 .(ُهّيِلَو ُهْنَع َماَص

 .لّبنح نب َدَمحَأ َلْوَف وهَو «رذنلا يف اًَذَه :لاَقَو دْواَد وبأ ُهَجّرْخَأَو 0 و سس 802 2 9 . ماس ما هه ع م مة ءال

 )55٠0(. دوادوبأ هجرخأو )١١11517(, ملسمو )١907(, يراخبلا هجرخأ

 اي :َلاَقَق هلك بلا لإ ّلُجَر َءاَج :َلاَق ضني ساّيَع نْب ِهْلاادْبَع ْنَع 5
 04 0 هرم 50 وهم ها سكس ه ير ع 1 2 7

 » :لاقف ؟اًهنع هيضق أ ءرهش ْموَص اًهيَلَعَو تَناَم يّمأ نإ هللا وُسَر

 هدا ووجب مرنم مهاس#م 0 كس سةر ور .ج د هرعع ف هس 2 كح
 قحأ هللا نيدف» :لاق .معن :لاق .2؟اهنَع ةيضاق تنكا ءنيد كما ىلع ناك

 و
 .(ىضقي نأ

 5 سا < ىو * 1 هُنالَص 5 همه
 ىمأ أ ١ تءاج :ةياور ىفَو

 كَم ىلع ناك ول ِتيََر اهنع موصافا «رذن موص اهيلعَو ْكّنَأ َّلَع َناَك ْوَل ِتْئََرَأ» :َلاَق ؟اَهْنَع ٌهوُصَأَقَأ رْذَن ٌمْوَص اَهْيَلَعَو ْتَناَم
 لس لي - 5 00 َُ

 ْنَع ىموصَق» لاق محن تلاَق .«؟اًهْنَع ىدَوُي كلذ َناَكأ هيِتْيَضَقَف 0

 و
 يع

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو )/١١5(( ملسمو ءارصتخم )١1151( يراخبلا هجرخأ

 ةياورلا بقع اهركذ ءاقيلعت يراخبلاو «قباسلا مقرلاب ملسم اهجرخأ :ةيناثلا ةياورلاو

 .ةرصتخم ةقباسلا



 مايصلا باتك (19١*)ثيدحلا ( هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 :ثيدحلا ظاغفلأ

 .همأو روكذملا لجرلا :هنذلك نقلملا نبا لاق (ىمأ نإ) :هلوقو .(لجر) :هلوق

 نبا لاقف .ةأرملا امأو «كلذ نع ديدشلا ثحبلا لعب مهءامسأ ملعأ هل ةأرملا مأ اذكو

 :رظنا .- ةثلثملا وأ ةانثملا ميدقتب - ةثياغ وأ «ةيئاغ يه :؟هحاضيإ” يف رهاط

 .005 /0ه) "مالعإلا»

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟هيلع اذامف ,تام ىتح رذعلا رمتساو ,رطفلا هل حيبي امم كلذ ربغ وأ رفس وأ ضرمل رطفأ اذإ

 بجوف ؛هنع زجعلاب طقس بجاو موص هنأل ؛هنع ماعطإلا بجي :لوألا لوقلا

 .سواطو «ةداتق لوق وهو .هزجعل مايصلا كرت اذإ مرحلا خيشلاك ؛هنع ماعطإلا

 الو مايص نم ءىيش هتكرت يف الو «هلام يف الو «هتثرو ىلع بجي ال :يناثلا لوقلا

 اَم َهَلأ اوُقَلأَف# :ىلاعت هلوق مهتجح .ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو «ماعطإ

 :ةرقبلا]# اَهَعَسو اَلِإ امنت ُهَّننأ تلكم ال :ىلاعت هلوقو «[17:نياختلا]4 عطس

 .(ْمُتعَطَيسا امم ُهنِم اوُنأَك ِءْيَمب مكرم اد :يب هلوقو

 نأب مره خيشلا نيبو هنيب اوقرفو :هنللَو يوونلا لاق .يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .تيملا فالخب تادابعلا لهأ نمو «ةمذلا رماع خيشلا

 «(417/4) ؟ىلحملا”و 78(0 /1) ؟يبطرقلا ريسفت”و :.(040/9) ؟نايبلا”و )١48/9(« ؟فارشإلا” :رظنا
 .(571/5) "عومجملا”و 07 57 /9) "ينغملا”و

 ! هنع ىضقي لهف , هئاضق نم نكمت ناك دقو موص هيلعو تام اذإ

 لوق وهو ءاّئيكسم موي لك نع هنع معطي نكلو هنع ماصي ال :لوألا لوقلا

 «كلام لاق هبو ,..تن» ةشئاعو ءسابع نباو رمع نبا نع يور «ملعلا لهأ رثكأ



 ا كدي
 4 معو

 مايصلا باتك (19*)ثيدحلا (١)ج فلا

 هلوق :لوقلا اذه ةجح .ديدجلا يف يعفاشلاو «ةفينحوبأو «يروثلاو يعازوألاو

 الإ نضإلل تل نأَو # :ىلاعت هلوقو 4: ماعنألا]4 رح َرْرِو ٌةَرزاَو رود الو# :ىلاعت

 تتام ةأرما نع تلكس اهنأ ان ةشئاع رثأب :اًضيأ اوجتحاو «[79:مجنلا]# عَ اَم

 .مكاتوم نع اوموصت ال :تلاق اهنأ اهنع يورو ءاهنع معطي :تلاق .موص اهيلعو

 "ميتفلا” يف ظفاحلا هلاق .اًدج فيعض وهو «يقهيبلا هجرخأ ءمهنع اومعطأو

 تام لجر يف :لاق هنأ دهتتيل سابع نبا نع يور اب اًضيأ اوجتحاو )2١95/5((«

 جرخأو «قازرلادبع هجرخأ .اًنيكسم نيثالث هنع معطيل :لاق رهش موص هيلعو

 نبا ىتفأ الف :اولاق .دحأ نع دحأ موصي ال :لاق هنأ ديكني» سابع نبا نع يئاسنلا

 نكل «هايور ام فالخ ىلع لمعلا نأ ىلع لد هايور ام فالخب دهتتت» ةشئاعو «سابع

 ام اهيف سيلو «لاقم اهيف سابع نباو ةشتاع نع ةروكذملا راثآلا :هئللك ظفاحلا لاق

 .اًدج فيعض وهو «ةشئاع نع يذلا رثألا الإ مايصلا عنمي

 دمحأ لوق وهو ءناضمر موص نع معطيو رذنلا هنع ماصي :يناثلا لوقلا

 اذه رصنو .دشتيم سابع نبا نع لوقلا اذه يورو «قاحسإو ديبع يبأو «ثيللاو

 نإ :فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلاب اولدتساو « "ننسلا بيذهت” يف ميقلا نبا لوقلا

 ىلع لمحي انضن» ةشئاع ثيدح يف مومعلاو :اولاق .رذن موص اهيلعو تيفوت يمأ

 . ططفي» سابع نبا ثيدح يف ديقملا

 سابع نبا ثيدحف ؛امهنيب عمجي ىتح ضراعت |مهنيب سيل :هنلل ظفاحلا لاق

 ةدعاق ريرقت وهف ةشئاع ثيدح امأو هل تعقو نم اهنع لأس ةلقتسم ةروص دين

 .(197/5) ؟"حتفلا” :رظنا .ةماع

 هئادأ نم نكمت نأ دعب تام اذإ بجاو موص لك تيملا نع ماصي :ثلاثلا لوقلا

 «يرصبلا نسحلاو سواط لوق وهو «ةرافك وأ ءءاضق وأ اًرذن ناك ءاوس «لعفي ملو

 م

 هريغو رفسلا 2ث موصلا :باب



2 
 ه١

 مايصلا باتك (98١)ثيدحلا (؟١)ج فلا هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 رايتخا وهو «مزح نباو «دوادو روث يبأو «ميدقلا يف يعفاشلاو «ةداتقو يرهزلاو

 .نيميثع نباو رجح نباو «يوونلاو «يقهيبلا

 «فلؤملا امهركذ نيذللا ةشئاعو سابع نبا ثيدحل ؛ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 .لوقلا اذه ريغب لاق نم امأو .كلذ يف ظفاحلا مالك مدقت اك ضراعت امهنيب سيلو

 .ملعأ هللاو ,انط ةشئاع ثيدح اهب مواقي ةيوق ةجح هل سيلف

 ريسفت” و )47١/7(« "عومجملا”و ١47(, /5) "ينغملا”و «(0147/5) ؟نايبلا”و ١49(« /”) «فارشإلا” :رظنا

 40١(. /5) "عتمملا حرشلا” و «(339/ /7) "دوبعملا نوع” و 17١(« /4) "ىلحملا”و «(7586 /7) ؟يبطرقلا

 تيملا نع يلولا مايص مكح

 عامجإلا لقن لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .بجي الو بحتسي :لوألا لوقلا

 .كلذ ىلع

 :اولاق ,مزح نباو «يرهاظلا دوادو روث بأ لوق وهو .بجي :يناثلا لوقلا

 هنع مصيل :يأ ءرمألا ىنعمب فلؤملا هركذ يذلا ت# ةشئاع ثيدح يف رابخإلاو

 .بوجولا لصألاو «هيلو

 وأ رذن وأ .ناضمر ءاضق نم ضرف موص هيلعو تام نمو :هنذله مزح نبا لاق

 كلذ يف ماعطإ الو ,مهضعب وأ مه هنع هوموصي نأ هئايلوأ ىلع ضرفف «ةبجاو ةرافك

 نم هلام سأر نم هنع رجؤتسا يلو هل نكي مل نإف «- هب صوي مل وأ هب ىصوأ - الصأ

 .سانلا نويد ىلع مدقم وهو «- صوي مل وأ كلذ لكب ىصوأ - دب الو هنع هموصي

 «ةشئاع ثيدحب كلذ ىلع لدتساو :تلق .امهريغو «ناهيلس يبأو ءروث بأ لوق وهو

 .فلؤملا امهركذ نيذللا سابع نباو

 خيشلا هركذ ام بوجولل فراصلاو «- ملعأ هللاو - لوألا لوقلا وه :برقألا
 لم >7 م كلو وو 0

 دزو ةدزاو رْز او# :ىلاعت هلوق بوجولا نع هفرص :لاق ثيح هلله نيميثع نبا



 نجلا
4 0 

 مايصلا باتك (19؟)ثيدحلا (؟)ج فلا هريغو رفسلا كِ موصلا :باي

4 

 .نآرقلا هب ءاج ام فالخ اذهو ,ىرخأ رزو ةرزاو لمحت نأ

 ,(575/5) ؟لينلا”و .(37" 55 /؟) "لبسلا”و (« 9/5 "حتفلا” و ١115(« /7) ؟ينغملا” و ,«1/ا/0) "؟ىلحملا” :رظنا

 .(ةةه ١ /ك) ؟عتمملا حرشلا”و

 ؟يلولاوه نم

 .ةصاخ ثراولا :ليقو .بيرق لك :ليقف هّيِلَو» :هلوقب دارملا :هنللج ظفاحلا لاق

 تلأس يتلا ةأرملا ةصق ثلاثلا دريو ءبيرق يناثلاو .حجرأ لوألاو .هتبصع :ليقو

 .اهمأ رذن نع

 نم دعبألا هماص ولو «كش الب مراحملا ووذ مه ءايلوألاو :هنلله مزح نبا لاقو

 .هيلو هنأل ؛هنع أزجأ همع ينب

 نبا خيشلا امأ .بيرق لك وه يلولا نأو .ظفاحلا هراتخا ام وه :باوصلا

 هنأب لوقلا ىلع ىتحو «ثراولا هنأ برقألاو :لاق ثيح «ثراولا هنأ راتخاف نيميثع

 موصيف اذه ىلعو «هتثرو مه هب سانلا قحأو سانلا برقأ :لاقيف «بيرقلا

 .ثراولا
 ؟عتمملا حرشلا”و 000 ؟لبسلا”و 2( /0 "حتفلا” و 1 / "ينغملا”و .املالك) ؟ىلحملا» :رظنا

0 )2). 

 ؟ادحاو اموي مهتيم نع اوموصيو اوعمتجي نأ تيملا ءايلوأل له

 نذإب يبنجألا موصو «تيملا نع يلولا موص زوجي هنآ انلق اذإ :هقتل» يوونلا لاق

 اذهف ؟ناضمر عيمج موص نع هئزجي له دحاو موي يف اًناسنإ نوثالث هنع ماصف ءيلولا

 يرصبلا نسحلا نع "هحيحص# يف يراخبلا ركذ دقو «هيف امالك انباحصأل رأ ملام

 .هدقتعن يذلا رهاظلا وه اذهو «هتزجي هنأ



 نحلا كيل
 > كش

 مايصلا باتك (198)ثيدحلا (١)ج

 لك دارأو ءاَنبا رشع ةسمخ هل لجرلا نأ ردق ولف :هنلل» نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ءاثراو نيثالث اوناك ولو «ئزجيف ءاّموي نيثالث نع نيموي موصي نأ مهنم دحاو

 هريغو رفسلا © موصلا :باب

 نأ نيب قرف الو ءاّموي نيثالث اوماص مهنأل ؛ئزجيف ءادحاو اًموي مهلك اوماصو

 اومتي ىتح «هدعب يذلا مويلا يناثلا ماص دحاو ماص اذإ وأ ءدحاو موي يف اهوموصي

 .اًموي نيثالث

 م موصب ديقم زاوجلا نكل :تلق :- يوونلا مالك ركذ دعب - كلل ظفاحلا لاقو

 .ةروكذملا ةروصلا يف عباتتلا دقفل ؟عباتتلا هيف بجي

 اذهو «عباتتلا هيف طرتشي ايف بجي عباتتلا نأو «نيميثع نبا رايتخا وهو :تلق

 نكمي الف ءاهوحنو راهظلا ةرافك يف امأ :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق .باوصلا وه

 نيرهش مصي مل مهنم دحاو لك نألو «عباتتلا طارتشال ؛موصلا ةثرولا مستقي نأ

 ةثالث يناثلا ماص رطفأ اذإو «مايأ ةثالث دحاو موصي نأب نكمي :لئاق لوقي دقو

 ؟متت ىتح ارج ملهو «مايأ

 هيلعو «نيعباتتم نيرهش ماص هنأ مهنم دحاو ىلع ىَّدَصَي ال هنأب :باجيف

 نم دحاو هل بدتني نأ امإف «نيعباتتم نيرهش مايص تيملا ىلع بجو اذإ :لوقنف

 .انيكسم موي لك نع اومعطي نأ امإو ءاهموصيو ةثرولا
 .(407؟/5) "عتمملا حرشلا” وء(4/*1597) "حتفلا”و )5١19/5(: "عومجملا” :رظنا

 ؟يلولاب اصاخ نوكي مأ مايصلا يف بوني نأ يبنجألل زوجي له
 نأل ؛رجح نبا ظفاحلا هحجر يذلا وهو «يلولاب اًضاخ نوكي :لوألا لوقلا

 كلذكق «ةايحلا يف ةباينلا لخدت ال ةدابع اهنألو «ةيندبلا ةدابعلا يف ةباينلا مدع لصألا

 . لصألا ىلع يقابلا ىقبيو «هيف دور ام ىلع رصتقيف ؛ليلدلا هيف درو ام الإ توملا يف



 جلا

 ك معو
 مايصلا باتك (١#9)ثيدحلا (؟١)ج فظن

 .دمحأ نع يورم وهو «يلولا نذأ اذإ يبنجألل زوجي :يناثلا لوقلا

 بهذم نم حيحصلا وهو «هنودب وأ يلولا نذإب يبنجألل زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .يربطلا بيطلاوبأ مزج هبو «يراخبلا عينص رهاظ وهو :هثللَم ظفاحلا لاق .ةلبانحلا

 هريغو رفسلا 4 موصلا :باي

 هركذ يذلا دغتيح سابع نبا ثيدح :مهتحح .ةيميت نبا رايتخا وهو :تلق

 ال نيدلاو «نيدلاب ْديَنَب يبنلا ههبشف .(ىَضَقُي ْنَأ َّقَحَأ وللا ُنْيَدَق» :هيفو «فلؤملا

 اًضيأو «بلاغلا هنوكل ؛ثيدحلا يف يلولا ركذو «هلثم موصلاف «بيرقلا هئاضقب صتخي

 .انه اذكف «يبنجألا نع جحلا زوجي هنأ !ىكف «سايقلا

 .ملعأ هللاو ثلاثلا لوقلا وه :برقألا

 "لبسلا”و .(؟78/7) ؟فاصنإلا”و )١94/5(.: "حتفلا”و )١55(( ؟تارايتخالا” و ١5(« 5 /) "ينغملا” :رظنا

 ١/745

 هتايح يف يحلا نع ماصي ال

 .يح ناسنإ نع دحأ موصي ال هنأ اوعمجأو :هفلله مزح نبا لاق

 الب هتايح يف دحأ نع ماصي الو :مهريغو انباحصأ لاق :هنلل» يوونلا لاقو

 .اًرداق وأ ارجاع ناك ءاوس «فالخ

 مدع برقألاو « "يلعبلل تارايتخالا” يف امك ةيميت نبا كلذ زاجأ دق :تلق

 .ملعأ هللاو ءزاوجلا

 .(155) ؟تارايتخالا”و «(519 /5) "عومجملا”و ,(7/75) "بتارملا” :رظنا

 فلكملا وه مايص هيلعو تومي يذلا

 .(مايص هيلعو) ةنيرقل ؛نيفلكملا عيمج يف ماع (َتاَم ْنَم» :هلوق :هفْئلَج ظفاحلا لاق

 ام ءاضق هيلع بجي الو ءيبصلا ىلع ناضمر موص بجي ال :هللذ يوونلا لاقو

 .فالخ الب ,غولبلا لبق تاف

 .(197/5) "حتفلا” و «(5514 /7) «عومجملا :رظنا



 هريغو رفسلا أ موصلا :باب

 لطفل ولع اع زب سا

 :ثيدحلا جيرحت

 )١١94(. ملسمو )/2١951(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رطفلا ليجعت يف بيغرتلا

 ليجعت : "مألا” يف يعفاشلا لاق :(199/54) "حتفلا” يف هلو ظفاحلا لاق

 نأ :هاضتقمو هيف لضفلا ىأرو ؛هدمعت نمل الإ هريخأت هركي الو ءبحتسم رطفلا

 نوكي نأ اًبحتسم ءيشلا نوك نم مزلي ال ذإ ؛كلذك وهو ءاّقلطم هركي ال ريخأتلا

 .اًقلطم اموركم هضيقن

 «ةريثك ةلدأل ؛ريخأتلا هركيو ءاَقلطم ليجعتلا بحتسي هنأ باوصلا :تلق

 الد :ديكَب هللا لوسر لاق :لاق تفيغ ةريره يبأ ثيدح اًضيأو ,فلؤملا هركذ ام :اهنم

 هجرخأ .(َنورَخَّوُي ىَراَصَنلاَو َدوُهَبلا َّنأِل ؛َرطِفلا سائلا َلََبَع اَم اًرِهاَظ ُنيّدلا ُلاَرَي

 هكللو انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو ءنسح هدنسو «هريغو (7707) دوادوبأ

 .مجنلا روهظ وهو .دمأ هل باتكلا لهأ ريخأت : "حتفلا” يف ظفاحلا لاق

 ؟نذؤملا نذؤي مل نإو رطفي نأ سمشلا تبرغ اذإ مئاصلل له

 تقولا يف اّيسال «ناذألا ال سمشلا بورغ ربتعملا :هنللظ نيميثع نبا خيشلا لاق

 مهتاعاسو ؛مهتاعاسب ميوقتلا نوربتعي مث «ميوقتلا ىلع سانلا دمتعي ثيح ؛رضاحلا



 مايصلا باتك (194١)ثيدحلا (؟ هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 هدعب اونذؤي مل سانلاو ءاهدهاشت تنأو ءسمشلا تبرغ ولف «ريخأت وأ ميدقتب ريغتت دق

 .رطفت نأ كل سيلف ؛برغت مل اهدهاشت تنأو اونذأ ولو رطفت نأ كلف

 تباجأ اذه وحنبو .«فلؤملا هركذ يذلا ع رمع ثيدح :هغلل ركذ مث

 .ةمئادلا ةنجللا

 )385/1١(. "ةنجللا ىواتف” و «(474 /5) "عتمملا حرشلا” :رظنا

 هب رطفي ام هدنع سيلوراطفإلا تقو ءاج اذإ
 ءام دجي مل نإف :(5ا//7) "عتمملا حرشلا» يف هفللَو نيميثع نبا خيشلا لاق

 .يفكيو «هبلقب رطفلا ىون ءاّماعط الو ءرخآ اًبارش الو

 . !هل لصأ ال اذهو .كعبصإ صمف اًئيش دجت مل اذإ :ماوعلا ضعب لاقو

 مفلا نع قيرلا لصفنا اهتللب اذإ كنأل ؛اهَّصم مث ةرتغلا لب :نورخآ لاقو

 هل لصأ ال اذهو «مفلا ىلإ مفلا نع اًجراخ اًئيش تلخدأ اهتصصمو تعجر اذإف

 .كبلقب رطفلا يونت «هب رطفت ام كدنع سيلو سمشلا تباغ اذإ :لوقن لب .اًضيأ

 ؟ةرئاطلا بكار رطفي ىتم

 علطاو «ةرئاطلا يف ناك اذإ مئاصلا :هصنو «لاؤسب ةمئادلا ةنجللا تلئس

 اًلع ؟راطفإلا هل لهف «هنم بيرقلا دلبلا راطفإ نع (نوفيلتلا)»بو ةعاسلا ةطساوب

 مث هدلبلاب رطفأ اذإ مكحلا فيك مث ؟ال مأ ةرئاطلا عافترا ببسب ؛سمشلا ىري هنأب

 ؟سمشلا ىأرف ةرئاطلا هب تعلقأ

 نع نوفيلتلاو ةعاسلا ةطساوب علطاو «ةرئاطلا يف مئاصلا ناك اذإ :تباجأف

 ؛رطفي نأ هل سيلف «ةرئاطلا عافترا ببسب سمشلا ىري وهو «هنم ةبيرقلا دلبلا راطفإ



 مايصلا باتك (194١)ثيدحلا (؟١)ج هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 ققحتت مل ةياغلا هذهو «[141:ةرقبلا14 ليل َلِإءايَصَل امي َّمثأ# :لاق ىلاعت هللا نأل

 .سمشلا ىري ماد ام هقح

 ىأر مث «ةرئاطلا تعلقأف .هقح يف راهنلا ءاهتنا دعب دلبلاب رطفأ اذإ امأو

 راهنلا ىهتنا دقو ءاهنم علقأ يتلا دلبلا مكح همكح نأل ؛اًرطفم رمتسي هنإف .سمشلا

 .هفللو نيميثع م نبا خيشل | ىتفا اذه وحنبو .ها .اهيف وهو

 .(5//910) "عتمملا حرشلا”و «( 087 )١٠١/ "ةنجللا ىواتف” :رظنا



 نْحلا
0 - 

 )ج ٠©>تج

 ُلّْللا َلَبَْأ اذإ» :ِلل هللا ٌلوُسَر َلاَق :ّلاَق ام هنط باطلا ِنْب رَمع ْنَع -0

 (ُمِئاَّصلا َرَطفَأ دَقَ ءُسْمشلا ِتَيَرَغَو ءانُهاَه ْنِم ُراَهَتلا َرَبَْأَو ءاَنْهاَه ْنِم

 مايصلا باتك (9١ه)ثيدحلا(* هريغو رفسلا 4 موصلا :باب

 )٠١٠١(. ملسمو ءهظفل اذهو )١955(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 دوجو :هب دارملاو ءقرشملا ةهج نم :يأ «انهاه نم ليللا لبقأ اذإ) :هئوف

 .اًسح ةملظلا

 .برغملا نم هؤايض ىلو :يأ «انهاه نم راهنلا ربدأو» :هلوق

 هنأب نآلا فصوي الو ءمتو هموص ىضقنا :هانعم «مئاصلا رطفأ دقف» :هلوق

 .موصلل الحم سيل ليللاو «ليللا لخدو راهنلا جرخ سمشلا بورغب نإف ؛مئاص

 .(193/4) "حتفلا”و )١١١١(« "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 مئاصلل رطفلا لح دقف سمشلا تبرغ اذإ

 :ةنسلا نمو «[1817:ةرقبلا]4 للا َنِإ َماَيَص امي مث :ىلاعت هلوق ليلدلاو

 .كلذ ىلع عامجإلا ٍلِقُت دقو ءفلؤملا هركذ يذلا كنفاخ رمع ثيدح

 دقف برغملا ةالص تلح اذإ هنأ ىلع :ملعلا لهأ عمجأ :هكله ربلادبع نبا لاق

 هللاو «ليللا ةالص نم برغملا ةالص نأ اوعمجأو ءاًعوطتو اًضرف مئاصلل رطفلا لح

 .[181:ةرقبلا]4 ٍلَْلأ َلَاَيِصل ايِيآَدْثأل :لوقي كَ



 محلا كدي
 د ذل هريغو رفسلا ف موصلا :باب

 !ثيدحلا يفرومألا ةثالثلا ركذ نم ةدئافلا يهام

 (ُسْمَّسلا ِتَرْغَو١ (ُناَهَّتلا َرَيذَأَو» لْبَللا َلَبْقَأ١ 3 هلوقو :هنلله يوونلا لاق

 ؛اهنيب عمج املإو ءامهمزاليو نيرخآلا نمضتي ةثالثلا هذه نم دحاو لك :ءاملعلا لاق

 مالظلا لابقإ دمتعيف ءسمشلا بورغ دهاشي ال ثيحب هوحنو داو يف نوكي دق هنأل

 .ملعأ هللاو ,ءايضلا رابدإو

 لصح اهنم دحاولا لصح اَذِإ «ةمزالتم رومألا ةثالثلا هذه :هفلله يبطرقلا لاقو

 بورغ نيع ىري ال دق رظانلا نأل - ملعأ هللاو - ركذلا يف اهعمج امنإو ءاهرئاس
 ليللا لابقإو ءرطفلا كاذ ذإ هل لحيف «قرشملا يف ليللا ةملظ ىريو «لئاحل ؛سمشلا

 .سمشلا بورغب لصحي (منإ اهعومجو .هئوض رابدإ راهنلا رابدإو هتملظ لابقإ
 .(195/5) "حستفلا” ١( ل "ملسم حرش” و(28١/) "مهفملا” 0 )٠ ؟راكذتسالا” :رظنا

 مايصلا باتك (190١)ثيدحلا (

 ؟ءاضقلا هيلع لهف , هفالخ نابف سمشلا بورغ اًناظ عماج وأ برشوأ لكأ اذإ
 سمشلا نأ هنظ ىلع بلغ نمل رطفلا زوجي هنأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذ :اًّلوأ

 يبنلا دهع ىلع انرطفأ :تلاق هختي» قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدحل ؛تبرغ دق

 نم دب ال :لاق ؟ءاضقلاب اورمأف :ماشهل ليق .سمشلا تعلط مث «ميغ موي 5

 يراخبلا هجرخأ ؟ال مأ اوضقأ :يردأ ال :لوقي اًماشه تعمس :رمعم لاقو .ءاضق

 )١469(.

 :برغت مل اهنأ هل نيبت نمل ءاضقلا يف ملعلا لهأ لاوقأ امأو

 ةمئألا :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ءاضقلا بجي :لوألا لوقلاف

 لإ ماضل أمت مث » :ىلاعت هلوق :مهتجح .ةمئادلا ةنجللا رايتخا وهو «ةعبرألا

 فلؤملا هركذ يذلا تن## رمع ثيدحو /١141[ :ةرقبلا] 4 لَ



 نخلا كب
 و4 65٠

 ثيدحلا (١)ج نس

 يف دمحأو قاحسإ لاق هبو ءنسحلا نع اذه ءاج «هيلع ءاضق ال هنأ :يناثلا لوقلا

 مايصلا باتك )١96( هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 .نيميثع نباو ميقلا نباو «ةيميت نباو ةميزخ نبا هراتخاو «ةياور

 :ىلاعت هلوقل ؛هيلع ءاضق ال هنأو «يناثلا لوقلا وه - ملعأ هللاو - :حجارلا
 مس

 دري مل مدقتملا ءامسأ ثيدحو «[؟87:ةرقبلا]© ًانأطخأ ْوَأ آمي نإ [َمْذِداَوُم ال ابر

 : كفظ ةريره يبأ ثيدح اًضيأو «مويلا كلذ اوضق مهنأ وأ ءءاضقلاب اورمأ مهنأ هيف

 .هاَفَسَو هللا ُهَمَعْطَأ مف ؛هَمْوَص َمِيْيْلَف ؛َبرَّش ْوَأ َلَكَأت ٌمِئاَص َوُهَو َيَِن ْنَم١
 )50١/5(. "حتفلا”و 0570 /5) "عومجملا”و )١19/75(« ؟"فارشإلا”و )4//١0/7(« "قازرلادبع فنصم” :رظنا

 سمشلا بورغ يف كاشوهو رطفأ اذإ

 اهنأ نقيتي ىتح ءسمشلا بورغ يف كاش وهو ءرطفي نأ هل زوجي ال :اّلوأ

 لكأ نمو ءرجفلا عولط يف اًكاش لكأ نم نيب قرفلاو «هيف فالخ ال اذهو «تبرغ

 ناب اًضيأ يناثلاو «ليللا ءاقب وهو «لصأ ىلع ناب لوألا نأ سمشلا بورغ يف اًكاش

 .راهنلا ءاقب وهو «ءلصأ ىلع

 وأ همدع نم بورغلا هل حضتي ملو ءسمشلا بورغ يف كاش وهو لكأ نإ :اًيناث

 .عامجإلاب ءاضقلا همزل «برغت مل اهنأ هل حضتا

 مثآ وه نكل ؛هيلع ءاضق الف ءسمشلا بورغ دعب ناك هلكأ نأ حضتا نإ :اًنلاث

 .نيبتي لو لاش وهو ءرطفلا ىلع همادقإ ىلع
 ((١51/؟) ؟قئاقحلا نييبت”و ١95((« /5) *يبطرقلا ريسفت”و ء(17377/9) "ينغملا”و -65٠0(. /9) "نايبلا” :رظنا

 .0947/5) ؟عتمملا حرشلا”و 757٠١(« /7) ؟فاصنإلا”و ١١7(« /5) ميقلا نبا لامعأل ؟هقفلا عماج” و

 ؟مئاصلا رطفي اذام ىلع

 ىلع يلصي نأ لبق رطفي ْدْكََي هللا لوسر ناك :لاق كتناخ كلام نب سنأ ثيدح



 نِحلا كي

 1 ٠6+
 مايصلا باتك (1؟ه)ثيدحلا (؟)ج ان

 يف انخيشو (9415؟) ؟ءاورإلا# يف نابلألا مامولا هنسحو .هريغو يذمرتلا هجرخأ

 )١١١(. ؟دنسملا حيحصلا”

 ىلع الإ رطفي مل بطرلا ناك اذإ ْدْيوَي يبنلا ناك :لاق فخ رباج ثيدحو

 يف هكلله ينابلألا خيشلا لاق .رمتلا ىلع الإ رطفي مل بطرلا نكي مل اذإو ءبطرلا

 . حيحص :(عالال) "عماجلا حيحصلا”

 ىتح برغملا ةالص ىلص طق ٌْدْيَيَي ىبنلا تيأر ام :لاق كغ سنأ ثيدحو

 .حيحص هدنسو ءامهريغو

 | نإف ءرمتلاب رطفلا ىلع ضحي ناكو :(00 /7) "دازلا” يف هلك هنو ميقلا نبا لاق

 اهنإف «ةرصابلا ةوقلا |ميس الو .هب ىوقلا عافتناو «هلوبق ىلإ ىعدأ ةدعملا ولخ عم ولحلا

 لمك ءاملاب تبطر اذإف ءسبي عون موصلاب ال لصحي دبكلا نإف «ءاملا امأو ...هب ىوقت

 برشب لكألا لبق أدبي نأ عئاجلا نآمظلاب ىلوألا ناك اذحلو .هدعب ءاذغلاب اهعافتنا

 يف ريثأت امل يتلا ةيصاخلا نم ءاملاو رمتلا يف ام عم اذه هدعب لكأي مث «ءاملا نم ليلق

 .بولقلا ءابطأ الإ اهملعي ال ءبلقلا حالص

 هريغو رفسلا 2 موصلا :باي

 ؟راطفإلا دنع مئاصلا لوقي اذام

 :يلي امك يهو «ثيداحأ كلذ يف تدرو

 :لاق رطفأ اذإ ديك يبنلا ناك لاق دضن» سابع نب هللادبع ثيدح :لوألا

 .«!ميِلَعلا ٌعيِمّسلا َتْنَأ َكْنِإ ؛اّنم ْلبقَتَق ٠ اَنْرَطْنَأ ٌكِقْرِر َلَعَو ءاتْمَص َكَ َمُهَللا»

 نب كلملادبع قيرط نم هنأل ؛اًدج فيعض هدنسو ١85((, /؟) ينطقرادلا هجرخأ

 :ظفلب سنأ نع دهاش هلو .فيعض هوبأو «كورتم وهو هيبأ نع «ةرتنع نب نوراه



 ٌنِحلا

 مايصلا باتك (190)ثيدحلا 5 فقل هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 هجرخأ .(!ُتَرَطْفَأ َكِقْرِر َلَعَو ءُتْمْص كَل مهلا ىللا مشاب» :لاق رطفأ اذإ ناك

 ناقربزلا نب دواد هيف :هكلل ظفاحلا لاق .اًدج فيعض وهو . ؟ريغصلا” يف يناربطلا

 .(819) ؟ءاورإلا” :رظناو ءكورتم
 1000 ي5 5 0 هلالكم لب . 5 00-7 50 0 5 20
 :لاق رطفأ اذإ نضع هللا لوسر ناك :لاق دغت» رمع نب هللادبع ثيدح :يناثلا

 دوادوبأ هجرخأ .(هللا َءاَش ْنِإ ٌرْجَألا َتَبَتَو ءٌقوُدْعلا ِتلَتاَو أَمظلا َبَمَذ» 03 ص ةرور عراك رس سد

 نب ناورم هدنس يف فيعض ثيدح لاو 76 رفرا كل "؟ىربكلا” يف ىئاسنلاو هالو

 .نابح نبا ريغ هقثوي ملو «نانثا الإ هنع وري مل لاحلا لوهجم ملاس

 :لوقي 6-9 هللا لوسر تعمس :لاق اطتفح ورمع نب هللادبع ثيدح :ثلاثلا

 فعضو «هريغو (17/07) هجام نبا هجرخأ .اًدَرث ال ٌةَوْعَد ورْطِف َدْنِع مِئاَّصلِل َّنِإ»

 ديبع نب قاحسإ هدنس يف نآل ؛(١975) "ءاورإلا” يف هكللج ينابلألا خيشلا ثيدحلا

 رجح نبا هلبقو «ينابلألا خيشلا ؟رجاهملا يبأ نبا مأ ةكيلم يبأ نبا وه لهو هللا

 هنأ بوص ؟هجام نبا نئس ىلع هقيلعت” يف داوع راشبو ءرجاهملا يبأ نبا هنأ نايري

 وهف ءربتعم هقثوي ملو عمج هنع ىور اذه قاحسإو ءبرقأ اذه نأكو «ةكيلم يبأ نبا

 .ملعأ هللاو ءيتآلا عذيخ ةريره يبأ ثيدحب ىوقتي هنكل .لاحلا لوهجم

 ُُر دال ةكككو ١ هللا لوسر لاق :لاق دنع نوح ةريره يبأ ثيدح :عبارلا

 مالا قوق هلا اَهمََْي ؛موُلظْلا ةَوََْو َرِطْفُي ىَنَح ُمِئاَّصلاَو ءُلِداَعلا ُماَمِإلا :ْمُهؤاَعُد

 ولو ِكّنَرْصنأَل رعب :َلَجَو َرَع تلا ُلوُقَيَ ِءاَمَّسلا َباَوْبَأ ال ُحَتْفَيَو :ةَماَيِقلا َّمْوَي

 (:غهر/0) دمحأو .(١ا/65؟) هجام نباو )5١694(, يذمرتلا هجرخأ ٠ (!نيح َدْعَي

 ثيدح :لاقو ,(١*ه4) هذللت انخيشل ا؟كنسملا حيحصلا” ْق ثيدحلاو .مهريغو

 ثيدح وه :لاقو )١15( هفللَح ينابلألا خيشلل "ةفيعضلا” يف وهو ؛حيحص

 . هعإخ ةريره يبأ نع ةَلِذُم بأ نع .دهاجم يبأ دعس قيرط نم ثيدحلاو ءفيعض



 نحل

0 3 
 ١

 هنع وري مل ءلوهجم همسا فرعي ال ةشئاع ىلوم ةَّلِدّموبَأ :هثله ينيدملا نبا لاق

 مايصلا باتك (19١ه)ثيدحلا ( هريغو رفسلا 4 موصلا :باي

 ةقث :هنللج هجام نبا لاقو «لوبقم : "بيرقتلا» يف هكللذ ظفاحلا لاقو «دهاجم يبأ ريغ

 يف نابح نبا هركذو .ةقث ناكو ةلدم يبأ نع :- دنسلل هركذ دنع - لاق ثيح

 «نسح ثيدحلا نأ مدقت ام رهظي يذلاو .يذمرتلا ثيدحلا نسحو .؟تاقثلا»

 .ملعأ هللاو .هقثوو هركذ هجام نبا وهو «هريغ هفرع دقف هفرعي مل ينيدملا نبا نوكو

 ؛ةنيعم ةفصب ءاعد امأو ءءاش اب وعدي نأ هرطف دنع مئاصللف :اذه ىلعو

 .ملعأ هللاو ؛مدقت (ى «تبثت ل ثيداحألاف



 نَحلا
 ف

:0 
 مايصلا باتك (195١)ثيدحلا 01ج هن

 .ٍلاّصولا نَع ِِكَي هللا ُلوُسَر ىهت :َلاَق دي َرَمُع نْب هلاادْبَع ْنَع -1

 هريغو رفسلا كب موصلا :باب

 م رك دس يع مد - و ل هل 0

 «!ىَقْسَأَو مَعطأ نإ ؛مكلتم تسل ْفإ» :َلاَ .لصاّوت كنإ :اولاق

 وو ف5 2 مال يارورو وعر س مل
 .كلاَم نب ساو «ةشئ ةشئاعو «ةريره وبا هاَوَرَو

 هجرخأ .كتنيخ ةريره يبأ ثيدحو )٠١١5((: ملسمو )١437(: يراخبلا هج رخأ

 )١1954(2 يراخبلا هجرخأ ,دغن» ةشئاع ثيدحو )١١١(.: ملسمو )١955(( يراخبلا

 )١١١5(. ملسمو )١971(« يراخبلا هجرخأ ,تشخ سنأ ثيدحو )١١١5(( ملسمو

 د 4-0 00 8-0 0 هس 3 ه < مم

 َلِصضاَوُي ْن أ َداَرَأ م 47 : كنعد لو ٌيردخلا كديعس يبا نع :مِلَسِلَو -181

 .(رَحّسلا َلِإ ٌلِصاَوُيْلَ

 :ثيدحلا جيرخت

 .ملسم هجرخي ملو )/١95717(« يراخبلا هجرخأ لب :ملسملو :هلوق

 :ثيدحلا ظافلأ

 «لصولا نم ذوخأم :- ةلمهملا داصلا حتفو واولا رسكب - (لاصولا) :هئوق

 .ليللاب راطفإ ريغ نم رثكأف «نيمويلا مايصلا ةلصاوم :انه دارملاو

 .براشلاو معاطلا ةوق ّيف ىلاعت هللا لعجي :هانعم «ىقسأو معطأ ٍينإ» :هلوق

 :هثللك يوونلا لاق .ةمارك ةئحلا ماعط نم معطي هنأو ؛هرهاظ ىلع وه :ليقو

 ىلاعت هللا ةبحم نأ هانعم :ليقو .اًلصاوم نكي مل ةقيقح لكأ ول هنأل ؛لوألا حيحصلاو



 ءنِحلا

 + عم
 مايصلا باتك (990١)ثيدحلا م هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 «ميقلا نبا رايتخا اذهو .امههنع لغشي غلابلا بحلاو «بارشلاو ماعطلا نع ينلغشت

 . هصئاصخ نم لاصولا نأ :اذه نم دافتسيو
 .(ة ارو "ماكحألا حيضوت” و ةورضر /) "مالعإلا” و«( /0 "دازلا”و 44 ١٠١7 "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيداحأالاب ةقلعتملا لئاسملا

 2 يبنلا ريغ قح يف مايصلا يف لاصولا مكح

 نع ءاج .هيلع قشي مل نمل حابيو هيلع قش نم ىلع مرحي :لوألا لوقلا
 هيلإ بهذو ءاّموي رشع ةسمخ لصاوي ناك هنأ :حيحص دانسإب كتنيغ ريبزلا نب هللادبع

 .ءازوجلاوبأو «يميتلا ديزي نب ميهاربإو «ريبزلا نب هللادبع

 مل ميرحتلل يهنلا ناك ولف «يهنلا دعب هباحصأب لصاو ديو يبنلا نأ :مهتجح

 مهابهن ام لثم اذهو ءمهنع فيفختلاو مهب ةمحرلا يهنلاب دارأ هنأ ملعف ؛مهب لصاو

 قشي مل نمت هلعف هنأ هغلب نم ىلع ركني ملو ,مهيلع ضرفي نأ ةيشخ ؛ليللا مايق نع

 يف ةنسلا نع بغر الو «باتكلا لهأ ةقفاوم دصقي ملو هيلع قشي مل نمف «هيلع

 .لاصولا نم عنمي مل ءرطفلا ليجعت

 :مهتجح .ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «ةلبانح لا بهذم وهو «هركي :يناثلا لوقلا

 .مهب لصاو مث ,لاصولا نع مهابن ايي يبنلا نأ

 .ةيرهاظلاو .ةيكلالا ضعبو يعفاشلا لوق وهو «لاصولا مرحب :ثلاثلا لوقلا

 .فلؤملا اهركذ يتلا ثيداحألا :مهتجح .ملعلا لهأ رثكأ لوق وه :هنلل ظفاحلا لاق

 كلذ ناك امنإ ,مهب لصاو ٌدَْي يبنلا نأ ءاج امو ءكلذ نع ىمنه دب يبنلا نأو

 .اوهتني نأ اوبأ نيح ءمهل ليكدتلل



 «قاحسإو دمحأ لوق وهو ءرحس ىلإ رحس نم لصاوي نأ زوجي :عبارلا لوقلا

 يذلا كفلظ ديعس يبأ ثيدح :مهليلد .ةيكلاملا نم ةعامجو «ةميزخ نباو رذنملا نباو

 .فلؤملا هركذ

 «كلذ ىلع ةدايزلا امأ ءرحسلا ىلإ لصاوي نأ زوجي هنأو :باوصلا وه اذهو

 مئاصلل هلل نيميثع نبا خيشلا ركذ دقو .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق وه اك مرحيف

 :لاقف «تالاح ثالث

 لضفألاو ةنسلا يه هذهو ءسمشلا بورغ دعب راطفإلاب ردابي نأ :ىلوألا

 .لمكألاو

 .ىلوألا فالخ هنكل ءزئاج اذهو «رحسلا ىلإ رخأتي نأ :ةيناثلا

 .مارح هذهو «لصاوي لب «نيموي نيب رطفي الأ :ةثلاثلا

 هباوجو لاكشإ

 ءارَحّسلا َلِإ ُلِصاَوُيْلَما :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا فخ ديعس يبأ ثيدح

 ءاَنُه اه ْنِم ُراَمّتلا َرْيذَأَو ءانُه اه ْنِم ُلْيَّللا َلَبَْأ اَذِإ) :هلبق كتل رمع ثيدحو

 .'مكاَّصلا َرَطْمَأ ُدَقَف ءٌسْمَشلا ِتَيَرَغَو

 اًرطفم راص هنأ ال .راطفإلا تقو يف لخد (رطفأ)ب دارملا :هنلله يناعنصلا لاق

 الو «راطفإلا ليجعت ىلع ثحلا درو امل ؛ةقيقح اًرطفم راص ول هنأل ؛ليق | «ةقيقح

 .رحسلا ىلإ لاصولاب نذإلا ماقتسا الو ءلاصولا نع يهنلا

 ؟دازلا”و «(19/1 /7) ؟ينغملا”و «(507/5) ؟عومجملا”و :((707/4) ؟حتفلا”و ١54(: /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(407/4) نيميثعلل ؟نيحلاصلا ضاير حرش” و 0779 /7) ؟لبسلا”و ؛(5 /؟)

 مايصلا باتك (90١)ثيدحلا (؟ هريغو رفسلا 2 موصلا :باب



 يخلا

 مايصلا باتك (197)ثيدحلا م هنن هريغو رفسلا 2 موصلا :باب

 لاصولا نع يهنلا يف ةمكحلا

 يهنلا يف ةمكحلا :انباحصأ لاق :(507/7) ؟عومجملا” يف هنلله يوونلا لاق

 مأسيو اهَّلمي وأ ؛تاعاطلا رئاسو «ةالصلاو مايصلا نع فعضي الئل ؛لاصولا نع

 عاونأ نم كلذ ريغو .هساوح ضعب وأ «هندب ررضتي وأ ءلاصولاب هفعضل ؛اهنم

 .ررضلا

5 5 1 9 2 9 



 هريغو مايصلا لضفأ :باي

 58 ا 5 .ِ 5000 نساهم

 ينأ لكي هللا ُلوُسَر ّنيخأ :َلاَق دشتي صاععلا ِنْب وِرْمَع ْنْب ِهئادْبَع ْنَع -4

 هللا ُلوُسَر َلاَقَف !ُتْشِع اَم لَْللا َنَموَقَأَلَو َناَهَّنلا َنَموُضَآَل هْللاَو :ُلوُقَأ

 و ْمنَو مو لِطْفَأَو م ْمَصْق ة ؛َكِلَذ عيطتست اآلن َتنِإم»

38 
 ٌلَضْفَأ ٌقيِطأ 4 . * .رغتلا "2 لاب كل هَفاَْمَأ رْشَعب ةَسَحلا نق

 م ل 2 هم م 8 ِ 92 5
 ْنِم َلَضْفَأ ٌقيِطَأ ّنِإَف :ُتْلُق .«نْيَمْوَي ْرِطْفأَو اَمْوَي ْمَصَق» :َلاَق .َكِلَذ ْنِم

 يار
 َوُهَو فَواَد ْماَيِص َكِلَذَف ءاّموَي ْرِطْمأَو ءاّموَي ْمصَق١ :ّلاَق .َكِلَذ ١

 .(َكِلَذ نم َلَضْفَأ ال» :َلاَقَف .َكِلَذ ْنِم ّلَصْفَأ ٌنيِطَأ نإ :ٌتْلَقَق .«!ماّيّصلا

 هرم 9ع هيو وف سك < سعرس ةهارس ا سةهه ملهاش د سمس هم
 .(اًموَي رطفأو هوي مص :رْهَدلا َرْطَش َتْواَد مْوَص ِّقْوَف َمْوَصاَل١ :ةياور يبو

 يراخبلا دنع ةيناثلا ةياورلاو )20١04(« ملسمو «(7118) :(141/5) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ديري نأ لمتحي 55١(: /5) "متفلا” يف هكْللَم ظفاحلا لاق اعيطتست ال١١ :هلوق

 هسفن ىلع هب لخديو ءكلذ فلكتي هنأ نم ْدْيَيَو ىبنلا هملع امل ؛ةنهارلا ةلاحلا هب

 ربك اذإ ءٌدعب يتأيس ام هب ديري نأ لمتحيو ءكلذ نم مهأ وه ام هب توفيو «ةقشملا



 نِحلا
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 مايصلا باتك (199)ثيدحلا (؟)ج امنفل

 هنع زجعي مث «ةدابعلا نم اًئيش هسفن ىلع فظوي نأ هركو «ءاوس هل قفتا امك ءزجعو

 هريغو مايصلا لضفأ :باب

 .كلذ لعف نم مذ نم ررقت امل ؛هكرتيف

 :هللَك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق دشتؤ» صاعلا نْب ورْمَع نب هاِدْبَع ْنَع -8

 واد ٌةاَلَص هللا َلِإ ِةاَلَّصلا ّبَحَأَو واد ُماَيِص هللا َّنِإ ٍاهَّصلا َّبَحَأ َّنإ»

 ٌرِطْفُيَو اَمْوَي ُموُصَي َناَكَو ُهَسُدُ ُماََيَو هَ ْموَُيو هِلَلا فضن ماي ناك
 .(اًموَي

 )١89(. ةياور ( )١59 ١ ملسمو ؛(20)71١1١7570) يراخبلا هجرخأ

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اهيف موصلا نع يهن ينلا مايألا الإ مويراطغإو موي مايص بحتسي

 رطفأ اذإ .نسح موي راطفإو «موي مايصب عوطتلا نأ اوعمجأو :هفثلَه مزح نبا لاق

 .قيرشتلا مايأو نيديعلا :كلذب ينعي :تلق .انركذ يتلا مايألاو «ةعمجلا موي

 هكلله ركذو .اًموي رطفتو اًموي موصت نأ :مايصلا لضفأو :هكللِج ةمادق نبا لاقو

 .فلؤملا هركذ يذلا دهغتيع ورمع نب هللادبع ثيدح

 .(707/4) "معفلا” و 2١07/56 /*) ؟ينغملا” و «(77) "بتارملا” :رظنا



 مايصلا باتك (99١)ثيدحلا (؟)

 رهدلا مايص مكح

 لهأو دمحأ نع ةياورو ءفسوي يبأو .ءقاحسإ لوق وهو «هوركم :لوآلا لوقلا

 :مهتجح . .ميقلا نباو «ةيميث نبا رايتخا وهو « مرحب :لاقف «مزح نبا الإ رهاظلا

 .فلؤملا هركذ يذلا دطتقع ورمع نب هللادبع ثيدح

 هماص نم ىلع ثيدحلا يف دراولا يهنلا اولمحو .رهدلا مايص زوجي :يناثلا لوقلا

 باجأ دقو ؛همايص نع يهنلا ءاج امم كلذ وحنو «نيديعلا مايأ ماص نمك «ةقيقح

 .ليوط مالكب ميقلا نبا اذه ىلع
 ىنثتسيو ءامح توفي ملو ؛هيلع يوق نمل رهدلا مايص بحتسي :كثلاثلا لوقلا

 لوق وهو «قيرشتلا مايأو «ناديعلا يهو ءاهموص نع يهنلا ءاج يتلا مايألا كلذ نم

 يبأو «هللادبع هئباو هرمع نع :ةباحصلا نم عمج نع يورم وهو «ملعلا لهأ روهمج

 ءاهتلدأو لاوقألا هذه ركذ دقو اذه . هده ةشئاعو «هتأرماو «ةمامأ يبأو «ةحلط

 .تكش نإ كلذ عجار .ميقلا ن نباو «يوونلا هلبقو رجح نبا ظفاحلا كلذ يف لاطأو

 ٌماَص ْنَم َماَص اَل» :هلوق :هئلاَو يبرعلا نبا لاق .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 هاتعم ناك نإو لدي يبنلا ءاعد هباصأ نم حيو ايف «ءاعدلا هانعم ناك نإ .(!دبقلا

 هريغو مايصلا لضفأ :باب

 احلا
0 

 !مصي مل هنأ 0 ينلا هنع ريخأ نم حيو ايف «ربخل

 نوكي نأ :ةعنتمم رومأ ة ةثالث دحأ مزل ءاّموركم نكي مل اذإ :هنلل هلله ميقلا نبا لاقو

 دودرم اذهو «لمع ةدايز هنأل ؛هنم لضفأو «موي رطفو موي موص نم هللا ىلإ بحأ

 نأ امإو ءاًضيأ عنتمم وهو ءلضفلا يف هل اًيواسم نوكي نأ امإو ...حيحصلا ثيدحلاب

 اذه سيل ذإ ؛عنتمم اذهو «ةهارك الو «هيف بابحتسا ال نيفرطلا يواستم اًحابم نوكي

 .ملعأ هللاو ...ةحوجرم وأ ,ةحجار نوكت نأ امإ لب «تادابعلا نأش

 "حتفلا” و (١8/؟) "دازلا”و )/١11(( ؟"يلعبلل تارايتخالا”و )551١/7(.: "عومجملا” و ,(59/0) "ىلحملا» :رظنا

 .((57؟/5)



١ 

 ف 06١
 هريغو مايصلا لضفأ :باي مايصلا باتك (١٠٠)ثيدحلا (١)ج

 ص - م ام با حا يرق رق عامه
 ثالث ماَيِص :الثي ةثك يليلح ناَصوأ :لاق كعذو ةَريَرِه بأ نع -

 .ماَنَأ نأ 1: وأ َنَأَو ءىحضلا يّتَعْكَرَو ءرْهَش لك ْن ماي

 :ثيدحلا جيرخت

 .0771) ملسمو )١98١(« يراخبلا هجرخأ

 رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بحتسي

 ال بحتسم رهش لك نم مايأ ةثالث مايص نأ كلذ ةلمجو :هغللج ةمادق نبا لاق

 اذكو .فلؤملا هركذ يذلا تش ةريره يبأ ثيدح هغلل ركذ مث .اًقالخ هيف ملعن

 اًضيأ "نيحيحصلا” ين وهو دخت ورمع نب هللادبع ثيدح

 هلله ظفاحلا اهركذ «لاوقأ ةرشع ىلع مايألا ةثالثلا نييعت يف اوفلتخا دقو اذه

 ءرشع عبارلاو ءرشع ثلاثلا :ضيبلا مايألا ماصت نأ لضفألاو «"حتفلا” يف

 :لاق 77 يبنلا نأ تن رذ يبأ ثيدح :اهنم «كلذ يف ةلدألا دورول ؛رشع سماخملاو

 َسْمَحَو َةَرْشَع َعَبْرَأَو ةَرْشَع َتاََث :ْمُضَن ماي اك ِرْهَّشلا َّنِم َتْمْض اّذِإ داب اي

 ىلإ يقتري دقو «هريغل نسح ثيدح وهو «هريغو )75١( يذمرتلا هاور .(ًةَرْشَع

 ححص اذهلو «هريغو كت ناحلم نب ةداتق ثيدح نم دهاوش هل نإف .ةحصلا

 ناك :هظفلو :«(351449) ؟دواد يبأ ننس” يف اذه ةداتق ثيدح هنللَج ينابلألا خيشلا

 .ةرشع سمو «ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث :ضيبلا موصن نأ انرمأي ْةييَي هللا لوسر

 .(رْهّدلا هك َّنُه١ :لاقو :لاق

 مايأ مايص رسيتي مل نإو ءاذه .ليللا لك رمقلا ةءاضإل ؛ضيبلا مايألا تيمسو

 نع )١١70(.: "ملسم” يف ءاج دقف ؛هنكمأ رهشلا يأ نم موصي نأ هلف «ضيبلا



 اص لأ

 مايصلا باتك 606 .)ثيدحلا (١)ج لن

 رهش لك نم موصي ٌدْييَي هللا لوسر ناكأ :اتن ةشئاع تلأس اهنأ ةيودعلا ةذاعم
 نكي مل :تلاق ؟موصي ناك رهشلا مايأ يأ نم :اهل تلقف .معن :تلاق .؟مايأ ةثالث

 .(4”هركرج "عومجملا” و ((53717/14) "حتفلا” و «(477/4) "ىلحملا”و (١الال)و )/١7/7(« "ينغملا” :رظنا

 هريغو مايصلا لضفأ :باب



 نحلا كيد
 < ومع

 مايصلا باتك (؟١1١)ثيدحلا (١)ج

 شت هُادبَع َنْب راج ُتْلَأَس هلا رثخج نب أَ ينبئ ْنَع ١

 مَعَ :َلاَق ؟ةَعُمملا ِمْوَي مْوَص ْنَع لِي يَّلا ىجتأ

 هس 2ك سس .وعو ه ريس إي
 !ةيعكلا تَرَو : دارَو

 هريغو مايصلا لضفأ :باب

 :ظفلب مقرلا سفنب هدنع :يناثلا ظفللاو )١١57(« ملسمو )١9485(« يراخبلا هجرخأ

 !تيبلا اذه برو

 حتفلا يف هكللو ظفاحلا لاق .(717/417)يئاسنلا اهجرخأف «(!ةبعكلا برو) :ةظفل امأو

 .مهوف ,ملسمل "ةدمعلا” بحاص اهازعو !ةبعكلا برو :يئاسنلا ةياور يفو :(777/4)

 ل 20 4 ع تاي طل 5 سا م هال 06 0

 ٌنَموصَي ال١ :لوقتي ِةِكَي هْللا لوُسَر تعمَس :لاق كنعلوط مه دره

 0 سار ص 8 ساس ره 2 52 38 مس 6 سا مَ

 .ُهَدْعَب اًمْوَي وأ ُهَلْبَق اًمَْي َموُصَي ْنأ الإ ِةَعّمجلا َمْوَي ْمُكَدَحَأ

 .(ههظفل نم ذوخأم ثيدحلاو )١١414(« ملسمو )١9486(« يراخبلا هجرخأ

 :نيتيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟مايصلاب ةعمجلا موي دارفإ مكح ام

 هدعب وأ هلبق ماص نمل ةعمجلا موي موص زاوج ىلع ملعلا لهأ عمجأ :الوأ

 :هدارفإ يف اوفلتخاو

 ىلإ لوقلا اذه مزح نبا بسنو ؛مزح نبا لوق وهو «مرحي :لوألا لوقلا

 مهل ملعن ال :هنللك لاقو غن ةريره يبأو ءرذ يبأو .نالسو «بلاط يبأ نب يلع
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 مايصلا باتك (١؟)ثيدحلا (١)ج هريغو مايصلا لضفأ :باب

 نباو «يبعشلاو دهاجمو ,يعخنلا ميهاربإ ىلإ اًضيأ هبسنو !ةباحصلا نم اًقلا

 .نيريس

 ضعبو رذنملا نباو ءدمحأ نع يربطلا بيطلاوبأ هلقنو :هكللج يناكوشلا لاقو

 .ةيعفاشلا

 هركذ ام :اهنم «مايصلاب ةعمجلا موي دارفإ نع يهنلا :اهيف ةريثك ةلدأ :مهتجح

 .فلؤملا

 ةلدألا يف دراولا يهنلا اولمحو ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءهركي :يناثلا لوقلا

 .هيزنتلل

 اًدحأ عمسأ مل :كلام لاق .ةفينح يبأو كلام لوق وهو .هركي ال :ثلاثلا لوقلا

 .نسح همايصو «ةعمجلا موي مايص نع ىهني هب ىدتقي نمو «هقفلاو ملعلا لهأ نم

 ل هغلب ولو ءيهنلا ثيدح اًمكلام غلبي مل :- كلام باحصأ نم - يدوادلا لاق

 .هفلاخي

 .ةيميت نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :باوصلا
 "تارايتخالا”و )448١/5(( ؟عومجملا” و ((175 /7) ؟ينغملا” و «(7/45) ؟ىلحملا”و «(197 /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(078/6) "لينلا” و (774 /4) "حتفلا”و مخه )١/ ؟دازلا”و ء(17؟4)

 ؟اموص قفاو امنإو مايصب ةعمجلا موي صيصخت دري مل اذإ

 .هدارفإ دمعتي مل هنآل ؛هموصي :هثلل دمحأ لاق

 يف هموص هءاجف ءاّموي رطفيو ءاّموي موصي ناسنإ ناك ولف :هنلله مزح نبا لاقو

 .همصيلف «ةعمج ا

 موي قفاو اذإ ءاروشاعو «ةفرع موي موصي وأ :دازو «ميقلا نبا لاق هوحنو

 موي موص رذن ول :ةيعفاشلا تلاقو «ءكلذ نم ءيش يف هموص هركي ال هنإف ؛ةعمجلا



 مايصلا باتك (١٠؟)ثيدحلا (؟) هريغو مايصلا لضفأ :باب

 ةريره يبأ ثيدحب اولدتساو «هركي مل ةعمجلا موي قفاوف ديز مودق وأ «هضيرم ءافش

 نم ماَيِقِب ٍةعُمجلا َةَلْيَل اوُصَتت ال) :لاق ديب 4 يبنلا نأ )١( "ملسم» يف ثني

 ةُموُصَي مْوَص يف َنوُكي نأ الإ م ألا ِنَْيْنِم مايِصب ٍةَعُمْجلا َمْوَي اوُصُحن اكو لالا نب

 1 ا .مُكدعأ
 ماص نمل هزاوج :ءانثتسالا نم ذخؤيو :- ثيدحلا ركذ نأ دعب - ظفاحلا لاق

 وأ ء«ضيبلا مايأ موصي نمك ءاهموصب ةداع هل مايأ يف هعوقو قفتا وأ .هدعب وأ «هلبق

 زاوج :هنم ذخؤيو «ةعمجلا موي قفاوف «ةفرع مويك «نيعم موي موصب ةداع هل نم

 .نالف ءافش موي وأ ءالثم ديز مودق موي رذن نمل هموص
 .(7789/4) "حتفلا”و ء(87 /75) "دازلا” و «(41/4/5) "عومجملا” و ء(176١ /7) ينغملا” و «(766) ؟ىلحملا” :رظنا



 مايصلا باتك (٠؟؟)ثيدحلا (1) هريغو مايصلا لضفأ :باب

 ٠ معمم 0

 تدهش :َلاَق - ِلْيَبَع نب دعس :ُهُمْساَو َرَهْزَأ ِنْبا َلْوَم دْيَبَع بأ ْنَع -7

 لك هللا ُلوُسَر ىجت ِناَمْوَي ِناَذَه :َلاََف ,ثتخ ٍباَّطَلا ِنْب َرَمُع َعَم َديِعلا
 - رو

 ْنِم هيف َنوُلُكَأت :ُرَحآلا ْمَْيلاَو ْمُكِماَيِص ْنِم ْمُكرطِف ُموَي :[ههِماَيِص ْنَع

 )١١17(. ملسمو )١1450(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ترضح :يأ (تدهش) :هلوق

 .مكرطف موي امهدحأ :يأ (مكرطف موي) :هلوق

 .يدهلاو ةيحضألا يهو هللا ىلإ اهب برقتملا مكتحيبذ :يأ (مككسن) :هلوق

 .(1159/5) ؟حتفلا” و 934 /5) ؟مالعإلا” و (11359/) "ملسم حرش” :رظنا

 ِمْوَص نع ٌدكو هلل ٌلَوُسَر ىبت :َلاَق كني ٌيردحلا ٍديِعَس يبأ ْنَع -4
َ 

 بولا ف ٌلُجدلا يبت نَأَو ءِءاَنَّصلا ِلاَيْشا ٍنَعَو ,رخدلاَو رطفلا :ِنَمْوَي

 .رَصَعْلاَو حْبّصلا َدْعَبِةاَلَّص ملا ِنَعَو «دحاولا
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 ْطَقَف َءْوَّصلا ّيِراَخُسبلا َجّرْخَأَو هماَيِب ٌمِلْسُم ُةَجّرخأ
ْ 



 مايصلا باتك (4١٠)ثيدحلا (؟ هريغو مايصلا لضفأ :باب

 ءابناج هنم عفري ال بوثلاب هلك هدسج للخي نأ :برعلا دنع ءامصلا لامتشا

 طسو لخدي نأ .وهو ؛عابطضألا :ءاهقفلا دنع هريسفتو .هنم هدي جرخيف

 .رسيألا ىلع هيفرط يقلي مث «ىنميلا هدي تحت هءادر

 ركذو «(871/) ةالصلا ركذ ملسم جرخأو )١11941( )١9497()751(, يراخبلا هجرخأ

 فلؤملا لوقف ءاذه ىلعو «هظافلأ ةيقب ركذي ملو )/١١7(. مقر دعب مايصلا باتك يف مايصلا

 .هقللو هنم مهو همامتب ملسم هجرخأ

 :تيدحلا ظافلأ

 :- دملاو ةلمهملا داصلاب - وه :هنللج ظفاحلا لاق (ءامصلا لامتشا نعو) :هئوق

 هنم جرخي ام يقبي الو ءاّبناج هنم عفري ال بوثلاب هدسج للخي نأ وه :ةغللا لهأ لاق

 ءامصلا ةرخصلاك ريصتف ءاهلك ذفانملا دسي هنأل ؛؟ءامص تيمس :ةبيتق نبا لاق .هدي

 هيبناج دحأ نم هعفري مث بوثلاب فحتلي نأ وه :ءاهقفلا لاقو .قرخ اهيف سيل يتلا

 نوكي ةغللا لهأ ريسفت ىلعف يوونلا لاق .ايداب هجرف ريصيف هيبكنم ىلع هعضيف

 ريسفت ىلعو ءررضلا هقحليف هدي جارخإ هيلع رسعتيف ؛ةجاح هل ضرعي التل ؛اًموركم

 .ةروعلا فاشكنا لجأل ؛مرحي ءاهقفلا

 دعقي نأ ءابتحالا :هتللم ظفاحلا لاق (دحاو بوث يف لجرلا يبتحي نأ) :هئوق

 نأش نم تناكو «ةوبحلا :لاقيو .اًبوث هيلع فليو «هيقاس بصنيو «هيتيلأ ىلع لجرلا
 .برعلا

 .( ال "حتفلا”و يلمح / "عومجملا”و «(5 ١57/00 "؟مهفملا”و ومع "ينغملا” :رظنا



 مايصلا باتك (04٠)ثيدحلا (

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ىحضألاو رطفلا نيديعلا موص مرحي

 مايصو :- رطفلاو ىحضألا موي مايص ىلع همالك يف - هنللِج ريلادبع نبا لاق

 الو عوطتملاال ءلاوحأألا نم لاح ىلع زوجي ال هنأ ءاملعلا نيب فالح ال نيمويلا نيذه

 نأ مهلك سانلا نم دحأل الو ءاّيده دجي ال عتمتمل الو ءاًضرف ضاقل الو .رذانل

 «يواحطلاو ءرذنملا نبا :عامجإلا لقن اذكهو .ها .هيف عزانت ال عامجإ وهو ءاههموصي

 .مهريغو رجح نباو ,يوونلاو .ةمادق نباو ءدشر نباو مزح نباو «ءيدرواملاو

 .ههطت## ديعس يبأو ءرمع ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :عامجإلا دنتسم

 "ةيادبلا” و «(77) "بتارملا”و «(57١؟/١1) ؟راكذتسالا”و :.(355/17) "ديهمتلا” و ١6(.: /") "فارشإلا” :رظنا

 "ريلادبع نيا تاعامجإ7و .(574/5) ؟حتفلا”و «(187 /5) "عومجملا”و 107/9(0) ؟ينخملا”و ,.(9١"/؟)

 ١/0

 ؟ هموص حصي لهف ,نيديعلا يموي ماص اذإ

 امهموص رذن نإو .هموص حصي مل امهيف ماص نإ هنأ ىلإ :ملعلا لهأ ةماع بهذ
 .هرذن دقعني مل

 هنأ :مهتجح .ها .ةفاك ءالعلا دنعو ءاندنع هيلع ءيش الو :هكلله يوونلا لاق

 .اهضيح مايأ موص ةأرملا ترذن ول امك ؛هرذن دقعني ملف ؛اًمرحم اًموص رذن

 همزلو «هرذن دقعنا اهموص رذن نإو ءامهموص مرحي هنأ ىلإ :ةفينحوبأ بهذو
 .هزجي مل قلطم رذن نع امهيف ماص نإو «هأزجأ امهيف ماص نإو ءامهريغ موصي نأ

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق :باوصلا

 .(59/5) "حتفلا”و «(587 /5) "عومجملا” و .(275 /5) ؟نايبلا” :رظنا



 :ثيدحلا جيرخت

 )١١57(. ملسمو )3585٠(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يف هلامعتسا :هيف رثكألا فرعلا :هنللك ديعلا قيقد نبا لاق (هللا ليبس يف» :هلوق

 موصلا ةدابع :ينعأ - نيتدابعلا عاتجال ةليضفلا تناك هيلع لمح اذإف .داهجلا

 ةحص نع كلذب ريعيو «تناك فيك هتعاط :هللا ليبسب داري نأ لمتحيو .- داهجلاو

 .فرعلا ىلإ برقأ لوألاو .هيف ةينلاو دصقلا

 ال نم ىلع لومحم وهو «هللا ليبس يف مايصلا ةليضف هيف :هنللج يوونلا لاق

 .هوزغ تامهم نم هريغالو «هلاتق هب لتخي الو ءاَقح هب توفي الو .هب ررضتي
 انافاع الأ دجي الو ءابب سحي الف اهنم ةافاعملا رانلا نم ةدعابملا (هللا دّمب» :هئوق

 .اهنم هللا

 هيف ام فرشأ هنآل ؛هب ربعو ءصخشلا ةلمج :هجولاب دارملا (ههجو» :هئوق

 لاوقأ كانهو ءفرشو ةليضف هجو هل ناك اذإ ءزجلاب لكلا نع ريبعتلا هنم ذخؤيف

 .ىرخأ

 فيصلا نيب عقاو ةنسلا لوصف دحأ :فيرخلا «اًقيرخ نيعبس» :هلوق

 ؛اهلك ةنسلا :انه دارملاو ءسوقلاو .برقعلاو «نازيملا يه :ةثالث هجوربو «ءاتشلاو



 مايصلا باتك (0١٠)ثيدحلا (؟)ج متن

 هيف نآل ؛لوصفلا ةيقب نود نم ركذلاب صخ امنإو .هضعب مساب لكلا ةيمست باب نم
 .شيعلا ةعس لصحت و «راثلا حجضنت

 .(ة لنجم "حيضوتلا”و مكدخله) ؟مالعإلا”و ما مم "مهفملا”و ل كف ؟ملسم حرش” ؛رظنا

 هريغو مايصلا لضفأ :باب

2 5 2 5 2 59 



 يلا

 6م
 مايصلا باتك (7١٠)ثيدحلا (؟)ج

 :تل ذب اهتيمست بيسو ردقلا ةليل لضف

 ةفيرش ةليل يهف ءاهفرشو اهردق مظعل ؛ردقلا ةليل تيمس :لوألا لوقلا

 «[”:ناخدلا]# ٍةَكَرتَُم َوَلَيل يف ُهَئلَرنَأ اَنِإ » :ىلاعت هللا لاق .ةلضفم ةمظعم ةكرابم

 ريخ اهيف لمعلا :هانعم :ليق .[":ردقلا14ِرَهَش ِفلأ ْنِي يَ رْدَعْل هللا :ىلاعت لاقو
 ريصربص

 ِرْذَقلا َهَْيَل َماَق ْنَم» :دَيَي يبنلا لاقو ءردقلا ةليل اهيف سيل ءرهش فلأ يف لمعلا نم

 . هتف ةريره يبأ نع «هيلع قفتم .؛ِهْنَد ْنم دقن اَم هَل َرِفُغ اباَسِتْحاَو انا

 قازرألاو «رادقألا نم ةكئالملا اهيف بتكي امل ؛ردقلا ةليل تيمس :يناثلا لوقلا

 ِرَمَأ ّلُك ُقَرفُي اَيِف# :ىلاعت هلوقل ؛ةنسلا كلت يف نوكت يتلا لاجآلاو

 لك نم مهر نذإب اًبيف حلاو ٌهكيلملا لزيت ال :ىلاعت هلوقو «[4:ناخدلا14 ِرِئكَع

 نم وه ام لعفب مهرمأيو ءاهيف نوكيس ام ةكئالملل رهظي :هانعمو «[؛:ردقلا]4 مَ

 .ىرخأ لاوقأ كانهو .هل هريدقتو هب ىلاعت هللا ملع قبس امم كلذ لكو «مهتفيظو

 "لينلا”و :((75656 /4) "حتفلا”و )١١76(( "ملسم حرش”و ((488/5) "عومجملا”و ((17/8/7) ؟ينغملا” :رظنا

 .(ه مم ل/ة)
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 ذأ 3 70 ل 7 ها ذآ هاى ةهماةه م ا أ نم الاجر َّن

 اورأ لَك ّيبنلا باحص : ظتعتح دمع نب هللادبع نع -

 ْدَك ْمُكاَيْؤُر ىَرأ» :هلكب يللا َلاَمَف ءِرِخاَوَألا عْبّسلا يف ماَنَلا يف ِرْدَقلا َهَلْي
 ًَُ ٠ 00 م تسي 0: 8 0 6 ٠ 3 ها
 ١ يف اًمرحتيلف اًبيرحتم ناك نَمف ءرخاوألا عبسلا ف تاطاوت

 .(رْخاَوَألا
 و9



 )١١50(. ملسمو )7١١15(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ىلع فقأ مل :هفلل ظفاحلا لاق (2 5, يبنلا باحضأ نم الاجر نإ) :هلوق

 .ءالؤه نم دحأ ةيمست

 - لوعفملل ءانبلا ىلع هلوأ مضب , - اورأ (مانملا يف ىف ردقلا ةليل اورأ) :هئوق

 رعارأ هب دارا نأ رماظلاو هل ظفاحلا لاق .رخاوألا عبسلا يفانإ مان يف مه لبق

 نماثلا ةليل اهرخآو «نيرشعلاو يناثلا ةليل اهوأ يتلا عبسلا هب دارملا ليقو ءرهشلا

 .نيرشعلاو
 .ىنعمو اًئزو تقفاوت :يأ «تأطاوت» :هلوق

 اهنيح اهبلط يف دهتجيلف :هانعمو .داهتجالا :يرحتلا «؛اهرحتيلف» :هلوق

 .اهنامزو
 .(005/4) ؟معفلا” و 41١(« /6) ؟مالعإلا”و «(1170) "ملسم حرش” :رظنا

 رثولا يف رْدَقلا هلْ ارت :َلاَك لكي هللا َلوُسَو نأ اخ َةَعِئاَع ْنَع ١ هر 6
 .(ارخاوألا رْشَعلا َنِم

 .رتولا هدنع سيلو )2١١79( ملسمو «هظفل اذهو ,(270117) يراخبلا هجرخأ

 يف ُفِكَتْمَي َناَك لكي هللا ٌلوُسَر َّنأ هن ٌيِرْدُملا ٍديِعَس يأ ْنَع -38

 ىدخإ َهَلْيل ْتَناَك اَذِإ ىَّنَح ءاَماَع َفَكَتْعاَف َناَضَمَر ْنِم ٍطَسْوَألا ِرْشَعلا



 مايصلا باتك (4١7)ثيدحلا (؟)

 را 1 ووفر يك بمه6/ اس سا ف د

 نَم» :ّلاَق - هفاكتعا ّنِم اًهِتَحِيِبَص ْنِم جرحي يتلا ةليللا ّيِهَو - َنيِرْشِعَو
 اهَتِسَن هذ َهَليَللا وِذَه ُتيِرَأ دَقَف ءَرِخاَوَألا َرْثَعلا ٍفِكَْمَيَْف يِعَم فكتغا - 1

 رشعلا يف اَهوُسِمَتلاَف اَهتَحيِبَص ْنِم ِنيِطَو ٍءاَم يف ُدُجْسَأ يِثَْأَر ْدَكَو

 َناَكَو َكلْيَللا َكْلَي ُءَمَّسلا ٍتَرَطَمَك ؛ِرْثو َّلُك ين اَموُسِمتلاَو ِِرْخاَوَألا
 َلَعَو و هللا َلوُسَر َياَْيَع ْتَرَصْبَأَف جشم ا َفَكَوَف ءٍشيرَع َلَع ُدِجْسَلا

 .َنيِرْشِعَو ىَدْخِإ حْبُص ْنِم هِنَطلاَو ِءاَلا أ هتَهيبَج

 :ثيدحلا جيرخت

 ١١517(. ملسمو .هظفل اذهو «(27071) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .نينسلا نم ةنس :يأ (اًماع) :هلوق

 ترصبأ :ىنعمبو ءاهتملع :ىنعمب نوكي نأ لمتحي «ةليللا هذه تبرأ" :هتوف

 .قح ءايبنألا ايؤرو «مانم ايؤر اهنأ لمتحيو ءاهتمالع

 .مولعم ءيش نع بلقلا لوهذ :نايسنلاو ءاهايإ هللا يناسنأ :يأ «اهتيسنأ مثا :هلوق

 .مانملا يف يسفن تيأر :يأ (دجسأ ينتيأر دقو» :هلوق

 .نيطو ءام ىلع :يأ «نيطو ءام يف» :هلوق

 .اهورحت :يأ «اهوسمتلاف» :هلوق

 .ميمعت دعب صيصخت اذهو «رشعلا نم رتو لك يف :يأ ارتو لك يف :هلوق

 .نيرشعو ىدحإ ةليل :يأ (ةليللا كلت ءاسلا ترطمف) :هلوق



 نْحلا كي
 ٠١ هد

 ثيدحلا (١)ج

 لظتسي ام لكو هشرع كلذكو «تيبلا فقس :شيرعلا (شيرع ىلع) :هتوف

 ةياور يف ءاجو ءرطملا ءام كسمي ال هب لظتسي اًشيرع دجسملا فقس ناك دارملاو هب

 .هفقس نم رطملا ءام رطق :يأ (دجسملا فكوف) :هلوق

 ة4ضتتؤم)] ؟ماهفألا هيبنت” و «(758/5) "حعفلا”و 47١( /5) ؟مالعإلا”و ١11 "ملسم حرش :رظنا

 مايصلا باتك (؟04)

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 عفرت مل ةيقابردقلا ةليل

 اهدوجوو ردقلا ةليل ماود ىلع ءاملعلا نم هب دتعي نم عمجأ :هفللذ نقلملا نبا لاق

 هازعو .تعفر مث ديب هللا لوسرب ةصاخ تناك :اولاقف موق ذشو ءرهدلا رخآ ىلإ

 هلوقب اولدتساو ءضفاورلا ىلإ يزعم وه امنإو .بيرغ وهو «ةفينح يبأ ىلإ يهكافلا

 ثيدحلا رخآ نإف ءطلغ وهو (تَعِفَرَف» :نالجرلا ىحالت نيح مالسلاو ةالصلا هيلع

 َنوُكَي ْنَأ ىَسَعَو» ْتَحْفْرَق» :هلوق دعب مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنإف ,مهيلع دري
 .«ِسْمْخلاَو عْسّتلاَو عْبّسلا يناَهوُسمَتلا ْمُكَل اًرْيَت
 6 وا /ه) ؟مالعإلا”و (1156) "؟ملسم حرش” و هد ف ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ردقلا ةليل نوكت ىتم

 لاق مث ءاّلوق نيعبرأو ةتس :هللله رجح نبا ركذو «ةريثك اًلاوقأ ملعلا لهأ ركذ

 ثيداحأ نم مهفي اك لقتنت اهنأو ءريخألا رشعلا نم رتو يف اهنأ اهلك اهحجرأو :هنللو
 ىدحإ ةليل :ةيعفاشلا دنع رشعلا راتوأ ىجرأو ءرشعلا راتوأ اهاجرأو «بابلا اذه

 «سينأ نب هللادبعو ءديعس يبأ ثيدح يف ام ىلع نيرشعو ثالث وأ ءنيرشعو

 .كلذ ةلدأ تمدقت دقو «نيرشعو عبس ةليل :روهمجلا دنع اهاجرأو
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 مايصلا باتك (8١٠)ثيدحلا (؟١)ج هن

 :تائف عبرأ ىلإ لاوقألا هذه فينصت نكميو :هكلله ماسبلا خيشلا لاقو

 .اهعفر وأ ءاهلصأ يف اهراكنإب لوقلاك .:ةضوفرم :ىلوألا

 .نابعش نم فصنلا ةليل اهنأب لوقلاك «ةفيعض :ةيناثلا
 .هنم ريخألا رشعلا ريغ يف ناضمر يف اهءأب لوقلاك .ةحوجرم :ةثلاثلا

 ءناضمر رهش نم ريخألا رشعلا يف اهنوك يهو .ةحجارلا يه :ةعبارلا

 مث ...اهديؤت ةلدألا هذهو ءنيرشعو عبس ةليل :راتوألا حجرأو .اهراتوأ اهاجرأو

 .اهركذ

 نم مهفي يذلا وهو «باوصلا وه ماسبلا خيشلا اذكو ,ظفاحلا هراتخا ام :تلق

 نباو «ينزملاو روث بأ لوق وهو «ةلدألا نم اهريغو فلؤملا اهركذ يتلا ثيداحألا

 .نيميثع نباو «يناكوشلاو ةيميت نباو «ديعلا قيقد نبا رايتخا وهو «ةعامجو ةميزخ

 اًنحو ؛ثيداحألا نيب اًعمج هيف نأل ؛نسح اهلقنتب لوقلاو :هفللو ديعلا قيقد نبا لاق
 .يلايللا كلت عيمج ءايحإ ىلع
 حرط” و ماه م١ "ماكحإلا”و هةر «مالعإلا”و ل( /5) *عومجملا”و ء(اكخ0 ١/ «ينغم ا” :رظنا

 حيضوتل عتملا ح بيرثتل ؟ميضوتلا”و .(4947/5) "متمملا حرشلا7”و ء.(595/5) ؟لينلا”و 17*47 /5) "معفلا”و )١8١/5(« "بيرغتلا
 .(هوعرمو

 ؟ةمألا هذهب ةصتخم ردقلا ةليل له

 هذهب ةصتخم ردقلا ةليل نوك نم الوأ هانركذ يذلا اذهو :هغلل يوونلا لاق

 مهلك انباحصأ هب عطق يذلا روهشملا حيحصلا وه ءاهلبق نمل نكت ملو «مآلا

 .ءاملعلا ريهامجو

 هريغو )19١/5( ؟دمحأ دنسم» يف كتل رذ يبأ ثيدح نم ءاج :تلق

 .فيعض ثيدحلاو قمألا هذبم ةيصوصخملا مدع هداقمو



 مايصلا بانك 6 :8)ثيدحلا 6

 لَو ِْذدَقلا هليل يتمَأِل َبَهَو َّلَجَو َّرَع هللا َّنإ" : تعلذ سنأ ثيدح نم ءاجو

 .عوضوم : "عماجلا فيعض” يف :هثللك ينابلألا خيشلا لاق .(ْمُكَلْبَق َناَك ْنَم م اَهِطْعَي

 .ملعأ هللاو ءاحيحص اًليلد هل ملعأ ال ةيصوصخل اب لوقلاف ءاذه ىلعف

 .ةيشاحلا عم )5١08/0( ؟مالعإلا” و .(584 /5) "عومجملا” :رظنا

 ردقلا ةليل تامالع

 ةقحال تامالعو «ةنراقم تامالع اهل ردقلا ةليل :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 : يهف ةنراقملا اهتامالع امأ

 ال رضاحلا تقولا يف ةمالعلا هذهو «ةليللا كلت يف رونلاو ةءاضإلا ةوق ١-

 .راونألا نع اًديعب ربلا يف ناك نم الإ اهب سحي

 ةحار دجي هنإف ءنمؤملا نم ردصلا حارشناو .بلقلا ةنينأمط :يأ «ةنينأمطلا -؟

 .يلايللا ةيقب يف هدجي ام رثكأ «ةليللا كلت يف ردص حارشن ناو «ةنينأمطو

 اهيف يتأي ال :يأ .ةنكاس اهيف نوكت حايرلا نإ :ملعلا لهأ ضعب لاق -“

 .اًبسانم وجلا نوكي لب ءفصاوق وأ فصاوع

 هليل تبرأ ُتْنُك نإ .لاق 111 هلا لوسر نأ رباج ثيدح اذه ىلع لدي :تلقا

 اَلَو ٌةَراَح ال ٌقَْلبةَفْلَط هليل َيَِو دايلي ْنِم رِخاَوَألا رْشَعلا يف َيِهَو هني مت رق

 نم دهاش هلو «071) نابح نبا هقيرط نمو )414٠(: ةميزخ نبا هجرخأ .اةكراب

 دنع «ةفيذح ثيدح نمو :(71947) ةميزخ نبا هجرخأ ,دشنيخ سابع نبا ثيدح

 :هللله نيميثع نبا خيشلا لاق .نسحلا ىلإ يقتري اهعومجمبو 27774 /5) دمحأ

 .ةباحصلا ضعبل كلذ لصح (ى «مانملا يف ةليللا ناسنإلا يري نأ - 4

 .يلايللا نم اهريغ يف ام رثكأ ءاطاشنو ةذل مايقلا يف دجي ناسنإلا نأ -

 :اهنمف ,ةقحاللا تامالعلا امأ
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 مايصلا باتك (8١٠)ثيدحلا (١)ج

 ةيقب يف اهتداعك تسيل «ةيفاص عاعش اط سيل اهتحيبص يف علطت سمشلا نأ

 لاق (777) "ملسم” يف كفل بعك نب بأ ثيدح :كلذ ىلع لدي :تلق .مايألا

 يفف ؛ميقتسي ال اذهف «ةيلكلاب مدعي وأ «بالكلا حابن اهيف لقي هنأ ركذي ام امأو :هنللَو

 الو حبنت بالكلا نأ دجيف «رشعلا يلايللا عيمجل ناسنإلا هبتني نايحألا ضعب

 .تكست

 يف دهتجملا راشبتسا :باوجلاف ؟ةقح ةقحاللا تامالعلا نم ةدئافلا ام لئاق لاق نإف

 .ةليللا كلت يف لعف ايف هؤاجر مظعي هنأو .هقيدصتو هناهيإ ةوقو ةليللا كلت
 .(497/7) "عتمملا حرشلا” و «(7555/5) "حتفلا” :رظنا

 ؟اهب ملعي ملو اهماق اذإردقلا ةليل رجأ لاني له

 .رثكألا لوق وه :ظفاحلا لاق .اهملع نمل الإ باوثلا لصحي ال :لوألا لوقلا

 :ظفلب كقيخ ةريره يبأ ثيدح نم ) "ملسم” يف درو اب لوقلا اذهل جتحاو

 ةليل اهمأ ملعي :يأ ءاهقفاوي ىنعم :هلللذ يوونلا لاق .اَهَِفاَويَف ردها َةَْبَل ْمَقَي ْنَم١

 وه ملعي ل نإو ءرمألا سفن يف اهقفاوي :دارملا نأو ءاذه نع بيجأو .اهقفاويف ردقلا

 .كلذ

 يربطلا لوق وهو ءاهب ملعي مل نإو ءاهماق نإ رجألا هل لصحي :يناثلا لوقلا

 :نيميثع نبا رايتخا وهو .باوصلا وه لوقلا اذهو «ةعامجو يبرعلا نيباو «بلهملاو

 نم الإ اهرجأ لاني ال هنإ ءالعلا ضعب لوق امأ :لوألا لوقلا ىلع ادار لاق ثيح

 اناَيِإ ِرذَقلا َةَلْيَل َماَك ْنَم» :لاق ْدْكَي يبنلا نأل ٍهاًَدج فيعض لوقف ءاهب رعش

 هنيبل باوثلا اذه لوصح يف اًطرش اهب ملعلا ناك ولو ءابب اًكاع لقي ملو ءااَياَسِتْحاَو

 .اََي لوسرلا
 .(4945/5) ؟عتمملا حرشلا”و «(577/4) ؟حتفلا” :رظنا



 مايصلا باتك (8١0٠)ثيدحلا (

 ردقلا ةليل ءافخإ نم ةمكحلا

 داهتجالا لصحيل ؛ردقلا ةليل ءافخإ يف ةمكحلا :ءالعلا لاق :هفْللذ ظفاحلا لاق

 ةعاس يف هوحن مدقت امك ءاهيلع رصتقال ةليل ال تنيع ول ام فالخب ءاهساهتلا يف
 .هكللك نيميثع نبا خيشلا لاق اذه وحنبو .ها .ةعمجلا

 .(497 /5) "عتمملا حرشلا”و ((555 /4) "حتفلا” :رظنا
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 مايصلا بانك (؟:9)ثيدحلا 01ج هنن فاكتعالا :باي

 فاكتعالا :باب

 ل

 رْشْنَاَو جشوٌرِْشَُي الَو# :ىلاعت لاق ةمزالملاو سبحلاو ثبللا :ّدغل فاكتعالا

 ُلِشاَمَتلا ِذاهاَم -دِوْوَقَو ِهِيَأِل َلاَم ْذِإ # :لاعت لاقو «[141/:ةرقبلا]4 ٍدِجسصْلأ ىف َنوُمْكمَع

 اًنأَه :ىلاعت لاقو ءاهل نودبعتم نوميقم :هانعم .[0؟:ءايبنألا]4 َنوُِكَع َاَط ُرْْبَأ ل

 ؛اًراوج فاكتعالا ىمسيو :[178:فارعألا]4 مهل ِراَتَضَأ 1ع َنوُقْكَسَي ِمْوَق َلَع

 رشعلا يف رواجي بي هللا لوسر ناك )3١70(: "يراخبلا» يف ان ةشئاع ثيدحل

 .ثيدحلا ...ناضمر نم رخاوألا

 .ةصوصخم ةفص ىلع صوصخ صخش نم دجسملا يف ماقملا :اعرشو
 .(717/1/5) ؟حتفلا” و ((6500/1) ؟عومجملا”و 81١(« /7) ؟ىلحملا”و ء(18 /9) ؟ينغملا” :رظنا

 رخاَوألا رْشَعلا يف ُفنِكَتْحَيَناَك كي هللا ٌلوُسَر نأ اضن َةَعِئاَع ْنَع -9

1 

 ه6 ل شو ا يدلل سار راو 3 تةسا ج7 يرسم 0 ل

 .هذعب هجاوزأ فكتعا مث «لاَعَت هللا هافَوَت ىتَح «ناَضَمَر ْنِم

 د عككأ ك2 ك1 تك ومع ع ن © يدع قلص ل أ فس حنا ح
 َءاَج ةادغلا ىِلَص اذإف ءناَضَمَر لك ين فِكَتعَي ِةئلَ هللا لوَسَر ناك :ظفل يفَو

 .هيف فكتعا ىلا ُهَناَكَم

 )35١51(( يراخبلا دنع :يناثلا ظفللاو )١١77(.« ملسمو «(7077) يراخبلا هجرخأ

 لخد مث ءرجفلا لص فكتعي نأ دارأ اذإ دي هللا لوسر ناك :ظفلب )١١7( ملسم هجرخأو



4 

 مايصلا باتك (١١٠)ثيدحلا (١)ج فاكتعالا :باب

 :ثيدحلا ظافلأ

 .همزالو هيلع بظاو اذإ :اًقوكع فكعي ءىثلا ىلع

 ٍناَسْنِإلا ِةَجاَحل الإ َتيَبلا لخدَيال ناَكَو :ةَياَوِر فو

 ها 2 سس هر 2 ومع 0 1 م يا 02 هاش 2

 ةجاحلل تيبلا لخذدال تنك نإ :تلاق اع“ ةشئاع نأ :ةّياور ىفَو

 :ثيدحلا جيرخت

 اهجرخأ :ىلوألا ةياورلاو «(5919) ملسمو ءهظفل اذهو )3١57(« يراخبلا هجرخأ

 :ةيناثلا ةياورلاو «قباسلا مقرلاب ملسمو «هدنع تسيلف «ناسنإلا :ةظفل الإ 5) يراخبلا

 .قباسلا مقرلاب اًضيأ ملسم دنع

 :ثيدحلا ظافلأ

 .رعشلا حيرست :ليجرتلا (ْديجَب يبنلا ٌلجَر) :اهلوق

 .اهنم ىلوأ بنجلاو .ضئاحلا ندب ةراهط ىلع ةلالد هيف (ضئاح يهو) :اهلوق

 .ةيقرشلا ةيحانلا نم دجسملاب ةقصال تناكو ءاهتيب :يأ (اهترجح يف) :اهلوق

 .هسأر اهيلإ دمي :يأ (اهواني) :اهلوق

 .اًقالخ اهيف ملعأ الو :هكللك يهكافلا لاق .ركذم :سأرلا (هسأر) :اهلوق



 نحلا كي
 - قالا

 مايصلا باتك (؟١١)ثيدحلا (؟١)ج

 ءامهئانثتسا ىلع اوقفتا دقو «طئاغلاو لوبلل :يأ (ناسنإلا ةجاحلا) :اهلوق

 .امهريغ يف اوفلتخاو

 .هيلع جيرعت وأ .هدنع فوقو نودب ةرباع :يأ (ةرام انأو) :اهلوق

 .(810/60 /؟) "حيضوتلا” و 7177 /5) ؟حتفلا7 و .(157/0) ؟مالعإلا” :رظنا

 فاكتع الا :باب

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هسفن ىلع هبجوي نأ الإ ,بجاوب سيلو بحتسم فاكتعالا

 الإ ءاًضرف سانلا ىلع بجي ال فاكتعالا نأ ىلع اوعمجأو :هئثلِه رذنملا نبا لاق

 .هيلع بجيف ءاًرذن هسفن ىلع ءرملا هبجوي نأ

 .عامجإلاب رذنلاب الإ بجي الو ءعامجإلاب ةنس فاكتعالاف :هثلل» يوونلا لاقو

 ةمادق نباو «ربلادبع نبا عامجإلا لقن اذكهو

 .(501/5) "عومجملا”و 2187 /7) "ينغملا”و «(60) "عامجإلا” و «(87 /77) ؟«ديهمتلا” :رظنا

 هريغ يضزوجيو ,بحتسم ناضمر يف فاكتعالا

 نم هيلع ءاملعلا عمجأ اف :(07177 )1١/ "راكذتسالا» يف ههللك ريلادبع نبا لاق

 نع يتب هللا لوسر ىبن يتلا مايألا الإ ؛هلك رهدلا زئاج فاكتعالا نأ :كلذ

 اوعمجأو ؛,موص ريغب فاكتعالا زاوج يف مهفالتخال ؛فالتخا عضوم ابنإف ؛اهمايص

 ةنسلا يف زئاج هنأو ءههضعب وأ .هلك ناضمر رهش :اهيلإ بودنملا فاكتعالا ةنس نأ

 .انركذ ام الإ اهلك

 َقِبْب اَرُهَط نأ :ىلاعت هلوق :كلذ نم «ةلدألا مومع :عامجإلا دنتسم :تلق

 ةشئاع نع فلؤملا هركذ ام اذكو «[17 ه:ةرقبلا] 4 دوُجُشلأ م كلو َنيِيكَمْلاَو نيفيا



 فاكتعالا :باب

 رخآ يف يف دي فكتعا ىتح :هيفو (3 )65١ "يراخبلا” يف اهنع اًضيأ ءاجو ءاهنب

 .لاوش نم لوألا رشعلا فكتعا :هيفو )١١1777(« ملسم هجرخأو «لاوش نم رشعلا

 ؟ ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا دارأ نم أدبي ىتم

 رشعلا نأل ؛نيرشعو ىدحإ ةليل نم سمشلا بورغ لبق لخدي :لوألا لوقلا
 مدقت ام :لوقلا اذه ةجح .مهريغو ةعبرألا ةمئألا لوق وهو ءسمشلا بورغب أدبت

 اذإ ىتح :هيفو .كعثإ ديعس يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ءاذه لبق بابلا يف هركذ

 يفو .هفاكتعا نم اهتحيبص نم جرخي يتلا ةليللا يهو ءنيرشعو ىدحإ ةليل ناك
 َرّْشَعلا ١ 13 هللا ٍلوُسَو عَ اتمَكتْعا :لاق اًضيأ تنل ديعس يبأ نع (70775) يراخبلا

 لكي هللا ٌلوُسَر اَبَطَحَف :َلاَق َنيِرْشِع َةَحِيِبَص اَنْجَرَخَف :َلاَق َناَضَمَر ْنِم طَسْوَألا

 رشَعلا يف اَهوُسِمَتلاَف اَهَتيَسُت ْنِإَو ِرْدَقلا َهَلْيَل ُتيِرَأ أ نِإ» :َلاَمَف َنيِرْشِع ةَحبِبَص

 هللا ٍلوُسَر َعَم َفَكَتْعا َناَك ْنَمَو هِنيِطَو ِءاَم يف ُدجْسَأ نأ ُتْيَأَر ٌنِإَك ؛ِرْثو يف ِرِخاَوَألا

 لاق :لاق كعذيخ هنع )١١51( ملسم يفو .ٍدِجْسْلا َلِإ س ماتا ّ .(ْعِجْرَلَ

 َرْشعلا ذه رو 4 أ يل إل اَدَب مَ َىّشَعلا ٍهِذَه ُرِواَجَأ ُتْنُك ّنإ» :: 5 هللا لوسر

 .اوِفَكَتْعُم يف ْثِيْلَف يِعَم فكتغا اك ثرعق خال

 .اهيلي يذلا مكح اهمكح ةليل لك نآلو :اولاق

 ؛يعازوألاو يروثلا لوق وهو «هفكتعم لخدي مث ءرجفلا يلصي :يناثلا لوقلا

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح .رذنملا نبا هراتخاو .دمحأ نع ةياورو ءقاحسإو ثيللاو

 .هفكتعم لخد مث رجفلا لص فكتعي نأ دارأ اذإ ديب هللا لوسر ناك انض» ةشئاع

 .يراخبلا ظفل ركذ هلو فلؤملاو )١107( ؟ملسم» يف ظفللا اذهب وهو

 يذلا ان ةشئاع ثيدح امأو «ةلدألا نم مدقت امل ؛لوأآلا لوقلا وه :حجارلا

 لختو «هيف عطقناو فكتعملا لخد هنأو «هولوأ دقف «يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا



 نخلا
 6 وع

 فاكتعالا :باب مايصلا باتك (؟١١)ثيدحلا (١١ج

 برغملا نم ناك لب .فاكتعالا ءادتبا تقو كلذ نأ ال حبصلا ةالص دعب هسفنب
 اج 2

 *متفلا”و 56 فرف] ؟ملسم حرش” و ه6 دل "ينغملا”و ء(هى15 /9) "نايبلا”و ,.(1301/9) "؟فارشإلا” :رظنا

 .(؟1ا/)

 ؛هفكتعم نم ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعا نم جرخي ىتم

 لوزت رشعلا نآل ؛ءناضمر نم موي رخآ سمشلا تباغ اذإ جرخي :لوألا لوقلا

 لوق وهو .ناضمر نم موي رخآ نم سمشلا بورغب يضقني رهشلاو رهشلا لاوزب

 .يعازوألاو يعفاشلا

 يف رطفلا ةليل تيبي نأ رخخاوألا رشعلا فكتعا نمل بحتسي :يناثلا لوقلا

 .دمحأو كلام لوق وهو «ىلصملا ىلإ هنم ودغي ىتح «دجسملا

 .نيميثع نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا
 05١(. /5) "عتمملا حرشلا” و (7+7 /؟) ؟يبطرقلا ريسفت” و «(511/*) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ همامتإ همزلي لهف , هيف عرشو ةدم فاكتعالا ىون اذإ

 وهو «ءاش ىتم هنم جورخلا هلو ,فاكتعالا مامتإ هل لب همزلي ال :لوألا لوقلا

 نأ دارأ كيب يبنلا نأ اف ةشئاع ثيدح :مهتجح .ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم

 ءابخو «ةشئاع ءابخ :ةيبخأ اذإ فكتعي نأ دارأ يذلا ناكملا ىلإ فرصنا (لف .فكتعي

 ىتح .فكتعي ملف فرصنا مث (!؟َّنِبع َنوُلوُقَت ل١ :لاقف «بنيز ءاصنو .ةصفح

 ءاج امو )١17/7(«2 ملسمو :(7075) يراخبلا هجرخأ .لاوش نم اًرشع فكتعا

 .يناثلا لوقلا دنع هنع باوجلا يتأيس ءلاوش نم اًرشع فكتعا ديب يبنلا نأ

 لب ءكلام لوق وهو .هكرت مث هيف عرش نمل فاكتعالا ءاضق بجي :يناثلا لوقلا

 ربلادبع نبا ىلع ةمادق نبا دقتنا دقو ءاذه ىلع عامجإلا لاطب نباو «ربلادبع نبا لقن



 ثيدح :لوقلا اذه ةجبح .كلام نع الا فرعيال لوقلا اذه نأ ركذو ؛عاجإلا هلق

 .لاوش نم اًرشع فكتعا ْديَبَب يبنلا نأو ءلوألا لوقلا دنع مدقت يذلا اهتم ةشئاع

 يبنلا ءاضق نأ :اذه نع بيجأو «لاوش ف هاضق 25 يبنلا نأ :دهاشلاف :

 لقني مل اذهلو «هتبثأ المع لمع اذإ ناك ٌدْيْتَب هنأل ؛بابحتسالا ليبس ىلع فاكتعالل

 .لاوش يف هعم نفكتعا ريب يبنلا ءاسن نأ

 نيميثع نباو ءرجح نباو «ةمادق نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .ىلاعت هللا مهمحر
 حرشلا” و «(70/4) *ميتفلا” و 07/05 /7) ؟عانقإلا” و «(184 /9) ؟ينغملا”و )003/1١(« «راكذتسالا” :رظنا

 .(2ه0؟: )0١/ ؟عتمملا

 دجسملا يف الإ لجرلا فاكتعا حصيال

 هلوقل ؛دجسم يف الإ نوكي ال فاكتعالا نأ اوعمجأو :هفللذ ربلادبع نبا لاق

 .[1417:ةرقبلا] 4 ِرِجسَمْلا ىف َنوُصْكَدَع ٌرّشنَأَو» :ىلاعت

 فكتعملا ناك اذإ دجسم ريغ يف فاكتعالا حصي الو :هكللذ ةمادق نبا لاقو

 .افالخ ملعلا لهأ نيب اذه يف ملعن ال الجر

 ؛اقالخ ةلأسملا يف نأ :عقاولاو .مهريغو ٍلمرلاو ءيبطرقلا عامجإلا لقن اذكهو

 لجرلل زوجي :اولاق .ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو «ةيكلالا ضعب فلاخ دقف

 .تيبلا دجسم يف فاكتعالا
 حرش” و ((2005/5) ؟عومجملا”و «(هالد /5) "نايبلا”و )١417/5(, "ىنغملا”و )7/9/١١(, ؟راكذتسالا” :رظنا

 .((064 4/0 ؟ريلادبع نبا تاعامجإ” و )١١0( "ملسم

 ؟اهيف فاكتعالا زوجي يتلا دجاسملا يهام

 مارحلا دجسملا :ةثالثلا دجاسملا يف الإ فاكتعالا حصي ال :لوألا لوقلا

 ةكم دجسمب ءاطع هصخو «ةفيذح لوق وهو «ىصقألا دجحسمو «ةنيدملا دجسمو



 مايصلا باتك (١١١)ثيدحلا (؟ فاكتعالا :باب

 حصي اذه نظأ امو :هثللذ يوونلا لاق .ةنيدملا دجسمب بيسملا نب ديعسو «ةئيدملاو

 .هنع

 نب ةورع لوق وهو «ةعمج هيف ماقت دجسم يف الإ فاكتعا ال :يناثلا لوقلا

 .كلام يلوق دحأو «دامحو ,مكحلاو ,يرهزلاو «ريبزلا

 لوق وهو «تاولصلا هيف ماقت دجسم يف فاكتعالا زوجي :ثلاثلا لوقلا

 يبأو ةملس يبأو «ثراحلا نب مامهو ءيعخنلاو ةبالق يبأو ءريبج نب ديعس

 روث يبأو .قاحسإو دمحأو «يعفاشلاو يروثلاو «ةفينح يبأو يبعشلاو ءصوحألا

 يف َنوُمِكلَع ٌمُسَأَو# :ىلاعت هلوق مومع :مهتجح .كلام يلوق دحأو يربطلاو «دوادو

 .دجسم لك يف اهمومع ىلع ىقبتف «[181:ةرقبلا]4 ٍدِحَسمْل

 .ثلاثلا لوقلا وه :باوصلا

 ؟هيف فكتعي لهف ,ةعامجلا الو ؛ةعمجلا هيف ماقت ال اروجهم دجسملا ناك اذإ يقب

 ءاوس «كلذ رهاظو ءدجسم لك يف لوقلا قلطأ ثلاثلا لوقلا باحصأ ضعب

 ناك نإ :هكللم لاقف «مزح نبا هب حرص |(ى ءاًروجهم ناك مأ تاولصلا هيف ماقت تناك

 هيف ىلصت دجسملا ىلإ ةلص لكل جورخلا ضرف همزل مامإ هل الو «ةعامج هيف ىلصي ال

 .همزلي الف ءجرح هيف هيلع نوكي اًدعب هنم دعبي نأ الإ «ةعامج

 لكل جورخلا نأل ؛تاولصلا هيف ماقت دجسم يف الإ فكتعي ال هنأ :باوصلا

 فاكتعالا نمز نوكي نأ الإ ,فاكتعالل ٍفانم ةعامجلا هيف ماقت دجسم ىلإ ةالص

 الف ءرهظلاو رجفلا ةالص نيب فكتعي نأك «ثالثلاو نيتعاسلاو ةعاسلاك ءاليلق

 .َلاَعَت هللا ًءاَش ْنِإ ءيتأيس امك «هب لوقلا ىلع كلذب سأب



 ها/ك >
 مايصلا باتك (١١7)ثيدحلا (١)ج

 كرت ىلإ يدؤي اذه :ةلأسملا هذه ىلع همالك يف هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 يفاني ريثكلا جورخلاو «ةعامجلا ةالصل اًريثك جرخي نأ امإو ,نونسم لعفل بجاولا

 .ها .فاكتعالا

 ؟ةأرملاو ضيرملاك ةعامجلا هيلع بجت ال نم فكتعا ول يقب

 روذعم ناسنإ فكتعا ول :ضيرملا ىلع همالك يف هثللَم نيميثع نبا خيشلا لاق

 .سأب الف «ةعامجلا هيف ماقت ال دجسم يف ةعامجلا كرت هل حيبي امم هريغب وأ .ضرمب

 عم ٍلصت نأ اهيلع بجي ال هنأل ؛اهيلع جرح ال :ةأرملا ىلع همالك يف هفلل لاقو

 .هيفاني ام هيف لصحي ال اهفاكتعاف :اذه ىلعو .ةعامجلا
 "ينغملا” و «(517/6 /8) ؟نايبلا” و «(587) "ىلحملا”و )702/1١(. «راكذتسالا”و «.(150 /8) "فارشإلا» :رظنا

 .(009/5) ؟عتمملا حرشلا”و «(71/9 /4) "حتفلا”و «(15//601) "عومجملا”و «(9//1410)

 ؟اهتيب دجسم يف فكتعت نأ ةأرملل له

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .دجسملا يف الإ اهفاكتعا حصي ال :لوألا لوقلا

 نأ ةصفحو ةشئاعل نذأ ديب يبنلا اًضيأو «ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا مومع :مهتجح

 رشعلا فكتعي ٌدْكيَي يبنلا ناك :اتن» ةشئاع تلاق اًضيأو .دجسملا يف نفكتعي

 يف اذه لكو «هدعب نم هجاوزأ فكتعا مث «ىلاعت هللا هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا

 .دجسملا

 ةالصلل دعملا ناكملا وهو ءاهتيب دجسم يف فكتعت نأ ةأرملل زوجي :يناثلا لوقلا

 يف يعفاشلاو «ةيكلاملا ضعبو ةفينح يبأو ءيروثلاو يعخنلا ميهاربإ لوق وهو «هيف

 رشعلا يف فاكتعالا كرت ْدِْيَي يبنلا نأ :مهتجح .هباحصأ ضعب هيلع ميدقلا

 ًبْلآ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .هجاوزأ ضعب ىلع اًراكنإ ناضمر نم رخاوألا
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 نخلا
 < مربرب

 مايصلا باتك (١١١)ثيدحلا (١)ج

 :كلذ نم ةبوجأ ةدعب اذه نع بيجأو

 «ةاهابملا كلذ ىلع نحل لماحلا نوكي نأ ةيشخ ؛فاكتعالا كرت ٌدييَب هنأ ١-

 فاكتعالا :باب

 .ةريغلا نع ئشانلا سفانتلاو

 ام ىلإ ةبسنلاب اًفيفخ كلذ ناك اًلوأ دع ةصفحو ةشئاعل نذأ امل هنأ -؟

 لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص نأب اًضيأ اولدتساو ءءاسنلا ةيقب دراوت نم رمألا هيلإ يضفي

 ول «ةلدألل ضراعم سايق ىرت امك اذهو .فاكتعالا كلذكف «دجسملا يف اهتالص نم

 «[141:ةرقبلا]# دسم يف َنوُمِكَدَع َرّشنَأَو# :ىلاعت هلوق مومع الإ كلذ نم نكي مل

 .مزح نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :باوصلاف اذه ىلعو

 حرش”و 008/57((2) "عومجملا”و «((01/4 /") ؟نايبلا”و «(673) "ىلحملا”و )707/١١(, "راكذتسالا :رظنا

 )١1791(. ؟ملسم

 ؟رخآ دجسم ىلإ لوحي نأ دارأو دجسم يف فكتعا اذإ

 ةجاحل فاكتعالا نم جرخ نإ :(589 /؟) هلله "نايبلا” بحاص لاق

 دجاسملا ريغ دجاسملا نأل ؛زاج هيف فكتعاو دجسمب هقيرط يف رم مث «ناسنإلا

 .ءاوس ةثالثلا

 ؟اهيف فاكتعالا حصي لهو ؟دجسملا نم دجسملا ةبحر له

 .اهتعسل ةبحر تيمسو .هعستمو هتحاس يه :ةغللا يف دجسملا ةبحر

 .يوونلا هلاق .هيلع اًرجحم دجسملا ىلإ اًفاضم ناك ام :ةبحرلا :حالطصالا ينو

 ءانب يه :- ةدحوم اهدعب ةلمهملا ءاحلاو ءارلا حتفب - ةبحرلا :ظفاحلا لاقو

 :ةلأسملا مكح امأ .ها .هنع لصفنم ريغ دجسملا باب مامأ نوكي

 ءدجسملا نم يهف «ةطوحم دجسملاب ةلصتم تناك نإ ةبحرلا :لوألا لوقلاف

 «ةلبانحلا ضعبو «ةيعفاشلا ضعب لوق وهو ءاهيف فاكتعالا حصيو ؛همكح ذخأتو



 ٌنِحلا
 0عا// قف
 فاكتعالا :باب مايصلا باتك (؟١١)ثيدحلا (١)ج

 ربتعي دجسملاب لصتملا ءانبلا نأ :مهتجح .رجح نباو «رينملا نباو مزح نبا هراتخاو

 .دجسملا مامإب هب نم ءادتقا زوجيو «هنم

 بهذم وهو «ةلصفنم وأ تناك ةلصتم ءاًقلطم دجسملا نم ةبحرلا :يناثلا لوقلا

 :مهتجح .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو كلام

 .لصألا مكح ذخأت ةدايزلاو .دجسملا يف ةدايز ةبحرلا نأ ١-

 ناك اذإ ءدجسملا مامإب اهب ناك نم ءادتقا حصي ةلصفنم اهرابتعاب ةبحرلا -7

 .توصلا عمسيوأ «نيمومأملا وأ «مامإلا ىري يدتقملا

 وهو «هنع ةلصفنم وأ ةلصتم اًقلطم دجسملا نم تسيل ةبحرلا :ثلاثلا لوقلا

 بهذم نم حيحصلاو «ةيعفاشلا ضعب لاق هبو ؛كلام نع ةياورو «ةيفنحلا بهذم

 ىمست دجسملا ةيحان يف ةبحر ىنب كن باطخلا نب رمع نأ :مهتجح .ةلبانحلا

 ىلإ جرخيلف .هتوص عفري وأ اًرعش دشني وأ طغلي نأ ديري ناك نم :لاقو «ءاحيطبلا

 يف يقهيبلا هجرخأو ءاّغالب )١176/١( ؟إطوملا” يف كلام هجرخأ .ةبحرلا هذه

 نب ملاس نع ءرضنلاوبأ ينثدح :لاق .كلام قيرط نم )٠١7/1١( "ىريكلا”

 نم عمسي مل ملاس ؛عطقنم دانسإ اذهو .هركذف ...كثقَح باطخلا نب رمع نأ هللادبع

 .رمع هذج

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا

 "حتفلا”و .(074/5) ؟عومجملا”و :1917/7(0) ؟ينغملا”و ,(041 /؟9) ؟نايبلا”و 57(0) ؟ىحملا” :رظنا

 )740/١(. يريضخلل " دجاسملا ماكحأ”و :(708/7) ؟فاصنإلا” و .(107/1)



 يَحلا

 يا

 ؟دجسملا حطس دوعص فكتعملل زوجي له

 حطس دوعص فكتعملل زوجيو )١417/7(: ؟ينغملا” يف هغلل ةمادق نبا لاق

 «ةفينح بأ لوق اذهو ءهيف ثبللا نم بنجلا عنمي اذهلو هتلمج نم هنأل ؛دجسملا

 مايصلا باتك )١(

 .هيف تيبي نأ زوجيو ءاَقلاخت هيف ملعن الو ءيعفاشلاو كلامو

 !اهبنجتي نأ يغبني لاصخو .اهب لغاشتي نأ فكتعملل يغبني لاصخ

 لغاشتلا فكتعملل بحتسي )/3١7(: ؟ينغملا” يف هثلله ةمادق نبا لاق

 بنتجيو .ةضحملا تاعاطلا نم كلذ وحنو ىلاعت هللا ركذو «نآرقلا ةوالتو «ةالصلاب

 .هطقس رثك همالك رثك نم نأل ؛مالكلا رثكي الو «لاعفألاو لاوقألا نم هينعي ال ام

 ! هيف فكتعي يذلا دجسملا يف اًميلعتو اًملعت ملعلا تاقلح رضحي نأ فكتعملل له

 «نمحر لادبع نب ديعسو ءيعازوألاو ءاطع لوق وهو ءزوجي :لوألا لوقلا

 هنأ :مهتجح .نيميثع نباو زاب نبا رايتخا وهو .دمحأ نع ةياورو ءيعفاشلاو ثيللاو

 .مارحلاو «لطابلاو وهللا نم هفاكتعا يفاني ام هل هركي |منإو ؛هفاكتعا يناني ال لمع

 ةرظانمو هسردو «ملعلا سيردتو نآرقلا ءارقإ فكتعملل هركي :يناثلا لوقلا

 «كلام لوق وهو «هعفن ىدعتي امم كلذ وحنو ثيدحلا ةباتكو .مهتسلاجمو «ءاهقفلا

 ,فكتعي ناك ْدّيَي يبنلا نأ :مهتجح .هباحصأ رثكأ كلذ ىلع دمحأ مالك رهاظ وهو

 .هب ةصتخملا تادابعلا ريغب لاغتشالا هنع لقني ملف

 كلذو :انباحصأو يعفاشلا لاق :هغلله يوونلا لاق .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 «لفنلا نم لضفأ وهف «ةيافك ضرف ملعلاب لاغتشالا نأل ؛ةلفانلا ةالص نم لضفأ

 دقو «سانلا ىلإ دعتم هعفن نألو ؛تادابعلا نم اهريغو ةالصلل ححصم هنألو

 .ةلفاتلا ةالصب لاغتشالا ىلع ملعلاب لاغتشالا ليضفتب ثيداحألا ترهاظت



 مايصلا باتك (؟١١)ثيدحلا (

 دجسملا يف فكتعي نم ضعب ينلأس :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق :ةدئاف

 كلذ عيطتسن ال ءدجسملا حطس يف ماقي يملع سرد روضح اندرأ اذإ :لاقو «مارحلا

 ؟اذهب فاكتعالا لطبي لهف «رخآ باب نم انلخدو «دجسملا نم انجرخ اذإ الإ ءانايحأ

 هنكلو «ةرداغم جورخ سيل هنألو ,ةجاحل اذه نآل ؛كلذب لطبي ال هنإ :تلقف

 .تلق [ى لاقف «زاب نب زيزعلادبع خيشلا تلأس دقو ءدجسملل لوخدلا كلذب ديري

 405١5 /9) ؟"ينغملا”و .(095/8) ؟نايبلا”و )589/١١(, "راكذتسالا”و )9//١017(, "فارشإلا” :رظنا

 .(077 /5) ؟عتمملا حرشلا”و .(204/5) "عومجملا”و

 لوبلاو طئاغلل جرخي فكتعملا

 طئاغلل هفكتعم نم جرخي نأ فكتعملل نأ اوعمجأو :هكللك رذنملا نبا لاق

 .رجح نباو «مزح نبا :قافتالا لقن اذكو :تلق .لوبلاو

 2/5 ؟حتفلا” و ١941(.: /9) ؟ينغملا” و «(95) ؟بتارملا”و ١57(« /7) ؟فارشإلا”و «(60) "عامجإلا” :رظنا

 ةجاحلل فكتعملا جورخ زوجي

 فكتعملا جورخ ىلع همالك دعب - ١197( /7) ؟ينغملا يف هكللج ةمادق نبا لاق

 هب هيتأي نم هل نكي مل اذإ .بورشملاو لوكأملا ىلإ ةجاحلا هانعم يفو :- لوبلاو طئاغلل

 ءدجسملا جراخ أيقتيل جرخي نأ هلف ءيقلا هتغب نإو «هيلإ جاتحا اذإ هيلإ جورخلا هلف

 هفاكتعا دسفي الو هيلإ جورخلا هلف ءدجسملا يف هلعف نكمي الو «هنم هل دب ال ام لكو

 نم :لثم «هيلع ىلاعت هللا هبجوأ ام ىلإ جورخلا هل كلذكو «لطي مل ام هيلع وهو

 يعسلا همزليو «ةعمجلا يلصيل هجورخ ىلإ جاتحيف «هيف ةعمج ال دجسم يف فكتعي

 .هفاكتعا لطبي الو ءاهيلإ جورخلا هلف ءاهيلإ



 مايصلا باتك (١٠٠)ثيدحلا(؟

 ةزانجلا عابناو ضيرملا ةدايعل فكتعملا جورخ مكح

 كلامو يرهزلاو ,دهاجمو ةورعو ءءاطع لوق وهو «جرخي ال :لوألا لوقلا

 ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح .دمحأ نع ةياورو يأرلا باحصأو «يعفاشلاو

 الو ءاًضيرم دوعي الأ فكتعملا ىلع ةنسلا :ةشئاع تلاق . "دواد يبأ ننس” يف اهتضل

 فاكتعالا :باب

 ؛هنم دب ال ام الإ ةجاحل الإ جرخي الو ءاهرشابي الو «ةأرما سمي الو «ةزانج دهشي

 لاق .لعأ دق ثيدحلاو .عماج دجسم يف الإ فاكتعا الو ؛موصب الإ فاكتعا الو

 ثيدح يف يذلا ردقلا نأب ينطقرادلا مزجو :(77 /5) "حتفلا” يف هلل ظفاحلا

 مل :هفلله ربلادبع نبا لاقو .ها .اهنود نمث هادع امو «ةجاحلا الإ جرخي ال :اوق ةشئاع

 مالكلا حصي الو ءقاحسإ نب نمحر لادبع الإ (ةنسلا) :ةشئاع ثيدح يف دحأ لقي

 .ةورع مالك نم هضعبو «ءيرهزلا لوق نم الإ مهدنع

 تيبلا لخدأل تنك نإ :تلاق .ةشئاع نع فلؤملا هركذ اب اًضيأ اولدتساو

 .ةرام انأو الإ هنع لأسأ [ف هيف ضيرملاو «ةجاحلل

 وهو «.هفكتعم ىلإ دوعيو «ةزانجلا دهشيو ضيرملا دوعي نأ هل :يناثلا لوقلا

 «ريبج نب ديعس لوق وهو .هنع تبثي مل :هللله يوونلا لاق .كعن ىلع نع يورم

 .دمحأ نع ةياورو ءنسحلاو يعخنلاو

 هب موقي ال هيلع نيعتم رمأل ناك اذإ الإ جرخي ال هنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 اهلعف هنكمأو «ةزانجلا ةالص هيلع تنيعت نإو :هنلل» ةمادق نبا لاق .سأب الف .هريغ

 هيلع نيعت نإو ءاهيلإ جورخلا هلف ,كلذ هنكمي مل نإف ءاهيلإ جورخلا زجي مل دجسملا يف

 ىلع مدقيف «نيعتم بجاو اذه نأل ؛هل جرخي نأ زاج هليسغت وأ تيملا نفد

 هنم جورخلا بحأو ءاعوطت فاكتعالا ناك نإ امأف «ةعمجلا ةالصك .فاكتعالا



 مايصلا باتك (١١٠)ثيدحلا (

 دحاو متحتي الف ,عوطت امهنم دحاو لك نأل ؛زاج ةزانج دوهش وأ .ءضيرم ةدايعل

 .هفاكتعا ىلع ماقملا لضفألا نكل ءامهنم

 تا "حتفلا”و مة "عومجملا”و (285 )٠ "راكذتسالا”و ١96 /") "ينغملا :رظنا

 ؟كلذوحنو ةزانجلا عابتاو ضيرملا ةدايع فكتعملا طرتشا اذإ

 أدتبا هفاكتعا عطقي ام ىتأ اذإ هنأو .طرش فاكتعالا يف نوكي ال :لوألا لوقلا

 نبا لاق .دمحأ نع ةياورو زلجم يبأو ؛يعازوألاو كلام لوق وهو «هطرش هعفني ملو

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وه :هنللو ربلادبع

 يعخنلاو «ةداتقو ءاطع لوق وهو ,فكتعملل طارتشالا زوجي :يناثلا لوقلا

 كانه سيل :هفلل» لاق .نيميثع نبا هراتخاو «ةياور يف دمحأو قاحسإو «يعفاشلاو

 بلطملادبع نب ريبزلا تنب ةعابض ثيدح ىلع اًسايق الإ ةلأسملا يف حضاو ليلد

 :اه لاقف «ةيكاش يهو جحلا ديرت اهنإ :ْدُيَي لوسرلل لوقت تءاج ثيح اف
 ام كبَر لع كَل َّنِإَك ء!يتْسَبَح ُتْيَح لِي مهلا :يلوُقَو ءيِطِرتْشاَو يّجح»
 يفاني ال اًئيش طرتشاو «ةدابع يف لخد اذإ ناسنإلا نأ :اذه نم ذخؤيف .(تْيَبْدَتْسا

 .سأب الف «ةدابعلا

 جورخلاو «ةمزالملاو سبحلا وه فاكتعالا نأل ؛لوألا لوقلا وه :برقألا

 .فنأتسيو «جرخي نأ سأب الف كلذ ىلإ جاتحا نإف ءاذه يفاني

 طرشو «اعباتتم اًفاكتعا رذن ناك نإ اذهف ؟رذنب اًيجاو فاكتعالا ناك اذإ :يقب

 .(07* /7) "عتمملا حرشلا”و :(077/7) "عومجملا” و )١47/7(( ؟ينغملا” و )7587/٠١( ؟راكذتسالا :رظنا



 مايصلا باتك (؟١١)ثيدحلا (؟

 ؟عيبلا وأ ةهزنلا وأ ءطولا هفاكتعا يف طرتشا اذإ

 وأ هفاكتعا يف ءطولا طرش نإو )١977/7(: ؟ينغملا” يف هغللَو ةمادق نبا لاق

 هللا نأل ؛زجي مل دجسملا يف ةعانصلاب بسكتلا وأ «ةراجتلل عيبلا وأ ةهزنلا وأ ,ةجرفلا

 طارتشاف «[147:ةرقبلا]4ٍدِجسَمْلا ىف َنوُسِكَدَع ٌمْشنَأَو رهوُرِشبَت الو# :لاق ىلاعت

 «فاكتعالا ريغ يف اهنع يهنم دجسملا يف ةعانصلاو «ىلاعت هللا ةيصعمل طارتشا كلذ

 هيلإ جاتحا نإف «هيلإ ةجاح الو «كلذ هبشي هانركذ ام رئاسو «ىلوأ فاكتعالا يفف

 .هنع يهنملا لعف نم ىلوأ فاكتعالا كرت نآل ؛فكتعي الف

 ةوهش ريغب ةرشابملا مكح

 ةوهش ريغل ناك نإف ءجرفلا نود ةوهش ريغب ةرشابملا امأف :هنللم ةمادق نبا لاق

 يندي ناك دقي يبنلا نأل ؛اًئيش هلوانت وأ «هيلفت وأ هسأر لسغت نأ لثم «سأب الف

 .هلجرتف فكتعم وهو «ةشئاع ىلإ هسأر

 .فلؤملا هركذ اذه انعم ةشئاع ثيدحو :تلق

 ريغب ةرشابملا فكتعملل زوجي هنأ ىلع :انباحصأ قفتاف :هكللذ يوونلا لاقو

 .كلذ وحنو رفس نم اهمودقل وأ «ماركإلاو ةقفشلا ليبس ىلع ةلبقلاو ءديلاب ةوهش

 عمجأ :ههلله لاقف ءزاوجلا مدع ىلع :عامجإلا هغثلِه ريلادبع نبا لقن دقو ءاذه

 .لبقي الو رشابي ال فكتعملا نأ ىلع ءاملعلا

 روذحملا يف عوقولا فاخي نأ الإ «ةزئاج ةوهش ريغب ةرشابملا نأ :ةصالخلا

 ليبقتلاو ةرشابملا ىلع لومحم وهف «عامجإلل هلله ربلادبع نبا لقن امأو .دعتبيف
 .ملعأ هللاو .ةوهشب

 .((66/5) "عومجملا”و قوق «ينغملا” و ١ /4) "ديهمتلا” :رظنا



 مايصلا باتك (١٠2)ثيدحلا (

 ؟ةوهشب جرفلا نود فكتعملا رشابااذإ

 .دمحأو «ةفينح يبأ لوق وهو ءالف الإو .هفاكتعا لطب لزنأ اذإ :لوألا لوقلا

 .يعفاشلا يلوق دحأو .كلام لوق وهو ءاقلطم لطببي :يناثلا لوقلا

 ؛يعفاشلل يناثلا لوقلاو ءءاطع لوق وهو ءاقلطم لطبي ال :ثلاثلا لوقلا

 ظ .رذنملا نبا هراتخاو

 هنأل : "نايبلا ” بحاص لاق - ملعأ هللاو - ثلاثلا لوقلا وه :برقألاو

 .جحلاك «ةوهشب جرفلا نود اميف ةرشابملاب لطبت ملف ؛ناكمب صتخت ةدابع

 .(008/5) "عومجملا” و ؛.(99/1١) "ينغملا” و 24595 /) "نايبلا” :رظنا

 فاكتعالا :باب

 فاكتعالا دسفي ادمع ءطولا

 اًدماع فكتعم وهو «هتأرما عماج نم نأ ىلع اوعمجأو :هثللك رذنملا نبا لاق

 .هفاكتعال دسفم هنأ ءاهجرف يف كلذل

 ءعامجإلاب مرحم فاكتعالا يف ءطولا نأ كلذ ةلمجو :هغلله ةمادق نبا لاقو

 آم .٠ ب مخ يس سا رع 2 لع تا 82 7 5 5 يب رعرا مع
 ٌدوُدَح َكَْي ٍدِجَسَمْلا ىف َن >ل ٌرشنَأَو جرهوَرْشنت الو# :ىلاعت هللا لوق هيف لصألاو

 عامجإب هفاكتعا دسفأ ءاّدمعتم جرفلا يف ئطو نإف .[147:ةرقبلال# اهَوِبرََت الف هلل

 .مهنع رذنملا نبا هاكح ءملعلا لهأ
 /١91(. /9) "ينغملا” و ,.(50) "عامجإلا» :رظنا

 ؟ايسان هتجوز ئطو اذإ فكتعملا

 داسفب يضقي نمف ؛هلصأ ىلع لكف ءاّيسان ئطو نإف :ههللو ريلادبع نبا لاق
 ءطولاب موصلا دسفي مل نمو ءدساف هدنع كلذك فاكتعالاف ءايسان ءطولاب موصلا

 .قيفوتلا هللابو .فاكتعالا كلذل دسفي مل اًيسان



 مايصلا باتك (؟١١)ثيدحلا (؟ فاكتعالا :باب

 برش وأ لكأ ول اك ءهيلع ءىش ال هنأو ؛مايصلا يف ةلأسملا تمدقت دقو :تلق

 .ملعأ هللاو ءايسان

 .(ةمهرح) "عومجملا”و )518/١١((2 "راكذتسالا” :رظنا

 حاكنلا دهشيو جوزي نأو دجسملا يف جوزتي نأ فكتعملل زوجي

 ٍق يعفاشلا هيلع صن دقو «جوزي نأو «جوزتي نأ زوجي : هفْلَج يوونلا لاق

 .اًقالخ هيف ملعأ الو هيلع باحصألا قفتاو «"رصتخملا”

 «حاكتلا مرحت ملف «بيطلا مرحت ال ةدابع فاكتعالا نأل :ههلله ةمادق نبا لاقو

 نع هب لغاشتيف «لواطتت ايإ هتدمو ةبرق هروضحو ةعاط حاكنلا نألو .موصلاك

 .مالسلا درو «سطاعلا تيمشتك هيف هركي ملف ؟فاكتعالا

 .(ةعةرج) "عومجملا”و لك مر" ؟ينغملا” و27 /9) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟لوكأمو بيطو سابل نم فاكتعالا لبق اًرئاج ناك ام ةفكتعم او فكتعملل زوجي له

 لبق اًرئاج ناك ام لوكأملاو بيطلاو سابللا نم امل زوجي :هلله يوونلا لاق

 بحتتسي :دمحأ لاقو .ءاملعلا رثكأ لاق هبو :يردبعلا لاق .انبهذم اذه .ىلوألا فالخ

 هنأ :ءاطعو ءسواط نع يكحو :ىدروأملا لاق .بيطتي الو بايثلا عيفر سبلي ال نأ

 .جحلاك «بيطلا نم عونم
 انعتإ» ةشئاع ثيدح :كلذ ليلد .زوجي هنأو ءروهمجلا لوق وه :باوصلا

 نيح 1-0 يبنلا نأ لقني مل اًضيأو 5 يبنلا لجرت تناك اهنأو «فلؤملا هركذ يذلا

 .ملعأ هللاو .هسبالم نم اًئيش رّيغ فكتعا

 .(009/5) ؟عومجملا” و 3١(« /6) ؟ينغملا” و «(297 /8) "نايبلا” :رظنا



 020 هاس و
. 

 رمع نع

 هوب رسل رز »ار م. 7. هَ وماغلا 2 و 3-0

 ةياور فو - ةلُيل فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف تْرْذَت

0 ٍٍ 
 (كردنب فوأف» :لاق

 0 2م 8 5 -- 2 ا .(ُهَلْي ُضْعَب هل

 مل) الَو (اَموَي) :ةاورلا ضعب َركْذَيَو

 :ثيدحلا جيرخت

 ذ هيفو )١507(( ملسمو )7١514(« يراخبلا هجرخأ

 وهو . شك 4 20

 تنك ىفإ هللا لوُسَر اَي :

 .ماّرخلا ٍدِجْسملا يف - اّمْوَي :ِةَي

 نع عفان قيرط نم نكل «مويلا رك

 ((5١١؟) هنللك انخيش قيقحتب " عبتتلا” يف (ى هنلله ينطقرادلا هدقتنا دقو .هنم عمسي ملو ءرمع

 يراخبلا هج رخأ «هيبأ ثيدح نم ال دةنعتقع رمع نبأ ثيدح نم نكل ءالوصوم ءاج دقو

 .مويلا ركذ اهيف ؛ةياور يف ؟ملسم» دنع ءاجو «ةليللا ركذ |مهيفو )١1797(« ملسمو ,(709)

 :ثيدحلا ظافلأ

 7-3 رثكل ؛كلذب اومس .مالسإلا لبق ام :ةيلهاجلا (ةيلهاجلا يف) :هلوق

 رذن هنأب «نيتياورلا نيب هريغو نابح نبا عمج (اًموي) :ةياور ينو «(ةليل) :هلونق

 .هتليلب دارأ (اًموي) قلطأ نمو ءاهمويب دارأ (ةليل) قلطأ نمف «ةليلو موي فاكتعا

 .(114/4) "حتفلا7 و «(441/6) "مالعإلا” :رظنا



 نِحلا

 “ ا هرا/
 مايصلا باتك (١١١)ثيدحلا (؟)ج فقل

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟فاكتعالا يف موصلا طرتشي له

 نبا لوق وهو ءرذنب هسفن ىلع هبجوي نأ الإ موصلا بجي ال :لوألا لوقلا

 روث يبأو ءيعفاشلاو سواطو ءءاطعو نسحلاو «زيزعلادبع نب رمعو «بيسملا

 نباو يلع نع يورم وهو .دمحأ نع نيتياورلا حصأ وهو «ءرذنملا نباو «دوادو

 نأ رذن هنأ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ك# رمع ثيدح :لوقلا اذه ةجح .دوعسم

 :اًضيأو كرنب ٍفْوأ» :ييي يبنلا لاقف ,موصلل الحم سيل ليللاو ؛ةليل فكتعي
 .ماص هنأ دري ملو ءلاوش يف يَيَي يبنلا فكتعا

 .كلامو يرهزلاو «ريبزلا نب ةورع لوق وهو «موصب الإ حصي ال :يناثلا لوقلا

 نع يورم وهو ءامهنع ةياور يف قاحسإو دمحأو «ةفينح يبأو ءيروثلاو يعازوألاو

 لوقلا اذه ةجح .ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «ةشئاعو «سابع نباو رمع نبا

 «لعأ ثيدحلاو .(مْوَصِب الإ َفاَكِتْعا اَلَو) :هيفو «دواد يبأ دنع انن» ةشئاع ثيدح

 ١ .ضيرملا ةدايعل فكتعملا جورخ مكح ةلأسم دنع مدقت اك

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا
 «حتفلا” و (محل/؟) «دازلا”و (عهاا/5) «عومجملا”و حمم لم «ينغملا”و 42١08 /5) "فارشإلا” :رظنا

 .(ا7/2)

 ؟هرثكأ مكو ؛فاكتعالا لقأ مك

 .اوفلتخاف هلقأ امأو «هرثكأل دح ال هنأ ملعلا لهأ قفتاف :هرثكأ امأ

 نباو ءدوادو يعفاشلا لوق وهو ؛ةظحل ولو زوجيف «هلقأل دح ال :لوألا لوقلا

 اذه ةجح .رذنملا نبا هراتخاو «ةفينح يبأ نع ةياورو .دمحأ نع روهشملا وهو َةّيَلَع



 ؛هصخي ءيشب عرشلا هدحي ملو «ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي ةغللا يف فاكتعالا نأ :لوقلا

 .هطارتشا مدع حيحصلا نأو «مدقت دقو ءموصلا طارتشا يف امههلصأ ىلع

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلاف

 .(70/7/4) "حتفلا” و «(7 ٠٠ /1) ؟يبطرقلا ريسفت” و .(015 /5) "عومجملا” :رظنا

 ؟ةثالثلا دجاسملا دحأ يف فكتعي نأرذن اذإ

 دجسم لضفلا يف هيلي مث ءاهلضفأ وهو «مارحلا دجسملا يه :ةثالثلا دجاسملا

 لضفألا هرذن يف نيع نإف «ةلدأ كلذ ىلع ءىصقألا دجسملا لضفلا يف هيلي مث «ةنيدملا

 يفو «هيف زاج ةنيدملا دجسم نيع نإو «هنود ايف فاكتعالا هئزجي ال دجاسملا هذه نم

 دجسملاو «ةنيدملا دجسم يفو «هيف زاج ىصقألا دجسملا نيع نإو «مارحلا دجسملا

 ,فلؤملا هركذ يذلا دضنيع رمع ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو ؛مارحلا

 ترذن نإ هللا لوسر اي :لاقف ةكم حتف موي ماق الجر نأ كنخ رباج ثيدح اًضيأو

 مث اَنُه اه ٌَّلَص» :لاق .نيتعكر سدقملا تيب يف يلصأ نأ ةكم كيلع هللا حتف نإ هلل

 دوادوبأ هجرخأ . اَنْذِإ َكّنْأَس» لاقف هيلع داعأ مث ااَنْه اَه صا :لاقف «هيلع داعأ

 .يعداولاو «ينابلألا مامإلا هححصو «حيحص هدنسو 2377910

 .(019/5) "عتمملا حرشلا”و .(515 /1) ؟ينغملا” و (الا/ /") ؟نايبلا” :رظنا

 ؟ةثالثلا دجاسملا ريغ دجسم يف فاكتعالا ردن نم

 ؛زوجي الف «لحر دش ىلإ جاتحي ةثالثلا دجاسملا ريغ نيعملا دجسملا ناك اذإ :الوأ

 .هًدِجاَسَم ِةماَلَن لِ ال ُلاَحرلا ُدَشُماَل» :ييَب يبنلا لوقل



 مايصلا باتك (؟١١)ثيدحلا ١(

 مأ نيعملا دجسملا اذه يف فاكتعالا بجي لهف ءلحر دش ىلإ جاتحي ال ناك اذإو

 :نالوق هيف ؟هريغ يف فكتعي نأ هل

 دنع بهذملا وهو «ةيكلاملا لوق وهو .هريغ يف فاكتعالا هلو «همزلي ال :لوألا

 .ةلبانحلا بهذم يف حيحصلاو «ةيعفاشلا

 «ةلبانحلا ضعب لوقو «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو «.همزلي :يناثلا لوقلا

 ةرثكو مدقك «ةيعرش ةيزمب زاتمي نيعملا دجسملا ناك نإ هنأ :هفثلك ةيميت نبا راتخاو

 .ملعأ هللاو .برقأ لوقلا اذهو ءالف الإو ءهمزل .عمج
 ةعوسوملا”و 03770 /7) ؟فاصنإلا”و «(170) ؟تارايتخخالا” و ؛(00 5 /5) "عومجملا”و «(51/5 /7) ؟نايبلا” :رظنا
 .(7518/0) ؟ةيهقفلا



 نِخلا
 ؟ 69و 1

 مايصلا باتك (١١؟)ثيدحلا (١)ج فاكتعالا :باب

 و

 رس مرر ب تك 2 و وع هس

 اًهنكسم ناكو - يي يبت : دقق تيقتاب تن م قدح لي وز

 نط هللا ٌلوُسَر اَيَأَر (َلَق .راَصنألا نم ٍناَلْجَر َّرَمَف - ِدْيَر نْب َةَماَسَأ راد 4 8 ا 20 نم ه 2 2
 هه #

 سلع 85 صو سا سا ار 2 0
 :اَلاَقَف .(!ٌيبَح تنب َةّيِفَص | ٍلْسر لَع» :لك يتلا َل اَقَف ءاَعَرْسَ

41 

 همّ

 ىّرحي َمَدآ نبا َنِم يِرْجي َناطْيَشلا نإ! :َلاَقَف ىلا َلَوُسَر اي !هللا ناَحْبَس

 0 2 و 20 ا سس سلا

 .(اًمْيَس َلاَق ْوَأ - اد (كبولُف ىف َفِذْقَي ْنَأ ٌتيِضَح ُنِإَو

 ْنِم ٍرخاَوَألا رثعلا يف ) ٍدِجْسملا يف ِهِفاَكَتعا يف ٌةروُرَت 7 تَءاَج 3 :ةَياَور ْفَو

 اَهَعَم هلي يلا َماَقَق ءُبِلَقْنَت ْتَماَق ّمُث َةَعاَس ُهَدْنِع ْتََّدَحَتَف َناَضَمَر
 رويجو ل عار 6
 .6 0 د

َّ 

 22 4 اتاي

 ةَملَس م
# 

 باب َدْنِع ٍدِجْسْلا َباَب ْتَحَلَب اَذِإ ىَتَح اَهْبلْقَي

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1118) ملسمو ,(77781) (79١7)يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةعاس هدنع تثدحتف :(1719) مقرب "يراخبلا” يف ءاج (هتثدحف) :اهثوق

 .ءاشعلا نم

 اقر ل اهدا :يأ يل يس اق اهلوق



 نخلا كي
 - لل

 مايصلا باتك (1١١؟)ثيدحلا (١)ج

 (ههتيمست ىلع فقأ مل :هللله ظفاحلا لاق .(راصنألا نم نالجر رمف) :اهلوق

 نب ديسأ امهنأ معز "ةدمعلا حرش” يف راطعلا نبا نأ الإ ثيدحلا بتك نم ءيش يف

 قاكتعالا :باب

 .اًدنتسم كلذل ركذي مو ءرشب نب دابعو ءريضح
 امهو :- حصفأ رسكلاو «ناتغل اهحتفو ءارلا رسكب - ((كلسر ىلع) :هلوق

 ش .هناهركت ءىش انه ىف ءالجععت الو اتبثا :يأ «ةلجعلا كرتو ةدؤتلا :ىنعمب

 رمألا ماظعتسا :هانعمو «هلل هيزنت وه (!هللا لوسر اي هللا ناحبس) :امهلوق

 .هنم اًبجعتو «ءيشلل اًيظعت حيبستلا زاوج :هيفو .هليوهتو

 نأو ؛هرهاظ ىلع وه :ليق «مدلا ىرحم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ :هلوق
 ىلع وه :ليقو .همد يراجم ناسنإلا نطاب يف يرجلا ىلع ةردقو ةوق هل لعج ىلاعت هللا

 .همد هقرافي ال اى ناسنإلا قرافي ال هنأكف ءهتسوسوو هئاوغإ ةرثكل ؛ةراعتسالا

 .بلقلا ىلإ ةسوسولا لصتف «ندبلا نم ةفيطل ماسم يف هتسوسو :ليقو

 لاجرلا هيف لخديف «مدآ دالوأ سنج دارملا «مدلا ىرجم مدآ نبا نم» :هلوق

 .[77:فارعألا]# ْمَداَء بي ## :هلوقك «ءاسنلاو

 :ظفل يفو «هاًئيش :- لاق وأ - ارش (كبولق يف فذقي نأ تفخ ينإ) :هلوق

 ىلإ امهبسني ملي يبنلا نأ :تاياورلا هذه نم لصحملاو :هكثله ظفاحلا لاق «تيشخا

 سوسوي نأ |امههيلع يشخ نكلو ءامهنايإ قدص نم هدنع ررقت امل ؛اءوس هب نانظي |مهنأ

 ىلإ ردابف «كالحلا ىلإ كلذ اهب يضفي دقف ءنيموصعم ريغ |مهنأل ؛كلذ ناطيشلا ام
 .ههللك يعفاشلا هلاق امك .كلذ لثم هل عقو اذإ امهدعب نمل (ًيلعتو «ةدالل اًسح ؛امهمالعإ

 .(708/5) ؟حتفلا”و 40٠(. /0) "مالعإلا” و «(3116) "ملسم حرش” :رظنا
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 مايصلا باتك (؟1١؟)ثيدحلا (١)ج

 ةجاح ريغل دجسملا نم جرخ اذإ

 «كلامو ةفينح يبأ لوق وهو ءجورخلا لق نإو هفاكتعا لطبي :لوألا لوقلا

 ول اى «هلطبأ رذع ريغل جرخ اذإف .فاكتعالا يفاني جورخلا نأل ؛دمحأو يعفاشلاو

 .مئاصلا لكأ

 «هنع وفعم ريسيلا نأل ؛موي فصن نم رثكأ نوكي ىتح دسفي ال :يناثلا لوقلا

 انعم ةيفص ثيدح :لوقلا اذه ةجح .نسحلا نب دمحمو .فسوي يبأ لوق وهو

 .فلؤملا هركذ يذلا

 نمأي ملف ءاليل ناك هنأل ؛رذعل ناك ْدييَي يبنلا جورخ نأو ءاذه نع بيجأو

 اهيلع

 .(155 /) ؟ينغملا” و :(177 /5) ؟فارشإلا” و (080 /5) «نايبلا” :رظنا

 فاكتعالا :باب
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 يلج » يا رج
 ىيصسمور» نيح» سكش

 ديييدييامب وحدد ىةدمب جتا هج هاحح

 0 ؟هريغ مأ رتولا وه لهو دجهتلا وه ام

 3” م مم و ممم ممم ممم ممم ممم ةئاملا دعب نو رشعلاو سداسلا ثيدحلا

 غ1 ةئاملا دعب نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 0100 ةئاملا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 0.0006 م م مو ممم مم ممم ممم ممم ممم مم همم ممم مقف :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 كا ؟رتولا مكح ام

 00 ؟هرثكأو رتولا لقأ مك

 ا ؟لوألا هرتو ضقني نأ هل لهف ليللا رخآ دجهتي نأ هل ادب مث ليللا لوأ رتوأ نم

 40 م هم م ممم ع همم مم يناثلا رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص دعب نم رتولا تقو

 4 معو ممم ممم ممم م مقق ؟حبصلا ةالص لبق يناثلا رجفلا عولط دعب رتوي نأ هل له

 18 ل عم ممم همم مم ممم مم مل ؟ءاشعلا ركذ مث رتوأف ءاشعلا ةالص يسن نم

 11 ل ؟رتولا اهدعب يلصي نأ هل لهف برغملا عم اهالصف ءاشعلا مدق اذإ

 11 6مل ممم ممم هوو ة فهم مو م ممم همم هم همم ممم ممم هم ؟تاف اذإ رتولا ىضقي له

 117 0 ممم ممم مم مم مو ممم همم ممم و ملف ؟رتولا ةالص دعب ركذلا نم لاقي اذام

 135 م ممم ممم ممم ممم ممم وم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ة ممم رتولا ةالص تايفيك

 1 ل ع مم ممم ذكي هرتو ددع يف ةفلتخملا تاياورلا نيب عمجي فيك

 1مم معلم ؟مالسب ةثلاثلا نع نيتعكرلا لصفي لهف تاعكر ثالث ىلص اذإ

 16 م م ممم ؟نيدهشتب مأ دهشتب نهيلصي لهف تالوصوم نهالص اذإ

 ل ةالصلا بقع ركذلا باب

 1ك ل لمة م ممم مة ممم ممم مم وممف ةئاملا دعب نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 ١و... 060 م م م مما م مم ممم ممم مل ممة ممم ةرمبم ةالصلا بقع ريبكتلاب توصلا عفر مكح



 0 ةئاملا دعب نوثالثلا ثيدحلا

 0 ةالصلا بقع ثيدحلا يف دراولا ركذلا بحتسي

 مقفلة مومن ممم ممم اممم ممم ممم بمص ممم مف ةئاملا دعب نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا

 0 تابوتكملا تاولصلا ربد حيبستلا عاونأ

 0 ةئاملا دعب نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 0 هتالص نع هيهلي ام ىلإ يلصملا رظن مكح

 0 رفسلا 2 نيتالصلا نيب عمجلا باب

 0 ةئاملا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا
 0 برخغملا ىلإ رصعلا الو اهريغ ىلإ حبصلا عمج زوجي ال

 0 اًريخأتو اًيدقت رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا مكح

 00 ؟الزان ناك اذإ نيتالصلا نيب عمجي نأ رفاسملل له

 0 ؟عمجلا يف نيتالصلا نيب ةالاوملا طرتشت له

 00 ةئاملا دعب نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟ةالصلا لوأ دنع رصقلا ةين طرتشي

 000 رصقت ال يتلاو رصقت يتلا تاولصلا

 0 رصقلا زاوجل ةربتعملا ةفاسملا رادقم

 00 ؟رفسلا دارأ اذإ رصقلاب أدبي ىتم

 00 ؟تويبلا نع جورخلا لبق ةالصلا رصقي له اوفلتخاو

 00 ؟رفاس مث اهلعف نم نكمتو ميقم ىلع ةالصلا تقو لخد اذإ

 0 ؟ةالصلا ماَتِإ دلب يف ماقملا دارأ اذإ رفاسملا ىلع بجي ىتم

 00 ددرتملا لزانلل رصقلا ةدم

 00 ؟رفسلا صخرب هيف صخري له ةيصعملا رفس

 00 ؟متي لهف ميقمب ىدتقا اذإ رفاسملا
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 00 دجسملا لهأ لبقتسي بطخ اذإ بيطخلا

 عال وللا وفلل منة م موو ممم مم ممم ممم م ممم م ممم مم مق متأ رفاسم فلخ ىلص اذإ ميقملا

 00 ؟ميقم مأ رفاسم وهأ ىردي ال نم فلخ رفاسم ىلص اذإ

 7 نيرمألا دحأ هل حجرتي ملو «ميقم وأ رفاسم همامإ له كش نإ امأو

 010 ؟همامإ ةينب هتين قلعي نأ متؤملل له

 عا ا فل م ممم مو ممم مم ممم ؟متي لهف لامو لهأ اهيف هل دلب ىلع رفاسملا رم اذإ

 عش ل للم لم همم معمم مم ع ممم همم مم همم رفسلا يف اهركذف رضح يف ةالص ىبسن اذإ

 ل وم ممم همم ممم ممم همم ممل رضح يف اهركذف رفس يف ةالص ىبن اذإ

 كه 660600666006600 6 6000 ممم ممم مم مم تريم ممم مت ممن مة تمم ممممةمة ميم ةمبرف ةعمجلا باب

 ع ل مم ممم ممم م هلم مم مم ممم مم ممم ممم معمم مم مم مم ةبجاو ةعمجلا ةالص

 عه ل هلم عمهم همم ممم همم مم ممم ةأرملاو يبصلاو ضيرملا ىلع ةعمجلا بجت ال

 00 ؟دبعلا ىلع ةعمجلا بهجت له

 10 ةئاملا دعب نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 8/0 ل مة مم ممم مم مم معمم همم م مم ممم مم م ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ال مل هم ممم مم مم ممم ممم ماعم مم ممم م ممم م ممم م همم ةعمجلا موي لسغلا مكح

 4طن لة هلة فهم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم معمق ؟مويلل مأ ةالصلل لسغلا له

 غ1 ؟ةعمجلاو ةبانجلل دحاو لسغ ئزجي له

 0 ةعمجلا لسغ وني ملو ةبانجلل لستغا اذإ

 ع مل مل ممل ؟لسغلا هيلع بجي لهف اهرضح اذإ ةعمجلا هيلع بجت ال نم

 نا ةئاملا دعب نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا

 68 200 6م ا ممم ممم مة مام ممم متم ممم ممم متم ممم مم مصممة ممم همم ةعمجلا ةبطخ مكح

 © 8 6 ممم عمم م م ممم مم مم عمم م هموم ؟ةدحاو ةبطخ ئزجت مأ ناتبطخ طرتشي

 81 606006 ل6 مم م مم ممم عمة همم همم مم ممم معمم ممم مام ؟ةبطخلا يف ئزجملا ردقلا وهام

 © 66 66و مامن 0مم مم ممم مم ممم مة ممم ممم ممم م هم ممول ؟نيتبطخملا نيب سولجلا مكح ام

 0 206 م مم ممم ممم عمم ممم ممم ممم ممم ممن ممم ؟ةراهطلا نيتبطخلل طرتشي له

 0 6.00 ل ممم ممم هامة م منت ممم ممم ممم ممم ممم مة ممم همم م صمم (ًماق ةبطخلا مكح

 نا ةالصلا لبق ةعمجلا اتيطخ

 كل



 0 مههوجوب سانلا هليقتسي بطخ اذإ مامإلا

 0 ؟ةبطخلا هيف زوجت يذلا تقولا لخدي ىتم

 00 ةبطخلا ىلوت نم ةعمجلا ةالص ىلوتي

 لل عم م همم ؟ةبطخلا رضح نم يلصملا نوكي نأ طرتشي لهو

 0 ؟ةعمجلا ةبطخ يف ءاعدلا مكح ام

 00 ؟اعد اذإ بيطخلا ءاعد ىلع نّمَّوَي له

 00 ؟ةيبرعلاب ةبطخلا نوك طرتشي

 00 ةئاملا دعب نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لع ؟دجسملا ةيحت هيلع لهف بطخي مامإلاو دجسملا لخد اذإ

 كلذ ىلإ جاتحا نإ نيعماسلا نم ءاش نم بطاخي نأ بيطخلل زوجي

 0 ةئاملا دعب نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 بطخي وهو ةعمجلا موي بيطخلل تاصنإلا مكح

 00 هدعبل بيطخلا عمسي مل اذإ

 ..؟هل تصني لهف فلسلل بس وأ ةعدبك مرحمب ملكت اذإ بيطخلا

 0000 ؟يهنلا يهتني ىتمو بيطخلل تاصنإلا بجي ىتم

 لعلة همم ؟نيتبطخلا نيب مامإلا سولج دنع مالكلا مكح ام

 ؟تصني نأ هيلع بجي له بيطخلا عمسي ناك اذإ دجسملا ىلإ يشاملا

 000 بطخ مامإلاو ةراشإلا مكح

 0 ةبطخلا لاح سطاعلا تيمشتو مالسلا در مكح

 ا ؟هيلع يلصي نأ عمتسملل لهف يب يبنلا ىلع ىلص اذإ بيطخلا

 01000 بجاولا مالكلا

 0 ةئاملا دعب نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 00 ثيدحلا دئاوف

 201000 ةئاملا دعب نوعبرألا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 6:1 2066666060 ملل

 هال ملمع

 مال ل. علل

 ةماعلا

 هم. لل

 04 2.6660 06 ملل

00 04 

 51 ممل

 5 مل م ممق

0 

0 

0 

0 

 الا لل



 737 مم و مم ممم همم هوم م معمم مم ؟راهنلا أدبي ىتمو ةعمجلا ةالصل ريكبتلا مكح

 اا ل م ممم ممم مو ممم مهمل ةعمجلا ىلإ ءيجملا اهيف بجي يتلا ةفاسملا

 عم ةعمجلا همزلت له اوفلتخاف «ةعمجلا هيف ماقت يذلا رصملا وأ «ةيرقلا جراخ ناك نم
 اال ا ف هم و ومهم ممم ممم ونمت ممم مصممو ممم ممم مومو ممف ؟ال مأ رصملا وأ ةيرقلا لهأ

 غ2 ؟ةعمج رفاسملا ىلع له

 9/6 0م ل هم همم ممم همم مم همم هم ممم ؟هنم حصت لهف ةعمج ىلص اذإ رفاسملا

 9/6 06مل مم معمل ؟روضحلا همزلي لهف ةعمجلا اهيف ماقت ةيرق لزن اذإ رفاسملا

 8/3 6 م معمم هوم همم ممم هم همم مم ممم م همم م ممم ممل ؟نجّسلا يف ةعمجلا ماقت له

 ؟اهرخآ يف بهذ نمو ةروكذملا تاعاسلا نم ةعاسلا لوأ يف بهذ نمرجأ يوتسي له

 00 ا

 00 ةئاملا دعب نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا

 8/8 م م و همم همم همم ممم م م همم هم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ال ل ع م ممم همم هم مم هع ىدارف ىلصت الف ةعامجلا ةعمجلا ةالصل طرتشي

 الق 6 م امة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةعمجلا ةالص تقو

 0 ؟ةعمجلا كردت اذاب

 4 اًرهظ اهالص ةعمجلا هتتاف نم

 0 ؟ةعمجلا تقو رخآ ىتم

 0 ةعمجلا ةالص يف مهو رهظلا تقو جرخ اذإ

 0 ؟اولص ىتح عجري ملف أضوتي بهذف ثدحأ اذإ

 0 كلذ هلف اهريغو ةجاح ءاضقل جورخلا ىلإ جاتحا اذإ ةبطخلل عمتسملا

 م ا هم هم مم هم همم ممم همم م ممق ةئاملا دعب نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 00 ديعلا باب

 0 ةئاملا دعب نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1 ديعلا ةالص ةيعورشم

 0 ةسمح مالسإلا يف دايعألا

 40 ا ا ؟ديعلا ةالص تعرش ىتم



 0 دئاوزلا تاريبكتلا يف نيديلا عفر مكح

 00 دئاوزلا تاريبكتلا ضعب هتتاف وأ ةعكر مومأملا كردأ اذإ

 00 ا ا ا ا ال لاوزلا ىلإ سمشلا عافترا ديعلا ةالص تقو

 200 ؟ةهاركلا لاوز لبق سمشلا عولط دنع ديعلا ةالص زوجت له

 0 سمشلا عولط لبق ديعلا ةالص ىلصت ال
 ك0 ااا ا ا ا ا ا لاوزلا دعب ديعلا ةالص ىلصت ال

 هامة ؟كلذ نم ةمكحلا امو رطفلا ةالص رخؤتو ىحضألا ةالص لجعت له

 0 ةئاملا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 اهل عامتسالاو ديعلا ةبطخ مكح

 00 ؟اهرضح نمل ديعلا ةبطخ لاح يف مالكلا مكح ام

 00 ؟ناتبطخ مأ ةبطخ ديعلل بطخي له

 ةلا مل مم م لمة مم ء مر ملة ممم مم ماعم ممم ميمممم ؟ديعلا موي ةظعومب ءاسنلا صصخت له

 00 نيديعلل ةماقإلاو ناذألا مكح

 غ0 ؟نيديعلل ناذألا ثدحأ نم لوأ نم

 0 ؟ةعماج ةالصلاب نيديعلل ىداني له

 0 ل ةئاملا دعب نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا

 0 ل ةئاملا دعب نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا

 000 ا :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ىلصملا ىلإ ديعلا ةالصل جورخلا مكح
 0 ا ا لح ىلصملا ىلإ ءاسنلا جورخ مكح
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 ل ؟اهتيب يف يلصت لهف ةأرملا جرخت مل اذإ

 1و7 مم هم ممل ؟اهيلصي فيكو اهيلصي له مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نم

 104 م مم ملم ممم معمل ؟هنم حصت لهو رفاسملا ىلع ديعلا ةالص بهجت له

 164 ممم ؟عنصي اذاف بطخي وهو ديعلا لص دق مامإلاو ءاج اذإ

 118 ل م ممم م ممم ممم م همم مم مم مم معمق بيطخلا ءاعد ىلع سانلا نيمأت

 118 0 ممل ممم هوم ممم ممم هم مم م همم همم ممم هم ف رطفلا ديع يف ريبكتلا مكح

 118 6 وموته ممم هممت هه ممم وو وهمة و وموقف ؟رطفلا ديع يف ريبكتلا أدبي ىتم

 111 20م ل ممم همم ممم م ممم همم ممم ممم همم ؟رطفلا ديع يف ريبكتلا يهتني ىتم

 11135 6مم م ممم هموم ممم ممم مم هممت همومهم ىحضألا ديع يف ريبكتلا مكح

 11 مع ل ممم همم ؟يهتني ىتمو ىحضألا ديع يف ريبكتلا أدبي ىتم

 118 60مم ممم هم ممم ممم عمم م ممم مم ؟نيديعلا يف ريبكتلا ةفص يه ام

 118 60. ل ممم مم ممم همم هم ممم ؟ريبكتلا اهيف بحتسي يتلا تاقوألا يه ام

 1156 0 لو همهم هموم معمم همم ممم امهريغو نيديعلا يف يعامجلا ريبكتلا مكح

 11170 م ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممق فوسكلا ةالص باب

 1١1176 ة وم مة وامة ممم ممم موو ملل ةئاملا دعب نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا

 11/4 06م مم ممم هم همم همم مم همم هم ممم مم معمم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 ١14 6 ممم ةعماج ةالصلاب اهل ىداني لب ماقي الو فوسكلا ةالصل نذؤي ال

 ١1/4 0 م م لع همم همم مم ممم ممم ممم همم مق مم دجسملا يف فوسكلا ةالص

 1980006066 مهنة ممم مم وم ممم ممم مم معمق ةئاملا دعب نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 1178 0 م م همهم م ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممل ةئاملا دعب نوسمخلا ثيدحلا

 1131 6 ووو م ومهم ممم ممم عموم ممم م مممف :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 7381 ل ممم مم همم م مومو موق سمشلا فوسكل ةالصلا مكح

 11813 ف م مم مهم همم هوم مم مم مم همم مم همم رمقلا فوسكل ةالصلا مكح

 1371 م مم مم مم مم مم م ممم ممم همم ؟رمقلاو سمشلا فوسك عقي ىتم

 1م همم درفنملاو رفاسملل اذكو ةعامج يف فوسكلا ةالص مكح

 0 ءاسنلل فوسكلا ةالص مكح



 117 عل ؟فوسكلا ةالص يف ةعكر لك نم يناثلا مايقلا يف ةحتافلا أرقت له

 1101 م مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مق ؟يناثلا عوكرلا يف مامإلا مومأملا كردأ اذإ

 13717 م م م مل معمم م مم ممم ؟بحتسم مأ بجاو وه له لوألا عوكرلا دعب ام

 117317 م مم هم ممم ممم همم همم م م هم مم فوسكلا ةالصل ةبطخلا مكح

 1174 م ممل مملة عمم ءالجنالا دعب الإ ملعي مل اذإ فوسكلا ةالص ىضقت ال

 11374 2 ممم هم معمم ممم م معمم عمم همم هم مم هم ءالجنالاب فوسكلا ةبطخ توفتال

 .1١78 م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةئاملا دعب نوسمخلاو يداحلا ثيدحلا

 1174 2 ومفعم معمم معمم ممم همم هممت ممم. يلعب قلعتي أم

 ١1 م ممم مة ممم ممم ممم ممم معمم ممم ممم ممم ممم م ممف ءاقستسالا ةالص باب

 11 ل م ممم ممم مم مم ممم ممم همم مم ممم ممم همم مم همم م همم ءاقستسالا فيرعت

 #1 م هم ممم ممم همم مق ةئاملا دعب نوسمخلاو يناثلا ثيدحلا

 1١37 لة ةمم مم ممم ممم ممم ممم مم مرمف ةئاملا دعب نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 1316 م م مم مم مم مم ع مم ع م ممم همم همم عع م هم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 184 ل ل عموم ممم مم همم هو ممم ممم م ممم ممم مم مم ممم ممم معو ةنس ءاقستسالا

 7186 6. لل للم لم همم ممم همم مم عم فمع همم همم فقم م ممم م م ممم ءاقستسالا تايفيك

 ا ا ممم مم ممم مم معمل لصملا ىلإ ءاقستسالا ةالصل جورخلا بحتسي

 1128 م مم لمة ممم ممم ممم مم معمم ممم ىللصملا ىلإ ربنملا جارخإ بحتسي

 18 م مم ممم مم ممم معمم همم همم ممم مم مم ممم ءاقستسالا ةالص تقو

 را ةماقإ الو ناذأ ءاقستسالا ةالصل سيل

 #1 م ممم ممم مم مم مم لق ؟ةالصلا مأ ةبطخلا :ءاقستتسالا يف مدقي اميأ

 1 ممم مم مو معمم ممم همم هم همم ممم ؟ناتبطخ مأ ةبطخ ءاقستسالل له

 نر هءادر لوحيو ةلبقلا لبقتسي نأ ءاقستسالا ةبطخ نم غرف اذإ مامإلل بحتسي

 1 م ل ممم همه همهم ممم ممم ممم هعمل ؟مامإلا عم مهتيدرأ نومومأملا لوحي له

 184 ل م مو ممم همم ممم فم مهموم م همم ممم مم ممم هم ممم مم مقق ءادرلا ليوحت ةيفيك

 0 ؟اهبلقي لهف ةءابع وأ ةّبج الإ هيلع نكي ملاذإ



 188 ل ةلبقلا لابقتسا الو ءادرلا ليوحت هيف سيل ةعمجلا ةبطخ يف ءاقستسالا

 18 مل همم هم ممم مم ممم مم مم مم همم ةلبقلا لابقتسا لاح ارس ءاعدلا بحتسي

 15131 66 مم مم ممل ؟مهسفنأل نوعدي مأ مامإلا ءاعد ىلع نومتؤملا نّمؤي له

 1813 200 مم م مم مم ممم مم ممم كلذ ةيفيكو ءاعدلا يف يديألا عفر يف ةغلابملا

 18735 60مل هل ممم مم م مو مم ممم مم هم مو ممم مو هم مم ممم مم م م ممم ءاقستسالا ةالص مكح

 163 م ممم اممم ممم مم ممم ممم ممم ممم همم م ممم ءاقستسالا ةالص يف ةءارقلاب رهجي

 0 ءاقستسالا ةالص ةيفيك

 0 ؟اوقسي ملو اوقستسا اذإ ءاقستسالا رركي له

 16 6. لل عل ملم مم ممم همم همم مل اوجرخي نأ لبق اوقسف ءاقستسالل اوبهأت اذإ

 158 2. للعم ملمع م ممم ممل اولصي نأ لبق اوقسف ءاقستسالل اوجرخ اذإ

 148 ل للعم همم همم ممل نيملسملا عم ءاقستسالل ةمذلا لهأ جورخ مكح

 163 0 م هترضم مهنع فرصي نأ هللا اوعد ررضلا لصحو رطملا رثك اذإ

 1١6 م مم لم ءارحصلا يف عامتجا الو ةالص رطملا عاطقنا بلطل عرشي ال

 00 فوخلا ةالص بايب

 111000 اا فونلا ةالص ةيعرش

 25 يبنلا توم دعب ةعورشم فوحخلا ةالص له

 ةئاملا دعب نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا

 ١1 4/8 6 ممل ع فم مم همم مم همم م همم مم ممم م همم همم مم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ١4 لم ؟ دغني» رمع نبا ثيدح يف ةروكذملا ةفصلا ىلع ةالصلا زوجت له

 18 8 2 م ع هم مم م مم م مج مم مم م م م مم مم م مم مم ؟اهتعكر ةفئاط لك تضق ىتم

 163006060 م مم ممم مة ممم مم ملم ةئاملا دعب نوسمخلاو سماخلا ثيدحلا

 1817 2 م مم هم مم ممم ممم م مم م ممم م هعمل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ثيدحلا اذه يف تدرو يتلا ةيفيكلا ىلع فوخلا ةالص

 187 ؟هدعب وأ مامإلا مالس لبق ةيناثلا ةعكرلا ةيناثلا ةفئاطلا يضقت له

 ١ مامإلا ةقرافم يونت نأ اهيلعق اهتعكر مامتإل ىلوألا ةفئاطلا تماق اذإ

 1١8 لل مم همم مم همم هم ممم ؟هسولج لاح يف مامإلا ةيناثلا ةفئاطلا قرافت ىتم

 18 ل ال م ممل هم ممم همم مم ممم مم مهمل ؟ ِدككَي ىبنلا اهالص ةالص لوأ ىهام



 ...١65 2600 0 م مم م م م مة ملم ةئاملا دعب نوسمخلاو سداسلا ثيدحلا

 166 ...002 66000660666 م م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مومو م ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1١68 ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ ةزئاج رباج ثيدح يف ةدراولا ةفصلا هذه

 1١65 26 مم ممم ملم طورشب رباج ثيدح يف ةدراولا ةفصلاب ةالصلا زوجت

 185 2 ل هل هم هع مع همم ممم م ممم همم م همم همم مق فونخلا ةالصل ةعبارلا ةفصلا

 آهأ/ 0مل منهم ممم مم ممم همهم ممم ممم ممم موق فوخلا ةالصل ةسماخلا ةفصلا

 ١84 ؟ةدحاو ةعكر ئزجت له اهنأو «ةفصلا هذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو اذه

 184 20 م ع عم ممل ؟اهيلصي فيكو لاتقلا محتلا اذإ ةسداسلا ةفصلا

 ]84 660 لل مم هلم همم ممم معمم همم مهموم ممم ممل :بابلا اذهب قلعتت لئاسم

 لن ؟رضحلا يف فوخلا ةالص زوجت له

 888 ل ملة ممم ممم ممم همم همم م عقم م ممم همم م مم ممل رضحلا يف ةالصلا ةيفيك

 ل ؟ةماقإو ناذأ فوخلا ةالصل له

 ل ؟فونملا ةالص برغملا لصت فيك

 ل فوخلا ةالص ةئيه ىلع فوخلا ةدش يف فوسكلاو ديعلا ةالص ىلصت

 ل فوخلا ةالص مهب ففخي نأ مامإلل بحتسي

 157 م وم ممم مم ممم ممم مم فم م مم ؟لاتقلا ءانثأ يف نيتالصلا نيب عمجلا مكح ام

 1 ... كلذ ريغ وأ عبس وأ ليس وأ ودع نم هل لصح فوخ لكل نوكت فوخلا ةالص

 1 همة ممم ممم هم مم همم ممم م ممم ممم م مق مرحملا لاتقلا يف فوخلا ةالص مكح

 1 ملم همم هم مم ممم هم ؟فوخلا ةالص ٍلصي نأ هبربب يصاعلل له

 1 ممم همم ؟ةالصلا حصت لهف فوخلا ةالص نمآلا يف مهب لص اذإ

 136 عمم مع همم همم نمأ ةالصلا ءانثأ يفو فونخلا ةالص ضعي ىلص اذإ

 ل ؟رضاحلا اننامز يف فوخلا ةالص تافص ىدحإ قيبطت نكمي له

 138 6 وو مف همم ممم همم مم همم هم مم مجم ممم هم ةالصلا يف حالسلا لمح مكح

 138 1 ل مل مع ممم هم مم ممم مم همم همم ملم ؟هلمحي لو هيدي نيب حالسلا عضو اذإ

 آم مة مممم معمم معمم م همم معمم همم مم همم مم ممم هم هم هو زئانجلا باب

 15 مل ممم م م ممم همم مم ملم ةئاملا دعب نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا

 0 ا ا ا يي ع ةئاملا دعب نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا



 1 م و مم م مم م هم م معمم ةئاملا دعب نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا

 117 0م م هم مم همم ممم ممم همم مم معمم همم : ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 17 0 مم مما مم مام ممم ممم ممم معقم اممم ممم ممم ممم مة ممم ممم يمم يعنلا مكح

 134 ممم مم همم ممم مهم ممم هم ممم ممم همم م عوف ؟ةزانجلا ىلع ىلصي نيأ

 154 00 ممم همم ممم ف ممم ممم معمم همم م ممم مصمم ةزانجلا ىلع ةالصلا مكح

 00 ةزانحلا ةالص بوجو هب طقسي ددع لقأ

 ال8 مم م م ممم مم موف ممم م ممم ممم همم ءاسنلا الإ ةزانجلا ةالص رضحي مل اذإ

 ال8 ل ممم ممم م ممم هممت مم مم ممم ممم ممم همم هم ممم ممم بئاغلا ىلع ةالصلا مكح

 ال1 م ملم م ممم ممم ممن ممم ممم م ممم مم ممم موقف ربقلا ىلع ةالصلا مكح

 ١1/1 6 ممم ممم مم مم مم مو ومع ممم ممول ربقلا ىلع اهالحخ ىلصي ىتلا ةدملا

 11/7 م مطلع هم ممم ممم م همم مم ممم همم ؟يبصلا ىلع ةالصلا مكح ام

 ال1 ا م ممم ممم م همم همم ممم مم ممم م ممم م مم م ممم هول ؟ طقسلا ىلع ىلصي له

 11978 ل م لم ع ممم م مم م ممم ممم م م ممم همم همم قوف اف رهشأ ةعبرأ هيلع ىتأ اذإ امأ

 ١/8 لملم م ممم فة ملف ؟هيلع لصيو نفكيو لسغي لهف تيملا ضعب دجو اذإ

 ١/5 م مم م مة مم معمم همم مم مج ممم تيملا نفد دعب تيملا نم ٌءزج َدِحَو اذإ

 11/84 0 م معو ممم ممم معمم ممم ممم ممم ممم مم هيلع ةالص ريغ نم تيملا نفد اذإ

 119/86 م ممم ممم ممم م هموم ممم مهموم همهم مل ؟تيملا ىلع ةالصلاب قحألا نم

 0 زئانتلا تاريبكت ددع

 آ/4 ملل مم هممت ممم ممم ممم م مممم ؟ةزانجلا ىلع تاريبكتلا مكح ام

 1/4 ممم همم ممم همم ممم ممم همم همم تاريبكتلا يف يديألا عفر مكح

 اقف ىو ول هم و مم مم مع ووو علم ؟حاتفتسالا ءاعدب يتأي له ىلوألا ةريبكتلا دعب

 آف تنل ا ممل مم فوم ممم مم مو هوم ممم همم مم ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارق مكح

 اقل لل لهموم مو ممم ممم ممم مم هول ؟ةيناثلا ةريبكتلا دعب لوقي اذ ام

 ]را نطل ل للم مم مو ممم م مم م ممل ؟ةزانجلا يف يمي يبنلا ىلع ةالصلا مكح ام

 1437 كلذ يف يفكي ام لقأو ةزانجلا يف دي يبنلا ىلع ةالصلا ةغيص

 14 ل 0 ؟ةثلاثلا ةريبكتلا دعب لاقي اذام

 141 م م همم ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم م هم ممم مم ممم ممم نكر تيملل ءاعدلا



 1401 ع همم همم مم م فم قمم همم مم همم همم ممم مم ممم ءاعدلا نم بجي ام لقأ

 1417 ل نما مملة ممم م ممم ممم مم ممم همم ممم ممف ؟ةزانجلل صوصخ ءاعد نيعتي له

 146 6 ملم همم مهم هموم ممم همم ممم ممم همم ؟ءاعدلاب تيملا صيصخت طرتشي

 12415 0 ؟ريبكتلاو ءاعدلاو يب يبنلا ىلع ةالصلاو ةءارقلاب رسي له

 1488 6.006 ممم ع معمم عمم ممم مم همم مق ؟هل ىعدي اذابف ةّيبص وأ اًيبص ناك اذإ تيملا

 ل ؟ةعبارلا ةريبكتلا دعي وعدي له

 امال لل ل اء م ممم مم وم ممم اممم همم معقم ؟ةسماخلا دعب وعدي لهف اًسمح ربك اذإ

 0 ةزانجلا ةالص يف مالسلا مكح

 000 ةزانجلا ةالص يف ميلستلا ددع

 اة لملم مم ممر ممم م مصمم مم ممم م ممم ةزانجلا ةالص يف مالسلاب رارسإلا

 ا اهب الإ حصت ال يتلا ةزانجلا ةالص تابجاو ددع

 144 00006060 م مم ممم ممم ممم ممم معمم ممم ممف ةزانحلا تاريبكت ضعب هتاف يذلا قوبسملا

 ل تاريبكتلا ضعب هتتاف نم ءاضق ةيفيك

 146 0 م ؟ةحتافلا ةءارقب أدبي مأ هعباتي لهف ءاعدلا يف وهو مامإلا كردأ اذإ

 148 ل ؟فوفص ةثالث ىلإ مامإلا ءارو نيلصملا ءيزجت بحتسي له

 1١941 2. م ممم ممم م موف ؟ةزانجلا ىلع ةالصلا يف افص دحاولا نوكي له

 #1843 0000 م مو عمل مم م معمم ف م م مم ل ةئاملا دعب نوتسلا ثيدحلا

 1415 06 ل و وفم مم مهم ممم ممم ممم همم ممم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ل تيملا نيفكت مكح

 141 م ومع ممم ممم ممم عم م ممم همم همم همم ممم ؟تيملا نيفكت بجي نم ىلع

 #1١48 لن نوم ومنة مم ممم م هم ممم مهمة ممم ةمموف ؟لجرلا نيفكت يف ةنسلا يه ام

 81 ا مهم ممم ممم هموم م همم مم ةوق م ومع ؟يبصلا نّمكي مك يف
 14 6م لس موو ومهم هموم ممم م ممم ممم م هم ممم ممم ممم م ممق ةأرملا نيفكت يف ةنسلا

 1848 006م همم توم معمم ممم مم ممم مم ممم مم همهم ممل ٌَضيبأ نفكلا نوكي نأ بحتسي

 ل نيفكتلا ةيفيك

 14 0 هبحاص ىلع نفكلا قاض وأ نافكألا تلق اذإ
 ١ ا ؟دولجلاو حالسلاو بايثلا هنم عزني له ديهشلا



 آلة ل لملم ممم م مع ممم عمم ةئاملا دعب نوتسلاو ىداحلا ثيدحلا
 35006 م ممم نة مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةئاملا دعب نوتسلاو يناثلا ثيدحلا

 901 1 م م مم مة فمه ف مم ف مم مم ممم ممم مم همم م ممم ممم مج ممم فول تيم لا لسغ بوجو

 003# 6 لم هم مق ممم همم هم مم م ممم ةقف ؟هربق شبني لهف لسغ ريغ نم نفد اذإ

 0# همم ممم ممم فم ممم م ممم ممم ممم مممف ؟لسغلا دنع هبايث نم تيملا درجي له

 71 م ا همم مم ممم ممم ممم ممم ديلاب اهترشابم الو تيملا ةروع ىلإ رظنلا زوجي ال

 3 00 ؟تيملل ةبجاولا تالسغلا ددع مك

 7 ا ووو ممم مم ممم مم ؟تالسغ عبس نم رثكأ تيملا لسغي له

 885 مة اممم م مو مة مم ممم ممم ممم ممم ؟اًضئاح وأ انج تام اذإ تيملا لّسغي مك

 ل ا تيم لا لسغ ةيفيك

 70 م م ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم م مملف تيملا لسغ يف نمايملاب ءدبلا بحتسي

 #8 80[ م ممم مم ممم مم ممم ومع م ممم م م ممم ممم و مم ممل ؟قشنيو تيملا ضمضمي له

 3017 ل م هم همم هع همم ممم همم م ممم هم هوم ؟روفاكلا لعجي فيك

 و88 مل مم ممم ممم ممم مم ممم ممم همم ممم ممم ممم ممم مق ؟ةتيملا رعش رفضي له

 وه ا ل م مم ؟ةساجن هنيفكت لبقو هلسغ دعب تيملا جرف نم جرخ اذإ

 868# 606 م م ممم م ممم هم مج هةموو و ممم ممم ممم ممم هم وو م مق راخلا ءاملاب تيملا لسغ مكح

 304 م م ممم ملحق يرهتلا ةيشخ وأ ءاملا دقفل تيملا لسغ رذعت اذإ

 81318 هم همم ممم ممم همم ممم مم مم مم ممم همم مم مل ؟ ديهشلا لسغي له

 338 همم م م مم ممم ممم ؟هوركم وأ مارح ديهشلا ليسغت لهو

 3518 لاتقلا مايق لاح رافكلا لاتق ببسب تام نم وه لسغي ال يذلا ديهشلا

 311 م م مم ممم عم مم مم ممم رافكلا لاتق ريغب اوتام نيذلا ءادهشلا مكح

 31 ؟هيلع لصيو لسغي لهف لدعلا لهأ نم الجر ةاغبلا تلتق اذإ

 1317 2 م م عم هعمل ؟لسغي لهف هلهأ وأ هسفن وأ هلام نود وأ (ًلظ لتق نم

 31 ع مم مع ممم م م ممم م مم م ؟هيلع ىلصيو ةاغبلا نم لوتقملا لسغي له

 311 هلم م هلم مم ممم همم همم همم م همم همم همم هوم مق ؟تيملا لسغب قحألا نم

 301 مم همم همم هم ملم م للم ؟هتنباو همأك همراحم نم ةأرملا لسغ لجرلل له



 7318 لل لمع ممم مم ممم ؟اهمراحم نم ناك اذإ لجرلا لسغت نأ ةأرملل له

 316 لل مم مم همم هم ممم همم ممم همم هم ممم همم مم همة ؟لكشملا ىثتخلا تام اذإ

 518 6 م مفعم همم همم ممم هم همم تام اذإ ريغصلا يبصلا لسغ ةأرملل زوجي

 118 ونهم م ممم همم ممم ممم معمم ةفموف ؟ةريغصلا ةلفطلا لسغي نأ لجرلل له

 514 وم همم همم ممم م معمم معمم همم م ممم همم ممل ؟هتأرما لسغي نأ جوزلل له

 914 م مة مم معمم ممم ممم ممم مم ممم م مومو وموجة مق اهجوز ةأرملا لسغت نأ زوجي

 31 ؟رخآلا لسغ نيجوزلا دحأل زوجي لهف اًيعجر قالطلا ناك اذإ

 3117 عل ةدعلا يف تناك نإو تام اذإ اهجوز لسغت ال ةتوتبملا ةقلطملا

 117 ل هلم معمل ؟هلسغت يه وأ اهلسغ هل لهف ةيمذ ةجوزلا تناك اذإ

 31 بناجألا لاجرلا نيب توم ةأرملاو .بناجألا ءاسنلا نيب تومي لجرلا

 71/4 06 م تتمة مم همم مم ممم ممم مم ممم ممم همم ممم مم مق رفاكلل ملسملا لسغ

 81/4 0 م مم ممم م ممم مم ممم مم ممم ممم ممم م ملف ؟ملسملل رفاكلا ليسغت ئزجي له

 318 م ممم مم مم م ممم م مم مم ممم م معمم م ةئاملا دعب نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 818 20 مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم همهم موقق زئانجلل ءاسنلا عابتا مكح

 337 8 م تمم م قم ممم م مم م مم مم م هم مق ةئاملا دعب نوتسلاو عبارلا ثيدحلا

 81988 م مهم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم همم ممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 آمل ممم ممن ممم ممن ممم ممم ممم مام ممم مم مم ممم ؟ةزانجلاب عارسإلا مكح ام

 ؟171 وو ممم ممم ممم نعم مموج ة ممم مم رممف ةعدب ةوطخ ةوطخ ةزانجلاب ىبثملا

 3131 ممم ممم ممم مم ممم ممم مم م مم همم ممل ةزانجلاب عارسإلا طباض

 8317 ا مم ممم مم همم همم ممم ممم ممم ممم همم مم ممم همم م م مق ةزانجلا لمح مكح

 9191957 ل معمم ممم ممم ممم عم ممم همم مم ممم همم مم م مم ؟تيملا لمحي اذام ىلع

 0 ؟ةزانحلا لمح ةيفيك

 9 ل عمة ممم معمم ممم ممم ممم م مم ومعمل ءاسنلا نود لاجرلا ةزانجلا لمحي

 ؟ ل اممم ممم همم م ممم ممم مق ؟ةزانحلا لمح لاح لاقي ركذ كانه له

 3” 73 ا م مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم همم م همم ةرايسلا ىلع ةزانجلا لمح مكح

 5176 ل ل مم ممم ممم ممم ممم هم ممم معجم ممم همم رخآ دلب ىلإ تيملا لقن مكح

 ار ا ل ةئاملا دعب نوتسلاو سماخلا ثيدحلا



 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟ةأرملاو لجرلا ةزانج يف مامإلا فقي نيأ

 00 ؟ةدحاو ةعفد نهيلع ىلصي له زئانج تعمتجا اذإ

 0 ؟مدقي امهيأ ءاسنو لاجر زئانج تعمتجا اذإ

 0 ؟مهسوؤر نيب ىوسي له ءاسنو لاجر عمتجا اذإ

 0 ةئاملا دعب نوتسلاو سداسلا ثيدحلا

 00 ةئاملا دعب نوتسلاو عباسلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نوتسلاو نماثلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نوتسلاو عساتلا ثيدحلا

 00 ةئاملا دعب نوعبسلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ثيدحلاب ةقلعتم دئاوف

 2000 ؟يناثلاو لوألا طاريقلا لصحي ىتم

 00 ؟ةأرملاو لجرلا نفد ىلوتي نم

 غ0 ؟لجرلا نفدب ىلوألا وه نم

 00 ؟ةأرملا نفدب ىلوألا وه نم

 00 ؟اهماحرأ مأ اهجوز مدقي اميأو

 0 هربق يف تيما عضو اذإ نفكلا دمع لحُت
 0 ؟تومي نأ لبق هربق رفحي نأ لجرلل بحتسي له

 0 هربق يف ةلبقلا ىلإ تيملا هيجوت مكح

 0 ؟بجاو وأ «ةنس ةلبقلا ىلإ هربق يف تيملا هيجوت لهو

 00 ؟هربق يف تيملا عضوي بنج يأ ىلع

 0 يل ةاكزلا باتك
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 ؟ 4 8 ولهم م همهم ممم مم ممم ممم همم همهم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 348 م ممم مل هضورف نم ضرفو مالسإلا ناكرأ نم نكر ةاكزلا

 341 لم همم ممم همم مم ممم ممم ممم ممم همم ممم ؟ةاكزلا ضرف لوأ ناك ىتم

 31 م لل للم ممم ممم ممم ممم لقاع غلاب رح ملسم لك ىلع ةاكزلا بجت

 341 ل مل ممم ممم ممم ممل ؟نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بجت له

 344 للم عل ؟اًيح لصفنا اذإ هريغ وأ ثرإلاب نينجلا ىلإ بوسنملا لاملا

 886 ممم ممم ممم ممم ومهم معمم م ممم مف سوجملا الو باتكلا لهأ ىلع ةاكزال

 7346 0 هم ملمع ؟رخآ دلب ىلإ لاملا هيف يذلا دلبلا نم ةاكزلا لقن زوجي له

 ل هأزجأ لداعلا مامإلا ىلإ ةاكزلا عفد اذإ

 3417 ل مع مو هم مم لع م مل م مق ؟رئاجلا ناطلسلا ىلإ ةاكزلا عفد ئزجي له

 4 ل لم مع همم مم مم مم مم ممم ممم همم اهيوجوب هفارتعا عم اهب الخب ةاكزلا عنم اذإ

 5 44 مل م مم فلم مم ممم مهم م ممم ؟هتمذ اهب أربت لهف ليخبلا نم ةاكزلا تذخأ اذإ

 854 مم عم م مم مم ممم هم مم مق اهبوجول اًركتم ةاكزلا ءادأ نم عنتما اذإ

 584 لهم م همهم مو مم مة مممف ؟لاتقلاب الإ ةاكزلا ذخأ مامإلا عطتسي مل اذإ

 ؟54 ؟لداعلا مامإلا اهيطعي مأ هسفنب هتاكز ميسقت ىلوتي نأ لضفألا له

 301 ع ل م عل تعاض ىتح ريقفلا ىلإ اهعفدي ملف ةاكزلا رخأ اذإ

 501 مة مم همم همم ممم ممم م مم مم ممم مم ؟اهتاكز دؤي لو نونس هيلع تضم اذإ

 5017 ل م ممم ممم ممم م ممم ممم همم معمق هيلع ةاكزلا بوجو دعب لجرلا تام اذإ

 300717 ل ةثرولا ىلإ لاملا لقتناو لوحلا ءانثأ يف ثروملا تام اذإ

 0 ةينب الإ ةاكزلا جارخإ ئرجي ال

 3816 2 م مع م وم م مم همم ممم ممم همم همم همم م ممم همم م همم همم ةاكزلا فراصم

 38 م م لوم ممم م ممم ممم همم مل ؟نيكسملاو ريقفلا نيب قرف كانه له

 508 م م مم ممم مم ءاينغأ اوناك نإو اهنم نوطعي ةقدصلا ىلع نولماعلا

 58034 ل ةقدصلا نم ىَطْعُي هنإف اًنزاخ وأ اًيساح وأ اًبتاك ناك ءاوس لماعلا

 80[ ل ومهم ممم ممم ممم همم ممم ممم ممم همم م ممم همم ؟لماعلا يف طرتشي اذام

 7 0ه/ ع م ؟ةوبنلا تيب لآ نم ةقدصلا ىلع لماعلا نوكي نأ زوجي له

 71 ؟مشاه ينب يلاوم نم ةقدصلا ىلع لماعلا نوكي نأ زوجي له



 30 ؟مالسإلا روهظ دعب اذه ىلإ جاتحي لهو 4 َمُهموُلٍةفَلَومْلاَول :ىلاعت هلوق

 16/4 م مم ممم ممم ممم مم ممم مم مم مم مم هم ممم همم مم معمم ممل مهيولق ةفلؤملا عاونأ

 لي ؟معأ وه مأ بتاكملا ةناعإ مأ قتعلا ©« ِاَمَرلَأ فو :ىلاعت هلوقب دارملا له

 508 6 م مم مم م ممم ممم رم مم همة ممن ممم ممم همم مصمم ةاكزلا نم نوطعي نومراغلا

 808 ل م همم عمم م ممم همم م ممم ممم ؟ناعي لهف اهنم بات مث ةيصعم يف مرغ ذإ

 71 م ع هم م ؟اًينغ ناك نإو هللا ليبس يف يزاغلل ةاكزلا عفد زوجي له

 713 م مم ممم ممم ممم ؟طقف داهجلا هب دوصقملا مأ هللا ليبس نم جحلا له

 11 ع م همم ممم م ممم م ممم هل رفاسملا وهو ليبسلا نبا ةاكزلا فراصم نم

 ل ؟صضعب نود مهضعب ءاطعإ زوجي مأ ةيناثلا فانصألا باعيتسا بجي له

 385 2 م م مم ممم همم هم مم ممم م ممم م همم همم مشاه ينب ىلع ةضيرفلا ةقدص مكح

 838 6 ملل لة ف ممم همم همم همم عمم هم موق ؟ بلطملا ينب ىلع ةقدصلا مرحت له

 ل ؟تيبلا لآ ىلع ةلفانلا ةقدص مكح ام

 لل بلطملا ينبو مشاه ينب يلاوم ىلع ةقدصلا مكح

 0 بستكم يوقل الو ىنغل ةقدصلا لحت ال

 ني ؟ةاكزلا نم ذخألا هعم زوجي ال يذلا ىنغلا دح وهام

 534 0م ع دلولاو نيدلاولاك مهتقفن هيلع بجت نمل ةاكزلا ءاطعإ زوجي ال

 8« لل ؟نيبتاكم وأ نيمراغ اوناك اذإ هدلوو هيدلاو ىلإ ةاكزلا عفد زوجي له

 8/8 ا ل ؟دلولاو نيدلاولا ريغ نيبرقألا ىلإ ةبجاولا ةاكزلا عفد زوجي له

 «ا/] ل مم م هم مم عم مم م ممم م ممل هتجوزل هتاكز عفدي نأ لجرلل زوجي ال

 ا؟ل] ل موه ممم مهمه ممم م ممم ممل ؟اهجوزل اهتاكز عفدت نأ ةأرملل زوجي له

 ؟ال مم ا ممم ممم ممم وو مجمل ةئاملا دعب نوعبسلاو ىناثلا ثيدحلا

 839/4 ل ل ع مع م ممم همم هم مع مم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 31/4 6 لل ل همم مو مو م ممم هم همم ممم هو موقق ؟ةاكزلا اهيف بجت يتلا ءايشألا يه ام

 319/6 م مل مم مم ممم باصنلا اغلب اذإ ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بت

 1 ؟* َدََصْفْلاَو بَهَّذلا وركب َيدلاو# :ىلاعت هلوق يف زنكلا وه ام

 8/4 م م مم مم همم مم ممم همم مم فم مم مم ممم همم مقل بهذلا باصن



 ؟الر لم ل مل ؟ددعلاب وأ نزولاب ةضفلاو بهذلا باصن يف رابتعالا له

 ا رانيدلا نم مهردلا ةبسنو تامارجلاب ةضفلاو بهذلا باصن

 ل ؟ةاكز ةضفلاو بهذلا نم شوشغملا يف له

 7 ع م مع معمم م م ممم مل ؟باصنلا ليمكت يف ةضفلا ىلإ بهذلا مضي له

 ؟ مل ل ممم ممم همم ممم ممم ممم م مم ممم رشعلا عبر ةضفلاو بهذلا ةاكز

 7/7 .....هيف ةاكز الف مهرد يتئام هتميق غلبت ملو اًرانيد نيرشع نم لقأ بهذلا ناك اذإ
 ١/815 .... ةراجتلل ال ةينقلل تناك نإ اهريغو رهاوجلا نم ةضفلاو بهذلا ريغ يف ةاكز ال

 7/86 م و ممم همم ةاكزلا اهيف بت ةضفلاو بهذلا نم ةذختملا ةينآلا

 نك ؟لامعتسالل دعملا ةضفلاو بهذلا نم ءاسنلا يلح يف ةاكزلا بجت له

 00 ؟صاقوأ ةضفلاو بهذلا يف له

 1 ل ؟رخآلا نع ةضفلاو بهذلا نيدقنلا دحأ ةاكز جارخإ زوجي له

 ا ل م ملم ومممم مممل ؟ةيقرو ةلمع ةضفلاو بهذلا ةاكز جارخإ زوجي له

 ؟ طب 0مم مة مم م ممم مة م مم م ممم م ممم مم ع ممم ؟ةاكز ةيدقنلا قاروألا يف له

 0 ؟ةيدقنلا قاروألا باصن مك

 797 .... مب باصنلا لّمك ةضفو بهذ هدنع ناكو باصنلا غلبت مل اذإ ةيدقنلا قاروألا

 595 م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم معلق اهليصافتو لبإلا ةاكز مكح

 817 ل ممم ممم همم ؟اهيف مكف ةدحاو ةئاملاو نيرشعلا ىلع لبإلا تداز اذإ

 88/4 ملة ممم م وة هموم ممم ةاكزلا جرختو ضعب ىلإ اهضعب مضت لبإلا فانصأ

 "9/8 ؟ريعب جارخإ هتزجي مأ منغلا جارخإ نيعتي لهف نيرشعو سمخ نم لقأ تناك اذإ لبإلا
 5948 2 نم م ممم هم ممم م مف ؟ثالئبو نيتجردب لوزنلاو دوعصلا زوجي له

 ف م ممم ؟مهاردلاو هايشلاو لوزنلاو دوعصلا يف رايتخالا نوكي نمل

 عفا عل ؟ناربجلا عم اهريغ ىلإ لدعي نأ هل لهف ةبجاولا ّنسلا دجو اذإ

 عفا لم م م همم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم هدنع تسيلو رس هيلع تبجو اذإ

 عفوا مم مم معمم مم ممم همم ممم ممم مم ممل ؟لبإلا ريغ يف ناربجلا لخدي له

 ف ا هم مة ع همم همم مم ممم مم ممم موف هدنع تسيلو ضاخم تنب هيلع تبجو اذإ

 نا زاج هيلع بجاولا نسلا نم ىلعأ انس جرخأف يكزملا عوطت اذإ

 16 ا ع ع ها هع هم هم هم هم هم م م هم رقبلا يف ةاكزلا بجت



 1 ا مة مة م مة مم مم ممم م همم ممم ممم مق ةلدألا نم اهيف درو امو رقبلا باصن

 0 ؟اهيف اذ ام نيعبرأ ىلع رقبلا تداز اذإ

 اف لل م همم م ممم هم ممم همم مم م ممم رقبلا نم اهريغ مكح سيماوجلا مكح

 88 ل مم همم همم مم مم م مم مم هم ممم ؟ةقدص لماوعلا رقبلاو لبإلا يف له

 فأل ل ممل مم مو م ممم ممم هعمل ةلماك ةنس انالصف وأ الوجع وأ انافرخ كلم اذإ

 ف م مهمه ممم همم هم مم م ممم باصنلا تغلب اذإ منغلا يف ةاكزلا بهجت

 ف ل ع همم م مل ةاكزلا تبجو باصنلا اغلب اذإف ناعمجي نأضلاو زعملا

 804 ممم ممم مم ممم ممم همم ممم ىتش نادلب يف ةيشام لجرلل ناك اذإ

 نا باصنلا ليمكت يف ضعب ىلإ اهضعب مضي ال منغلاو رقبلاو لبإلا

 ]8 ع مع هم همم ؟منغلا نم ةاكزلا يف اهجارخإ ئزجت يتلا نسلا يه ام

 11# م همم ممم ممم همم م مم هم ؟ةاكزلا يف يدجلا وأ لاخسلا ئرجت له

 ل ؟ةاكزلا يف ركذلا جارخإ ئزجي له

 1 قدصتملا ءاشي نأ الإ سيت الو راوع تاذ الو ةمره ةقدصلا يف جرخي ال

 81 م مم م ممم مم م ممم ؟تاوكزلا نم ءيش يف ةميقلا جارخإ زوجي له

 918 6 ملة ممم مم موه مم ممق ؟ةحلصملا وأ ةرورضلل ةميقلا جارخإ زوجي له

 نك ؟ةاكز لوحلا ءانثأ يف ةدافتسملا لاخسلا ىلع له

 84 ل هم عم همم مم ممم هم مم ممم ممم همم ماعنألا ةميهب يف صاقوألا ةاكز مكح

 أف ل ل اع همم هه قم همم م ممم مقلق ؟ةمئاس نوكت نأ ماعنألا ةميهم يف طرتشي

 نيا ؟ةمئاس نوكت لهف اهيف هيشاوم ىعري ةعرزم لجرلل ناك اذإ

 81 ل ل ممم م همم ممم همم هم مف ؟ةفولعمو ةمئاس نيب دلوت |هيف ةاكزلا بهجت له

 1 مل ملم ممم همم ؟نيعم رادقم اهل لهو ءريثأت امل ىشاوملا يف ةطلخلا له

 نيف ؟دحاولا لجرلا لامك ةعامجلا لام اهيف نوكي يتلا ةطلخملا يه ام

 815 عم مم مم مم ممم ؟لوحلا عيمج يف نوكت نأ ةطلخلا يف طرتشي له

 نر ؟ىشاوملا ريغ يف ةطلخلا رثؤت له

 نا رلا ؟لوحلا عيمج يف باصنلا دوجو ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا يف طرتشي

 0 باصنلا كلم لبق ةاكزلا ميدقت زوجي ال

 0 ؟لوحلا لبق ةاكزلا ميدقت زوجي له



 نضر ؟لوحلا عطقني لهف لوحلا ءانثأ يف هسنجب تايلوحلا نم ائيش لدبأ اذإ

 عال ا هم همم ممم م همهم همم ممف ؟لوحلا عطقني لهف هسنج ريغب ائيش لدبأ اذإ

 ضل ؟ةاكزلا نم اًرارف لوحلا لبق ةيشامب ةيشام عاب اذإ

 1 ل م عمم مم مم همم مم همم ةنس لك يف رركتت ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا ةاكز

 ا مع مع هم ؟ةاكز ريمحلاو لاغبلاك ةيشاملا نم ماعنألا ةميهب ريغ يف له

 اا ا م لم م مم هم م مم همم مم همم م ممم همم مق ؟ةاكز ماعنألا ةميهب نم يشحولا يف له

 ا لم مم مم مم مم ؟يلهألاو يشحولا نيب دلوتملا يف ةاكزلا بهجت له

 ا ل عم عم هم همم همم عع مم مم بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ربلا يف ةاكزلا بهجت

 نيرا ؟هذه لبق يتلا ةلأسملا يف ةمدقتملا ةعبرألا فانصألا ريغ يف ةاكزلا بهجت له

 74 ل م هلل داصحلا موي قدصتي نأ هداصح دارأو اًئيش عرز نمل بحتسي

 788 م م و ممم هوم ة مم موو مم ممم هموم ممم ؟راثلاو عورزلا باصن وهام

 ل اعاص نوتس قسولا

 881 2 م م معمم مق هيف صقو ال هباسحبف قسوأ ةسمخ ىلع دازام

 841 لل ل مم هم مهم همم مهمة ممم مم موق ؟قسوألا ةسمخلا ربتعت ىتم

 8417 ل لملم مم وم مم م مم مم مق ؟نزولا مأ ليكلا باصنلا يف ربتعملا له

 18# ل ا ل عمم همم همم مم م مم همم م مم ؟نزولا اذكو اهليك ليكلا ربتعي دلب يأ

 #6 لل م لم مع همم همم ممم معهم همم همم مم مم ممل نزولاو ليكلا نيب قرفلا

 ني ضعب ىلإ اهضعب مضي رمتلا فانصأو ريعشلا فانصأو ربلا فانصأ

 نق باصنلا ليمكت يف اهيلإ ريعشلاو ربلا الو بيبزلا ىلإ رمتلا مضي ال

 ا لل ؟باصنلا ليمكت يف بوبحلا رئاس اذكو ريعشلا ىلإ ربلا مضي له

 84 6 ل ممم هه ممم همم مم مم عقل ؟ضعب ىلإ اهضعب دحاولا ماعلا ةلغ مضت له

 7886 لل ؟امهب وأ اهريغب وأ ةنؤمب يقس اذإ |ميف راثلاو عورزلا ةاكز مك

 8 عيل ل م فمه مة ممم ممم ف معمم مم معمم فم هم ممم مصمم ممم هوم ؟ةاكزلا جارخإ ةيفيك

 ني ؟هتيفصتو بحلا داصحو رمتلا فيفجت ةنؤم نوكت نم ىلع

 84# مل ؟ةيناث ةرم اهيكزي لهف نيلوح وأ الوح اهرخدا اذإ راثلاو عورزلا

 54# ل م معمم معمم ممل ؟رمثلاو بحلا يف ةاكزلا بوجو تقو أدبي ىتم

 38ه ل ا م مم مر مامن ممم فمما ممم ممم ممم موفق ؟ةاكزلا جارخإ بوجو دقعني ىتم



 ل ءادألا نم نكمتلا لبق باصنلا فلت اذإ

 8 م هع عم ؟ةاكزلا نم ىلعف حالصلا ودب دعب اهبهو وأ ةرمثلا عاب اذإ

 0175# م ما و هرم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم معمم ؟ةاكز لسعلا يف له

 9680 6 6 م م ممم ممم م معمق ؟هيف ةاكزلا بوجوب لاق نم دنع لسعلا باصن مك

 مقالة م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مف ةئاملا دعب نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 سأل و مم ممم همم ممم ممم مم همم ممم مم ممم ووقف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اسأل ل م ممم و ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ف مقف ؟ةاكز قيقرلاو ليخلا يف له

 7164 ممم ممم ممم ة ممم مم ممم معمم ةاكز اهيف سيل ةراجتلل دعت مل يتلا ضورعلا

 8م اهم ة ممم ممم ممم ممم مم همم ممم موق ةئاملا دعب نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا

 اعلا م م ل همة مم مف همم ممم ممم مم همم همم م هم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نقل «رابج اهحرج ءاجعلا»ملسم تاياور ضعب يف

 ا لة ممم مو ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ندعملا عاونأ

 اجل ل مم وعم همم مم مم ممم ؟ةاكزلا بوجو هب قلعتي يذلا ندعملا وه ام

 0 ااا ؟نداعملا باصن مك

 96 ل مم مم ممم معمم ممم ممم م مم ؟لوحلا نالوح ندعملا ةاكز يف طرتشي له

 816 ل مم مج معمق جم مو م ممم هم ممم همم ؟ندعملا ةاكز يف جرخي يذلا رادقملا مك

 نا هتيفصت دعب الإ هتاكز جارخإ زوجي ال ةضفلاو بهذلا نم ندعملا

 88 م ممم م همم م همم عمق ؟ىكزيو ضعب ىلإ هضعب ندعملا مضي له

 ا[ م م ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم همم م م ممم ممم ؟ةاكز لورتبلا يف له

 ا ل ؟ةاكز هوحنو ربنعلاو ناجرملاو ؤلؤللاك رحبلا نم جرختسملا يف له

 لل ا ؟زاكرلا وهام

 سلال ل مم م ممم ممم ممم ممم ممم مم م مق ةيلهاجلا نيفد نم هنأ زاكرلا فرعي فيك

 و ل ؟مالسإلا لهأ نيفد نم هنأ فرعي فيكو ؛ةطقل مالسإلا لهأ نيفد

 ا م م لمع هو مع ممم ممم معمم هم ممم مم هم ممم ماسقأ ىلع وهو زاكرلا عضاوم

 0 ا ا ؟هيف بجي اذاف زاكرلا دجو اذإ

 لا 8 1 ل لم هو ممم و ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هم مهمل ؟زاكرلا سمح فرصي نيأ

 نا ؟لوحلا نالوح زاكرلا يف طرتشي له



 ل ؟اباصن نوكي نأ زاكرلا يف طرتشي له

 نر ؟كلذ وحنو يمذ وأ نونجم وأ ةأرما وأ يبص زاكرلا دجو اذإ

 ا مة و ممم ممم مم معقم ؟هسفنب سمخلا ةقرفت زاكرلا دجاول زوجي له

 عال ل ل مم عمم ممم ممم م ممم ممم عمم مم مم همم م هعمل رومأ يف ةاكزلا فلاخي زاكرلا

 لا ل ع مم م ممم م م عع م م همم ةثاملا دعب نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا

 اما م عع همم ممم هم مم همم ممم همم ةثاملا دعب نوعبسلاو سداسلا ثيدحلا
 ال ل ا نة و ممم مية م ممم ممم هميم ممم مم ممم مم مقل ةاكزلا باتكل ثيدحلا ةبسانم

 ؟/ 4 م ممل اممم من ممم ممم ممم همم ممم ممم ممم ممم م ممف رطفلا ةقدص باب

 81/9 م لل م م ممم همم همهم همم همم مم همم همم ممل ؟رطفلا ةاكز تيمس اذامل

 الا 4 ل م ف ع م م ممم مم مم هم مم م ممم ممم مم مم مق ؟رطفلا ةاكز تضرف ىتم

 يا لإ ل ل م همم هلة مل مم همم و مم ةئاملا دعب نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا

 ل :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 ا ا رطفلا ةاكز مكح

 را للة ممم ممم ممم وون ممم ممم ممم همم رطفلا ةاكز ةيعورشم نم ةمكح لا

 ال نا ا م ا نم م تمت رة ممم مو ممم ممم ممم مر ممم نمو مم مل رطفلا ةاكز بجت نم ىلع

 لال لل ممم وة مم همم مم مم مم ممم همم ممم م موقف هديس ىلع ملسملادبعلا ةرطف

 رجال لل ل ومهم مم هوم م هه عمت مم مم هموم مة همم همم موق رفاكلا ىلع رطفلا ةاكز بهجت ال

 نا ؟هنع رطفلا ةقدص جرخي لهف ملسم دبع هل ناك اذإ رفاكلا

 نا ؟رافكلا هديبع نع رطفلا ةاكز ملسملا جرخي له

 6 مة م ممم ؟اهجوز لام نم مأ الام نم ةأرملا ىلع رطفلا ةاكز له

 4 لل ل هم مم ملم همم همم ممم همم هوم ؟ةرطفلا نوكت نم ىلعف ةأرملا تزشن اذإ

 ى4ضه م م م مم مة مم مم ممم ةرفاكلا هتجوز نع رطفلا ةاكز ملسملا جرخبال

 ل ع عع عع ؟هيلو لام نم مأ هلام نم يه له يبصلا ىلع رطفلا ةاكز

 ل ؟همأ نطب يف نينجلا ىلع رطفلا ةاكز جرخي له

 اليا ؟هيلع ةرطفلا همزلت لهف ناضمر يف ناسنإ ةنؤمب عربت اذإ

 00 رطفلا ةاكز جارخإ هيف بجي يذلا راسيلا طباض

 الالة مو لم مم مم ممم م هام ؟اهنم جرخي لهف «ةرطف ٌنيكسملا ّيِطعأ اذإ

 را ل ل ملمع ممل لوعي نم ضعب نع ةاكزلا يدؤي نأ عيطتسي ناك اذإ

 ارا مومو مم ممم ممم مم معمم ممول ؟رطفلا ةاكز جارخإ بجي ىتم



 4 ل ممم مهم مم ق مم همم هموم ؟رطفلا ةاكز جارخإ هيف زوجي تقو لوأ وهام

 عسل ا ممم م مة ممم ممم مهموم ممم ممم ممم ممم م همم موقق ؟رطفلا ةقدص تقو رخآ ىتم

 لإ 7 66 6 0 ناله و ءءء فة ف ممم ء ممم ممم ة ممم همم ممم مف ةئاملا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 ع4 م م م ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم مم ممم ممق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا ممم ممم منة ممم ممم ممف ؟رطفلا ةاكز اهنم جرخت يتلا ءايشألا يه ام

 7 ملة ممم مم ممم ممم ممم مجمعة وم ممم ممف رطفلا ةاكز يف هجرخي يذلا ردقلا

 ل4 ع لم ممم ممم م م همم م همم ممم همم مجق ؟ريعشلا وأ ربلا نم قيقدلا جارخإ ئزجي له

 8848 0 م م ممم ممم ممم ممم مم همة متم ؟رطفلا ةاكز يف ةميقلا جارخإ ئزجي له

 41 ا رة رة لن رملة مة نم مم امم ء موو نة تم ممر همم هيرو ةف وو مم ةمممل رطفلا ةاكز فرصم

 وعاشبال مع معمم همم ع معمم همم م مم م ممم مع همم عموم ممم مايصلا باتك
 0 نيمسق ىلإ مسقني مايصلا

 ع ل م م ع مم مم مم مع مم همم ممل مالسإلا ناكرأ نم نكر ناضمر رهش مايص

 عر م ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم همم م مجم همم ؟موصلا بجي نم ىلع

 عل 8 ال م م م مم مم ممم ممم ممم م مق ةئاملا دعب نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 91 ل م م ممم ممم عم همم ممل ؟ناضمر رهش لاقي مأ ناضمر لاقي له

 عفا ممله همم ما ممم مومو ممم مم ممم همم م ممم هم ممل ؟ناضمر رهش ضرف ىتم

 عت[ ل ممم همم همم ممم ؟ممألا نم انلبق ناك نم ىلع ناضمر ضرف له

 ق7 ملم عة ممم ممم هم مف ؟نيموي وأ موي مايصب ناضمر مدقت مكح ام

 10 ؟نابعش نم لوألا فصنلا دعب موصلا مكح ام

 3 5 ن0 ا مما لمة نم ممم مملة ممم ممم ممم ممم ممف :ةئاملا دعب نوناثلا ثيدحلا

 ض0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ا ؟ناضمر لاله هب تبثي يذلا ددعلا

 58586 206 ممم ممم م ممم م م م ه ممم م همم مم مق ؟لاوش لاله هب تبثي يذلا ددعلا مك

 00 0 ممم مم همم هم همم ؟هدحو رطفيو موصي نأ هل لهف هدحو لالهلا ىأر نم

 017 ل لم مم همم مم ممل ؟موصي لهف هب قثي نم ناضمر لاله ةيؤرب هربخأ اذإ

 ض1 ؟ناضمر لاله توبث يف زيمملا يبصلا ةداهش لبقت له

 قرا ل ممم م ممم مم معمم ؟ناضمر لاله توبث يف ةأرملا ةداهش لبقت له

 عفر لل م مة مم مم ؟هيلع اذاف راهنلا يف الإ ناضمر لاله توبثب ملعي ملاذإ



 #5١ مل رطفلا مهيلع بجو مايص مهو اًرا ولو لاوش لاله توبثب اوملع ىتم

 411 مل ؟مايصلا ىرخألا نادلبلا مزلي لهف ناضمر لاله دلب لهأ ىأر اذإ

 1 .... ؟علطملا يف هعم قفتملا رواجملا دلبلا عم هدلب مصت مل اذإ سانلا دارفأ لمعي فيك

 0 نادلبلا نم َدْعَب اهيف ةيؤرلا ىعارت ال

 518 2.0 مم ممل ممم ممم ممم ؟هفلاخي رخآ دلب ىلإ لقتناو دلب يف مايصلا أدتبا اذإ

 000 ؟رافكلا دالي يف نوملسملا موصي فيك

 000 ؟مكحلا ف ناضمر لاله مغاذإ

 4114 00 مم مم م ممم مم لالحلا ري لو ميغ هيف سيل اوحص رجلا ناك اذإ
 ض0 ؟ليللا نم موصلا ةين تيببت مكح ام

 418 ؟رهشلا لوأ ةدحاو ةين يفكي مأ ةلقتسم ةين ناضمر نم موي لكل طرتشي له

 78 ل ؟ليللا نم ةين نم هل دب ال مأ راهنلا نم عوطتلا مايص ءاشنإ زوجي له

 0 بجاولا موصلا يف ةّنلا نييعت مكح

 00 عوطتلا موص يف ةّينلا نييعت مكح

 0 ؟هموص لطبي لهف ائيش لكأي ملو راطفإلا ىون اذإ مئاصلا

 673742 م ممم همم م ممم م ممم م ممم مق ةئاملا دعب نونامثلاو يداحلا ثيدحلا

 20 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 61755 0 م لة م زم قمرة مزمل مم مة رقة ممم ممم ممم مومو معمم مة بممل روحسلا بحتسي

 8178 2 م مم همم همم م م مم مم همم هم ممم ممم م مع مم همم م م ممم م ممم ؟روحسلا لصحي اذاب

 عا[ 000م مم همم ممم هموم هوم همة ممم م ممم همم ممم ةمألا هذه صئاصخ نم روحسلا

 731/6 0م مم ممم ممم ومنة ممم م ممم ممم مم ممف ةئاملا دعب نوناكلاو يناثلا ثيدحلا

 غ1 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 علال لل لل مم لل ممم مم همم ممم ؟هريخأت ةدم مكو روحسلا ريخأت بحتسي

 عال ل مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ؟روحسلا تقو لوأ ىتم

 5154 2001 0مم هع منعم مم هه مهمه ممم مم ممم مم ممم ؟كاسمإلا بجيو موصلا ئدتبي ىتم

 عال لل ف ل مل نفل نة وزة هن مة همم ومهم مم مم دمام مهم يمقل هظفليلف هيف يف ماعطلاو رجفلا علط اذإ

 قر ؟لكأي نأ هل زوجي لهف رجفلا عولط يف كش نم

 عال عم مم همم هل هلم مل ؟علط دق هنأ نابف لكأف علطي مل رجفلا نأ نظ اذإ

 عال م مم مم مم ممم ؟برشي نأ هل لهف هدي يف ءانإلاو نذؤملا نذأ اذإ

 عا ا ال لل ممم ممم ممم ممم مم مم مممف نانسألا نيب ىقبي يذلا ماعطلا علب مكح



 8 ؟راهنلا نم ليللا اهيف زيمتي ال وأ راهنلا اهيف لوطي يتلا نادلبلا مايصو ةالص نوكت فيك

 0 روحسلل هبنملا ذاختا مكح

 ةئاملا دعب نونامثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 00 ؟هموص حصي لهف بنج وهو رجفلا علط اذإ

 لم ؟رجفلا دعب الإ لستغت ملو رجفلا لبق ضئاحلا ترهط اذإ

 00 مايصلا دسفي ال راهنلاب مالتحالا

 ةئاملا دعب نونامثلاو عبارلا ثيدحلا
 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 اًدماع برشلاو لكألاب مايصلا لطبي

 0 اًيسان ناضمر راهن يف برش وأ لكأ نم مكح

 0 ......... ؟اًدمع لكأق رطقأ دق هنأ نظف اًيسان لكأ اذإ

 0 ؟ميرحتلاب اًلهاج عماج وأ برش وأ مئاصلا لكأ اذإ

 0 ندبلا نم ريثكلا مدلا بحسو طيرشتلاو دصفلا مكح

 0 ؟رّطفي له مئاصلا نم مدلا بحس
 0 ؟ةضاحتسا مد وأ ٍفاعر وأ حرج مد هنم جرخ اذإ مئاصلا

 00 هقلح لخدف ءاملا هبلغف قشنتسا وأ ضمضقت اذإ

 0 امئاص ناك اذإ هوحنو خاّبطلل ماعطلا قّوذت مكح

 0 ؟مئاصلل كاوسلا مكح ام

 00 ؟نانسألا نوجعم لمعتسي نأ مئاصلل له

 لم ممم مل قيقد ةلاخن وأ رابغ وأ بابذ مئاصلا قلح يف لخد اذإ

 هم ملم هنو و اورو هوو و و وهو و و وف و و و ف هه واواو اه

 ه6 م6 مام 6مم 6 هوم هيث ماو وف و هواه وو نو و هو م و عه
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 لا ؟جحلا وأ مايصلا لجأ نم ضيحلا عطقل اجالع لمعتست نأ ةأرملل له

 504.660 066 ممم ممم ممم ممم ممم تمام ممم موق مئاصلل ةيذغملا ربإلاو مدلا ةنقح مكح

 688 ل عمم م مم ممم ممم همم ممم مم مم م ممم ممم مم ممم م ممم ؟ رطفي وبرلا ءاود له

 0 ؟رطفت له اهيف فلتخا ءايشأ

 00 ؟رطفت له ةدجتسم تركذ ءايشأ

 كال مة لم مملة مم نوم ممم ممم م مم ةئاملا دعب نوناثلاو سماخلا ثيدحلا

 عاقل ل مم م م مع ممم م مم هم ممم م مم ممم م همم م مم مل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 434 00666 ل مم مة وعم مم ممم ممم هموص دسفأ اًدمع ناضمر راهن يف عماج نم

 554 6666م مومو م ممم ممل ؟رذع ريغل ادمع ناضمر راهن يف عماج نم ىلع اذام

 ض1 ؟ةرافك اهجوز تعواط اذإ ةأرملا مزلي له

 ع1 ؟مويلا كلذ يضقي له ادمعتم ناضمر راب: يف هتأرما عماج نم

 ك0 ؟اهيلع اذامف عامجلا ىلع ةأرملا تهركأ اذإ

 ع7 ا مم عمم همم هم م معمم هم ممل ؟ةرافك هيلع لهف عماجو ةينلا يسن اذإ

 6“ ل ؟ةرافك هيلع لهف ميرحتلا لهجي وهو ناضمر راهن يف عماج اذإ

 0 ايسان هتأرما عماج نم مكح

 61/5 0 مم لعل همم ممل اًدماع عماج مث كلذب رطفأ هنأ نظف اًيسان لكأ اذإ

 0 عماج مث هب رطفي ال هنأ ملعو اًيسان لكأ اذإ

 عالم للم ةماعلا علط دق ناك هنأ نيبتف علطي مل رجفلا نأ نظي عماج نم

 81/6 2 ل ل م م عم مل عم ممم هم ؟هيلع اذام مادتساف عماجي وهو رجفلا علط اذإ

 عالا نة م ممم ممم مم ممم مة ممف لاخلا يف عزنف عماجي وهو رجفلا هيلع لخد اذإ

 عال ؟ةرافكلا طقست لهف رفاس وأ نج وأ ضرم مث راهنلا لوأ يف عماج اذإ

 عالالا نمل ؟ةرافك هيلع لهف عماج مث برش وأ لكأب ادمع رطفأ اذإ

 علال ل م ؟ءاضقلا هيلع له رذع ريغل ناضمر يف اًدمع رطفأ نم

 علف مل ؟ةرافك هيلع لهف اًدمع برش وأ لكأ نم عامجلا ريغب رطفأ نم

 عمك ل ؟ةرافك هيلع لهف امهريغ وأ رذن وأ ءاضق نم ناضمر ريغ موص يف عماج اذإ

 ض0 ةدحاو ةرافك هيلع رفكي نأ لبق دحاو موي يف ارارم ئطو نم

 عمل لل عمل ملل ىرخأ ةرافك هيلعف رخآ موي يف ئبطو مث رفك مث ئطو نم



 ة34] ....0 00م ممم ملل ؟ناث موي يف ئطو مث رفكي ملو ناضمر نم موي يف ئطو نم

 عال لل ؟ةيناث ةرافك هيلع لهف دحاو موي يف ئطو مث رفك مث ئطو اذإ

 عيال ل علم ملم ممم همم همم ممم ممم ؟لزني مل اذإ مئاصلل ةرشابملاو ةلبقلا مكح

 ط2 ؟ىذمأ وأ ىنمأف رشاب وأ لبق وأ رظن اذإ

 عه للم لمعلم ممم ممم ممم م ممم م ممم همم ؟هيلع اذاف لزنأف جرفلا نود عماج اذإ

 عم للنمو فوم فم م ممم همم م مم ممم همم همم ؟موصلا دسفي ءانمتسالا له

 عطا لل مل م مم همم مم همم هم مم مم ؟ةرافكلا بجوي له ربدلا يف ءطولا

 عيال ل ل لل ل قمم عع همم مم ممم همم همم ؟دساف حاكن يف وأ ةهبش وأ انزب ءطولا

 علال ل ل ؟ةرافك اهربد وأ اهلبق يف مئاص وهو ةميهبلا ىتأ نم ىلع له

 عال عل ؟رييختلا ىلع مأ بيترتلا ىلع ناضمر راهن يف عماجملا ةرافك له

 عطب لل ل م همم هم همم م ممم مم مم ؟ةنمؤم نوكت نأ ةبقرلا يف طرتشي له

 عقل لل لل م م مم مم مما همم همم قتعي ام دجو مث ةرافكلا موص يف عرش اذإ

 عقلا لل عم مل م مل 0 ؟ةرافكلا مايص يف عباتتلا طرتشي له

 41 ؟ةلهألاب مأ ددعلاب ربتعي لهف «رهشلا ءانثأ نم مايصلاب أدتبا اذإ

 491١ ؟عباتتلا عطقي له ءاغإلاو نونجلاو عاضرلاو لمحلاو رفسلاو ضرملاو سافنلاو ضيحلا

 عفتك 2 ل ل ع ملل مع م ةرافكلا مايص ريغ اًموص نيرهشلا ءانثأ يف ماص اذإ

 446 2066 ملم مم هلم ممم ممم معمم م م ممم همم ممم موقف ؟ماعطإلا يف عباتتلا بجي له

 ع4 26 ملل ؟رخآلا نود نيكسم لك نوكي نأ ماعطإلا يف طرتشي له

 ع4 نم طل ل ممم همم مم م ممم م همم ماعطلا نم نيكسم لك هاطعي يذلا ردقلا مك

 علال لل ل ممم همم ممم ممم مم معمل ؟ةرافكلا ماعط نيكاسملا كيلمت طرتشي له

 عقلا لل لول علوه وة مو ممم هوو ة ممم همم همم وم م منم ؟مادإ ماعطإلا عم همزلي له

 ع4 نمل مو مل ممم مم ممم هم عمم همم ممم معمم ممم موق ؟ةرافكلا يف ةميقلا ئزجت له

 ع4 لل لل لم معمم ومهم همم هم مم ممم ممم ؟ريغصلا ىلإ ةرافكلا فرص زوجي له

 علل ل لل ل م م مم عمم همم معمم اًينغ نابف اًريقف هبسحي نم ةرافكلا ىطعأ اذإ

 68 والمهم ممم هم ممم ممل لكي يبنلا ىبرق يوذ ىلإ ةرافكلا عفدت ال

 0 ؟هنع طقست لهف ةرافكلا نع ناضمر راهن يف عماجملا زجع اذإ

 نا هريغو رفسلا 4 موصلا باب

 نا ةئاملا دعب نونامثلاو سداسلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نونامثلاو عباسلا ثيدحلا



 00 ةئاملا دعب نونامثلاو نماثلا ثيدحلا
 ني ةئاملا دعب نوناهثلاو عساتلا ثيدحلا

 نا ةئاملا دعب نوعستلا ثيدحلا
 كلا :ثيداحألاب ةقلعتملا لئكاسملا

 605 م م هع م مم همم هم مم ىضقيو رطفي نأ ةلمجلا يف هلف ناضمر يف رفاس نم

 00 0 ؟رطفلا مأ رفسلا يف مايصلا لضفأ امهيأ
 نا ررضتيو هيلع قشي نمل مايصلا مكح ام

 6 86 6 ممم همهم ممم مم هم ممم ممم ؟رطفلا هل لهف رهشلا ءانثأ يف رفاس اذإ ميقملا

 618 6 م مل مهمل ام مم م ملل ؟رطفلا أدبي نأ رفسلا دارأ نمل حابي نيأ نم

 011 ؟ءاضقلا هيلعو هيلع ةرافك الف عجرف قئاع هقاع مث رطفأو رفسلاب أدب اذإ

 0139 6666 ممم ممم ممم ليللا نم رطفلا ةين تيبي نأ هل زوجي الف رفسلا دارأ نم

 0117 60 مم لل ؟راهنلا ءانثأ يف رطفي نأ دارأ مث موصلا رفاسملا ىون اذإ

 019137 600م6 مهمه ممم ممم مم مم موصلا يفاني ام عيمج لعف هلف رفاسملا رطفأ اذإ

 ل ل ؟ناضمر ريغ هرفس يف موصي نأ ناضمر يف رفاسملل له
 001 ؟رطفلا مهل له حالملاو رجاتلاو تارايسلا يقئاسك رفسلا هتداع نم

 61317 2 مهم عمم ممل ؟رفسلا صخري صخرتلا حيبي يذلا رفسلا وهام

 517 . ؟اهيتأي نأ هل له اهضيح نم ترهط ةرطفم هتأرما دجوف ارطفم رفس نم مدق نم

 015 0 ل م مل م ممل ؟رطفلا هل لهف مئاص وهو ماقأو رفاسملا مدق اذإ

 مهمزلي لهف ارطفم رفاسملا مدق وأ ءاسفنلا اذكو راهنلا ءانثأ يف ضتاحلا ترهط اذإ

 813115 200 0 م مهم همم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ؟راهنلا ةيقب كاسمإلا

 098 220600000 6 مم ل ملم رطفلا هيلع بجي دقو رطفلا هل زاج اًضيرم ناك نم

 نا ؟رطفلا حيبي يذلا ضرملا طباض وهام

 61397 2 م م ممم ممم ممم ممم هأزجأ فلكتو موصلا ىلع لماحت اذإ ضيرملا

 هاا 0 لل ءاضقلا مهيلعف اورطفأ اذإ ءاسفنلاو ضئاحلاو رفاسملاو ضيرملا

 8371396 20م معمم معمم همم رطفلا هلف ضرم مث ًئاص حبصأ اذإ حيحصلا

 09317 26.6600 م6 م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممقف ؟موصلا ةين كرت ضيرملل له

 6148 0000 عم ممم م ممم ممم ممم هم هم ممم رطفي نأ هل ربكل مايصلا نع زجاعلا

 كل 0 ؟رطفأ اذإ مايصلا نع زجاعلا ريبكلا خيشلا ىلع اذام

 01 ؟ءاضقلا همزلي لهف موصلا ىلع ردق مث رطفأ اذإ هؤرب ىجري ال يذلا ضيرملا



 57١ ... ؟اهيلع اذامو رطفلا امل لهف اهدلو ىلع عضرملاو اهنينج ىلع تفاخ اذإ لماحلا

 8117 060006 6مم ممم ممم ممم ممم معمم ممم وة همم اهريغ دلو عاضرإل ةأرملا ترجؤتسا اذإ

 ك1 ةئاملا دعب نوعستلاو يداحلا ثيدحلا

 619577 ملة اممم ممم ممم ممر ممم ممم ممم ممم ممم ممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 كور ؟اترطفأ ام ءاضق !مهيلع بجيو موصلا |مهنم حصي ال ءاسفنلاو ضئاحلا

 كل ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ناضمر ءاضق له

 0178 200 لع عم همم همم م ؟عباتتلا هيف بجي مأ ناضمر ءاضق قيرفت زوجي له

 0158 2.6006 م ممم مقوم مجمل ؟رخآ ناضمر لخد ىتح رذع ريغل ءاضقلا رخأ اذإ

 كل ؟رخآ ناضمر لخد ىتح رذعل ءاضقلا رخأ اذإ

 011 0مل همم مو همم م ممم ممم ؟ناضمر ءاضق لبق موصلاب عوطتلا زوجي له

 617197 2 ممم م ممم همم ممم ؟ءاضقلا ىلع لاوش نم تسلا مايص ميدقت زوجي له

 نا ةئاملا دعب نوعستلاو يناثلا ثيدحلا

 نا ةئاملا دعب نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0154 6.00. 0مم ممم ممم ممم متم. مت ات... نيلي ةقلعتملا لئاسملا

 074 ؟هيلع اذإف تام ىتح رذعلا رمتساو رطفلا هل حيبي امم كلذ ريغ وأ رفس وأ ضرمل رطفأ اذإ

 01754 2.6666 ممم ملم ؟هنع ىضقي لهف هئاضق نم نكمت ناك دقو موص هيلعو تام اذإ

 كل تيملا نع يلولا مايص مكح

 0715 2 ل ممم مة ممم ة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ؟يلولا وه نم

 615 لل ؟اًدحاو اًموي مهتيم نع اوموصيو اوعمتجي نأ تيملا ءايلوأل له

 كسر ؟يلولاب اًضاخ نوكي مأ مايصلا يف بوني نأ يبنجألل زوجي له

 هال نم ل ا زون نوتات ممم ة اممم مم ة ممم امم ومرة و مممف هتايح يف يحلا نع ماصي ال

 675 06 مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم فلكملا وه مايص هيلعو تومي يذلا

 ننل ةئاملا دعب نوعستلاو عبارلا ثيدحلا

 كا :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 كا رطفلا ليجعت يف بيغرتلا

 88 م علة م ؟نذؤملا نذؤي مل نإو رطفي نأ سمشلا تبرغ اذإ مئاصلل له

 نا هب رطفي ام هدنع سيلو راطفإلا تقو ءاج اذإ

 نك ؟ةرئاطلا بكار رطفي ىتم

 نا ةئاملا دعب نوعستلاو سماخلا ثيدحلا



 ها لمة ممم مم هم هم همم ممم همم مم جول :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا
 كل مئاصلل رطفلا لح دقف سمشلا تبرغ اذإ

 014 6 6مم معمم مهتمة مقلب ؟ثيدحلا يف رومألا ةثالثلا ركذ نم ةدئافلا يه ام

 هنو ؟ءاضقلا هيلع لهف هفالخ نابف سمشلا بورغ اّناظ عماج وأ برش وأ لكأ اذإ

 كا سمشلا بورغ يف كاش وهو رطفأ اذإ

 2110 ؟مئاصلا رطفي اذ ام ىلع

 0813 0000 ل ممم م 0 ؟راطفإلا دنع مئاصلا لوقي اذ ام

 84 5 0000666666006 م ممم ممم مم همم معمل ةئاملا دعب نوعستلاو سداسلا ثيدحلا
 ك0 ةئاملا دعب نوعستلاو عباسلا ثيدحلا

 888 6066و لة مم همم ممم همهم هموم جم همر ومع م ممم مق :ثيداحألاب ةقلعتملا لتاسملا

 848 م عمم هم ل يي يبنلا ريغ قح يف مايصلا يف لاصولا مكح
 لا ا هباوجو لاكشإ

 ك0 لاصولا نع يهنتلا يف ةمكحلا

 نا هريغو مايصلا لضفأ باب

 6/6666 660200606 ة مم ممم معمم ممم ممم ممم م ومق ةئاملا دعب نوعستلاو نماثلا ثيدحلا

 © 48 000 06006 مم مم مم ممم ممم ومهم مم ممم مم ةئاملا دعب نوعستلاو عساتلا ثيدحلا
 684 600066 ل هم ممم م مم مم هم مم ع ممم همم م م ممم مم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 كا اهيف موصلا نع يبن يتلا مايألا الإ موي راطفإو موي مايص بحتسي

 نا رهدلا مايص مكح

 نا ناتئاملا ثيدحلا

 061 6666066 مهم همم مم ممم ممم ممم م موقوف رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بحتسي

 نا نيتئاملا دعب دحاولا ثيدحلا

 نا نيتئاملا دعب يناثلا ثيدحلا

 681 00000 ممم جوج ممم ممم ممم مم همم ممم ممم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 687” 00060066 ل ممم ممم ممم ممم ممم مم مرام ة لمع ؟مايصلاب ةعمجلا موي دارفإ مكح ام

 8815 2.0000 م ممم مم ممل ؟اموص قفاو انإو مايصب ةعمجلا موي صيصخت دري مل اذإ

 نا نيتئاملا دعب ثلاثلا ثيدحلا

 نا نيتئاملا دعب عبارلا ثيدحلا

 كل :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 ه6 ....ثم ل0010 00 م ل مام ممم ممم نة مم ملام ملممم ىحضألاو رطفلا نيديعلا موص مرحي

 كل ؟هموص حصي لهف نيديعلا يموي ماص اذإ

 688.200 00606 م ممم هج مج ممم مم هجم مهموم هم نيتئاملا دعب سماخلا ثيدحلا

 نا ردقلا ةليئ باب

 051 66666 6 لة مة فوم م اممم نمرة وم ممم ممم :كلذدب اهتيمست ببسو ردقلا ةليل لضف

 نا نيتئاملا دعب سداسلا ثيدحلا

 ©0137 20 م م ل م مم م ممم م مم مم مم م مم مم نيتئاملا دعب عياسلا ثيدحلا

 نا نيتئاملا دعب نماثلا ثيدحلا

 816 206 مم مو همم ممم هموم هم ممم همم هم ممم ممم :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 عفرت مل ةيقاب ردقلا ةليل

 نا ؟ردقلا ةليل نوكت ىتم

 658 200066 م ممم ممم همم م همم مم ممم م م ؟ةمألا هذهم ةصتخم ردقلا ةليل له

 06515 26 مة ممم ممم ممم مم ممم ممم مجم ممم مم ممم هموم ممم موف ؟ردقلا ةليل تامالع

 هال ل هل مم ملم م مم مق ؟اهب ملعي لو اهماق اذإ ردقلا ةليل رجأ لاني له

 64 66.6 66مم مو هن ممم من مم مم ممم معمم مم ممم ممم م مق ردقلا ةليل ءافخإ نم ةمكحلا

 نا فاكتعالا باب

 258200000 ممم توم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مة ممل نيتئاملا دعب عساتلا ثيدحلا

 ني نيتئاملا دعب رشاعلا ثيدحلا

 الآ 0 تمت مع. ..... نيلي ةقلعتملا لئاسملا

 6/31 ل هسفن ىلع هبجوي نأ الإ بجاوب سيلو بحتسم فاكتعالا

 ةالآ ل... من ل منة ممم ممم مرة ممم ممف هريغ يف زوجيو بحتسم ناضمر يف فاكتعاللا

 ها ل ؟ ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا دارأ نم أدبي ىتم

 ك0 ؟هفكتعم نم ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعا نم جرخي ىتم

 61/7 امم اممم مرلف ؟همامتإ همزلي لهف هيف عرشو ةدم فاكتعالا ىوناذإ

 0 دجسملا يف الإ لجرلا فاكتعا حصي ال

 ك0 ؟اهيف فاكتعالا زوجي يتلا دجاسملا يه ام

 0ا/0 .... ؟هيف فكتعي لهف ةعامجلا الو «ةعمجلا هيف ماقت ال اًروجهم دجسملا ناك اذإ يقب

 61/1[ م ممم هم مم ممن عموم م ممم همم هوم ؟اهتيب دجسم يف فكتعت نأ ةأرملل له

 ةالال لل م مة ل م ملف ؟رخآ دجسم ىلإ لوحي نأ دارأو دجسم يف فكتعا اذإ



 ةالال ا... م م ملل ؟اهيف فاكتعالا حصي لهو ؟دجسملا نم دجسملا ةبحر له

 ةإلق 060000606060 م ممم ممم مصمم ممم ؟دجسملا حطس دوعص فكتعملل زوجي له

 619/8 ؟اهبنجتي نأ يغبني لاصخو اهب لغاشتي نأ فكتعملل يغبني لاصخ

 0/9 . ؟هيف فكتعي يذلا دجسملا يف (ًيلعتو العت ملعلا تاقلح رضحي نأ فكتعملل له

 ةقف ... 00 م موو وم ملة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم لوبلاو طئاغلل جرخي فكتعملا

 ا ا ةجاحلل فكتعملا جورخ زوجي

 كيلا ةزانجلا عابتاو ضيرملا ةدايعل فكتعملا جورخ مكح

 ةماعلا ؟كلذ وحنو ةزانحلا عابتاو ضيرملا ةدايع فكتعملا طرتشا اذإ

 هلال 0 م ل م مم م ممم ممم ممم ؟عيبلا وأ ةهزنلا وأ ءطولا هفاكتعا يف طرتشا اذإ

 كا ةوهش ريغب ةرشابملا مكح

 046.666 6600000 ممم معمم منة ممم اممم مم ممق ؟ةوهشب جرفلا نود فكتعملا رشاب اذإ

 646 6000600066 م م ممم مم ممم ممم همم ممم ممل فاكتعالا دسفي اًدمع ءطولا

 046 200006 م م م م عم مم همم ممم مم م ممم ؟ايسان هتجوز ئطو اذإ فكتعملا

 648 2.00.66 حاكتلا دهشيو جوزي نأو دجسملا يف جوزتي نأ فكتعملل زوجي

 086 ؟لوكأمو بيطو سابل نم فاكتعالا لبق اًرئاج ناك ام ةفكتعملاو فكتعملل زوجي له

 نا نيتئاملا دعب رشع يداحلا ثيدحلا

 ك0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ك0 ؟فاكتعالا يف موصلا طرتشي

 0 ؟هرثكأ مكو فاكتعالا لقأ مك

 6 ا لم مم ل همم م ممم ممم م م م ؟ةثالثلا دجاسملا دحأ يف فكتعي نأ رذن اذإ

 كا ؟ةثالثلا دجاسملا ريغ دجسم يف فاكتعالا رذن نم

 نا نيتئاملا دعب رشع يناثلا ثيدحلا

 0873.600 م ممم ممم ممم ممم همم ممم ممم ممم ممم ممق ةجاح ريغل دجسملا نم جرخ اذإ

 0 تايوتحملا
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  هريغت نزلا ناب ىلإ عريبلا ثاَءَلَو , جلا بانك

 فاكر قر)َو



 ةغل يأ ىلإ باتكلا اذه ةمجرت زوجي اال

 رشانلا نم قبسم نذإب الإ ماظن يأ ىلع هخسن وأ

 20607 ب.ص  ايروس- قشمد

 هو :111185١ فتاه

 بقت ١١ ؟؟مب +: سكاف
 مب .عاقتم تع .ءماح
 اصكم © عا ةتطتمق .ءمدط



 حق

 ّئَرَجا١ جت ع
 سيمور نيد»> سكش»

 ييامب . مح ديوب دل حأ م هلت

 . مّظَحُم ىلإ دصقلا ةرثك :ليلخلا لاقو .دصقلا :ةغل جحلا

 ةنسو هللا باتك يف ءاج ام ىلع كسانملا ءادأب كك هلل دبعتلا :اًعرشو

 . ةةوهلوسر
 .ةصوصخم لاعأب مارحلا تيبلا ىلإ دصقلا وه :رخآ فيرعت

 :ةرمعلا فيرعت

 .ةرايزلا :ةغللا يف ةرمعلا

 .ريصقتلا وأ قلحلاو «ةورملاو افصلابو تيبلاب فاوطلاب ىلاعت هلل دبعتلا :عرشلا يفو

 .(0 /7/) "عتمملا حرشلا”و «(66 /0) "ءاوضألا”و ,(70/8/7) ؟حتفلا” :رظنا

 مالسإلا ناكرأ نم نكر جحلا

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد

 ِنَمِتبَسْلأ جِح سان َلَع َنلَو# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 رفك نم : دغت» سابع نبا نع يور [417:نارمع لآ14َنيِمَلتَمْلا نَح ع هلأ َّنِإَ َرْمَك

 َََع ُماَلْسِإلا َّىنب ١ : ؟"نيحيحصلا” 5 دمع هنا رمع نبا ثيدحف ةنسلا امأو

 .ثيداحألا نم هريغو ااًليِبَس هْيَلِإ عاَطَتْسا ِنَم ِتْيَلا ٌجيَح» -اهنمو- (:سُمَح



 ىلع جحلا بوجو ىلع ةمألا تعمجأ :هكلله ةمادق نبا لاقف عامجإلا امأو

 .هريغو رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو ها .ةدحاو ةرم رمعلا يف عيطتسملا

 ١17(. /7) ؟عومجملا” و ء (؟910/9) "ينغملا” و ؛(7/5/5١) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةدحاو ةرم رمعلا يف بجي جحلا

 اَيَأ») :لاقف ةيْكَي هللا لوسر انبطخ :لاق لظ ةريره بأ ثيدح كلذ ليلد

 ؟هللا لوسر اي ؛ماع لكأ :لجر لاقف هاوُجحَت جحا ُمُكَيَلَع هللا ضَرَق ْدَق ُسََّنلا

 اَنَو «ْتَبجَوَل ْمَعَن ُتْلُق ْوَل» :ْويَي هللا لوسر لاقف هّنالث اهاق ىتح تكسف

 .(917"17) ملسم هجرخأ .(ْمَتْعَطَتْسا

 ةدحاو ةجح هرّمع يف ءرملا ىلع نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هكلله رذنملا نبا لاق

 .ها .هب ءافولا هيلع بجيف اًرذن ءرملا رذني نأ الإ «مالسإلا ةجح

 .امهريغو يوونلاو ؛هذه لبق يتلا ةلأسملا يف مدقت [ى ةمادق نبا عامجإلا لقن اذكهو
 .(1871319) «ملسم حرش” و :(718/7) ؟ينغملا”و ١074(: /) "فارشإلا” :رظنا

 طورش ةسمخب بجي جحلا

 مالسإلا :طئارش سمخب بجي (نإ جحلا نأ :كلذ ةلمجو :هكللذ ةمادق نبا لاق

 .ها .افالتخا هلك اذه يف ملعن ال .ةعاطتسالاو ةيرحلاو غولبلاو لقعلاو

 لاطأو لّصف مث طورشلا ةسمخلا هذه ىلع فالخلا مدع يوونلا لقن اذكهو

 .ةلدألا ركذو مالكلا

 .(57/10) "عومجملا” و (514/5) ؟ينغملا” :رظنا



 ؟جحلا يف ةعاطتسالا يهام

 لآ1© اليتم هيل َعاطَتْسأ ِنَم تيل ٌجِح ياَنلَأ َلَع هَنيَو :ىلاعت هللا لاق

 نيملسملا عامجإب جحلا بوجول طرش ةعاطتسالاف :هُكَلاَج ىووتلا لاق [917:نارمع

 .اهطورشو اهتقيقح يف اوفلتخاو

 :اهطورشو اهطباض يف ملعلا لهأ هركذ ام لصاح :تلق

 هبايإو هباهذ يف هيلإ جاتحي ام :وه هيلع ةردقلا طرتشت يذلا دازلاو .دازلا ١(

 ةقفنل هيلإ جاتحي امع اًلضاف نوكي نأ :اذه يف ريتعيو .ةوسكو بورشمو لوكأم نم

 ْنَم َعّيَضُي ْنَأ نإ ِءَْلاِب ىَقَك١ :ثيدحل ؛هعوجرو هّيضم يف مهتنؤم همزلت نيذلا هلايع
 ورمع نب هللادبع ثيدح نم )١1597( دوادوبأو 11١(« /7) دمحأ هجرخأ .(ٌتوَقَي

 .نسح هدنسو « دملج

 نأ يغبني ال طرش اذهو :هنللَو يطيقنشلا لاق «لوزنلا نكامأ يف ءاملا دوجو (”

 .كله ءاملا دجي مل نإ هنأل ؛هيف فلتخي

 .ةحداف ةقشم رفسلا هعم هيلع قشي اًضرم اًضيرم نوكي الو اًحيحص نوكي نأ (*

 .جاحلا ىلع ذخؤي يذلا لاملا يه ةرافخلاو «ةرافخ ريغ نم انمآ قيرطلا نوكي نأ (4

 .جحلا كسانم ءادأ هنكمي اًمستم تقولا نوكي نأ (5

 ديعبلاب ةلحارلا طارتشا صتخيو :هللَه ةمادق نبا لاق نكل «ةلحارلا دوجو (5

 دوجو ربتعي الف «يثملا هنكمي يذلا بيرقلا امأف .رصقلا ةفاسم تيبلا نيبو هنيب يذلا

 .هقح يف ةلحارلا

 .َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ةلأسملا هذه يتأتسو .ةأرملل مرحملا دوجو (



 ةلحار الو داز ريغب راسو ةقشملا عيطتسملا ريغ مشجت ولف :هنلله ةمادق نبا لاق

 طقسي نم مايصلاو «ةالصلا يف مايقلا فلكت ول (ى ءائزجي اًحيحص هجح ناك جحف

 .هأزجأ هنع

 )8١/9(. "ءاوضألا” و ,(319/4/9) "حتفلا” و «(07 /7/) "عومجملا” و )3١148/9(. "ينغملا” :رظنا

 ؟جحلا ضرف ىتم

 ىلإ ظفاحلا هازعو يعفاشلا لوق وهو ةرجحلا نم تس ةنس ضرف :لوألا لوقلا

 [97١:ةرقبلا] وني ةربعْلاَو جلل اُمَيَأَو 9 :ىلاعت هلوق لوقلا اذه ةجح «ملعلا لهأ روهمج

 .ملعلا لهأ قافتاب ٌتس ةنس ةيبيدحلا ماع تلزن دقو جحلاب رمألا اهيف ةيآلا هذهو

 ةيميت نبا لوقلا اذه ازع .ةرجهلا نم رشع وأ عست ةنس ضرف هنأ :يناثلا لوقلا

 نيميثع نباو «يطيقنشلاو ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «ملعلا لهأ رثكأ ىلإ

 لآ14 تيل جِح سياّدلأ َلَع َنَِو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .ةمئادلا ةنجللاو

 .عست ةنس رخاوأ دوفولا ماع تلزن ةيآلا هذهو .[90/:نارمع

 نأب لوألا لوقلا باحصأ هب لدتسا امع بيجأو .يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 رمألا اهيف امنإو .جحلا ةيضرف اهيف سيلف «ةيبيدحلا ماع تس ةنس تلزن نإو «ةيآلا
 .ءادتبالا بوجو يضتقي ال كلذو ءامهيف عورشلا دعب ةرمعلا مامتإو «همامتإب

 حرشلا”و .(077 /0) ؟ءاوضألا”و ("078/) «حتفلا”و (09460 /") "دازلا”و )75١7/0( ؟ىراتفلا” عومج :رظنا

 )١١/1١(. "ةنجلللا ىواتف” و ١4(« /1) ؟عتمملا

 ؟يخارتلا ىلع مأروفلا ىلع جحلا له

 نسحلا نب دمحمو يروثلاو يعازوألا لوق وهو يخارتلا ىلع :لوآلا لوقلا

 مهتط رباجو سنأو سابع نبا نع يدرواملا هلقنو كلام نع ةياورو يعفاشلاو

 :لوقلا اذه ةجح .يبطرقلاو ربلادبع نبا هحجرو .سواطو ءاطعو



 ملا اًوُيَيآَو» :ةيآ نأ فالخ الو ةرجهلا نم تم ماع ضرف جحلا نأ )١(

 نم ةيبيدحلا موي عقو ام نأش يف ةرجحلا نم تس ماع تلزن [47١:ةرقبلا]4ّلََرْْمْأَ

 يذ يف كلذو ةرمعب .نومرحم مهو هباحصأو دي هللا لوسر نيكرشملا راصحإ

 يبنلا ناكو تس ةنس ضرف جحلا ناك اذإ :اولاق .فالخ الب تس ةئس نم ةدعقلا

 . يخارتلا ىلع هنأ ىلع كلذ لد «ةرشاعلا ةنسلا يف الإ جحي م ديني

 لوسر رمأب ناث ةنس جحلا سانلل ماقأف ديسأ نب باتع فلختسا ْةيتبَب يبنلا نأ (؟)

 .اوجحي ملو .هباحصأ ةماعو هجاوزأو وه ةنيدملاب يقم ديب هللا لوسر ناكو هديت هللا

 ركب ابأ ثعبف «جحلا لبق اهنع فرصناو عست ماع كوبت ةوزغ ازغ ديب هنأ ()

 نورداق هباحصأ ةماعو هجاوزأو دب هللا لوسرو عست ةنس جملا سانلل ماقأف كتنيخ

 هجاوزأو وه دي جح مث ءاوجحي ملو هريغ الو لاتقب نيلغتشم ريغ .جحلا ىلع

 سيل جحلا نأ ىلع ليلد رشع ةنس ىلإ جحلا هريخأتف :اولاق ءرشع ةنس مهلك هباحصأو

 .يخارتلا ىلع لب «روفلا ىلع هبوجو

 لدف ؛ةرمعب هوخسفي نأ جحلاب نيمرحملا رمأ عادولا ةجح يف دي يبنلا نأ (5)

 .يخارتلا ىلع هنأو «جحلا ريخأت زاوج ىلع كلذ

 ايدؤم ىمسي هنإف هلعف مث نينس ىلإ وأ ىرخأ ىلإ ةنس نم جحلا رخأ ول هنأ (5)
 .ءادأ ال ءاضق ناكل هريخأت مرح ولو :اولاق «عامجإلاب هل ايضاق ال جحلل

 كرت ىلع ءاملعلا عامجإ :جحلا ريخأت زاوج ىلع ليلدلا نم :هفثلَه ربلادبع نبا لاق

 ماوعأ دعب جح اذإ هنأو ءامهوحنو نيماعلاو ماعلا هرخأ اذإ جحلا ىلع رداقلا قيسفت

 .هتقو يف هيلع بجاولا جحلا ىدأ دقف «هتعاطتسا نيح نم

 .انركذ ام ريغ ةلدأ مهل تيقبو



 ضعبو دمحأو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وهو روفلا ىلع هنأ :يناثلا لوقلا

 يطيقنشلا رايتخا وهو «يناكوشلا هيلإ لامو «كلام نع ةياورو يعفاشلا باحصأ

 :لوقلا اذه ةجح .هللا مهمحر «لبقم انخيشو نيميثع نباو زاب نباو ينابلألاو

 )١( ٌةَضيِرَملا :يِنَْي - جلا لإ اوُلَجَحَت١ :اًعوفرم دشتع سابع نبا ثيدح -

 يف نابلألا خيشلا هنسحو دمحأ هجرخأ .«ُهَل ضرْعَي اَم يِرْذَي ال ْمُكَدَحَأ نإ

 ؟ءاورإلا” )158/5(.

 :ىلاعت هلوقك ءاهيلإ ةقباسملاو ةعراسملاو تاريخلا قابتسا ىلع ةلادلا ةلدآألا )١(

 لآ]# ْمُكْيَر نم ؤَرْفْعَم َلِإ اَوُعراَسَو#و [4١:ةرقبلا]# ِتْريَحْلا أَوُفِيَيْسَد#

 .ةلدآلا نم اهوحنو [1١:نارمع
2 
0 
 نإ

 58 1 2 هل ه هر و هس 55 عهنلوم * 3 ّ

 وأ ةَرِهاظ ةقشَم وأ ضَرَم ُهْسِبَحي 1 ْنَم١ :اعوفرم كتنيخ ةمامأ بأ ثيدح (؟)

 يلع ثيدح نم ءاج دقو .«اًيناَرْصَن أ اًيِدوُمَي َءاَش ْنِإ ْتْمَيِلَ حب لَ ٌرْئاَج ٌناَطْلَس

 .اهعومجمب يقترت الو ءحصت مل اهلكو كن# ةريره يبأو

 ْنَم١ :دلْيَي هللا لوسر :لاق :لاق تخ يراصنألا ورمع نب جاجح ثيدح

 (191) "دنسملا حيحصلا” يف وهو .(ٍلباَق ْنِم جحا ِهْيَلَعَو «َّلَح ْدَقَق َجِرَع وأ َريُك

 .بوجولا ىلع ليلد «لباق نم» :هلوقف
 نم عست ةنس ضرف جلا نأ حيحصلا نأب لوألا لوقلا ةلدأ نع اوباجأو

 اهيف انإو «جحلا ةيضرف اهيف سيل :اولاقف * ةَربْملاَو جلل اوُمِتأَو# :ةيآلا امأو «ةرجحلا
 .عورشلا دعب مامتإلا

 رهظأ :نيقيرفلا ةلدأ ركذ نأ دعب هلل يطيقنشلا لاق يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 لج هرماوأ بوجو نأ :وه ضرألاو تاومسلا قلاخ ةمظعب |هقيلأو يدنع نيلوقلا

 رمألا ىلع ةلادلا صوصنلا نم انمدق امل ءيخارتلا ىلع ال ءروفلا ىلع جحلاك العو



 4 ْمُكيَد ني َوَرِهْمَم لإ أَوْعِراَسسَوإ# :هلوقك «توملا ةتغابم نم فوخللو «ةردابملاب

 .روفلا

 يبطرقلاو م0 "عومجملا”و يا ا "ينغملا”و ةة ؟ةيادبلا”و 17/1 ؟ديهمتلا” :رظنا

 )1١8/6(. "ءاوضألا”و .(7؟7 /؟5) ؟صيخشلتلا”وم5/5)

 ةرمعلا مكح

 نب ديزو رباجو رمع نباو سابع نباو رمع لوق وهو ةبجاو اهنأ :لوألا لوقلا

 نيريس نباو نسحلاو ريبج نب ديعسو بيسملا نباو ءاطعو سواطو مغته» تباث

 هيلع بوبو .دمحأ نع ةياورو يعفاشلل لوقو قاحسإ لوق وهو «نيعباتلا نم عمجو

 رمألا ىضتقمو وني ِةَربملاَو جل اٌُميَأَو » :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .يراخبلا

 لاق ؛هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب يواستلا لصألاو «جحلا ىلع اهفطع مث بوجولا

 :هيفو كعفلط نيزر يبأ ثيدحو هللا باتك يف جحلا ةنيرقل اهنإ : هضنه» سابع نبا

 هدنسو )97١(« يذمرتلاو )18١(. دوادوبأ هجرخأ .اْرِمَتْعاَو َكييأ ْنَع ح١

 يف ُةَرْمَعلا ِتَدَخَد١ :اًعوفرم )١151( ملسم يف دتت» سابع نبا ثيدحو ,حيحص

 . (ِةَماَيِقلا مْوَي َلِإ جحا

 روثوبأو كلام لاق هبو .دوعسم نبا لوق وهو .ةبجاوب تسيل :يناثلا لوقلا

 رثكأ ىلإ مالسإلا خيش هازعو ,دمحأو يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو .يأرلا باحصأو

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح .يناكوشلا هراتخاو .ليلدلا ين رهظألا وهو :لاقو «ءاملعلا

 َرمَتْعَت ْنَأَو ءاَل» :لاق ؟يه ةبجاوأ :ةرمعلا نع لكس يكب هللا لوسر نأ كضغ رباج

 هدنس يف ؛فيعض وهو (981) يذمرتلاو ,«(3777/) دمحأ هجرخأ .(َكَل ْدْيَح

 اولدتساو ء.حصت مل يهو ثيداحألا نم اهريغب اولدتسا اذكو «ةأطرأ نب جاجح



 ةءاربلا نآل ؛ةرمعلا بوجو مدع قحلاو :هنللط يناكوشلا لاق ةيلصألا ةءاربلاب

 اميس ال ءكلذل حلصي ليلد الو ,فيلكتلا هب تبثي ليلدب الإ اهنع لقتني ال ةيلصألا

 هراصتقا :كلذ ديؤيو .بوجولا مدعب ةيضاقلا ثيداحألا نم مدقت اب اهداضتعا عم

 ىلع هلالج لج هللا راصتقاو (ٍسْنَح َلَع ُماَلْسِإلا ّينُب' :ثيدح يف جحا ىلع 2

 :ةيآلا نع اوباجأو .ها .[917:نارمع لآ14 ِتّيَسْلَأ ٌجِح سياتل َلَع نو هلوق يف جحلا

 بجوي انإو ءاًضرف اهنوك بجوي ال مامتإلاب رمألا نأب كوني ةربملاَو َّجَكَل اوُمََِو»
 .اهءادتبا ال اهيف لخخد نم ىلع اهمامتإ

 .ملعأ هللاو ءبوجولا وه :حجارلا

 "حتفلا”و )57//١99(: ؟ىواتفلا”و ,((١2؟ /0) "عومجملا”و «(577 /53) ؟ينغملا”و ,((0 /5) "ىلحملا” :رظنا

 0١1١ /5) "لينلا” و (ةوال /“
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 نِحلا

 ا 0
 جحلا :باتك (؟1١")ثيدحلا (")ج

 :نيمسق ىلإ مسقنتو «تاقيم عمج تيقاوملا

 [191:ةرقبلا]# ٌتَمَوُلْعَم ٌرِهْشَأ ٌحَحلآ# :ىلاعت هللا لاق :ةينامز تيقاوم :لوألا

 .ةجحلا يذ نم لوألا رشعلاو ةدعقلا وذو لاوش :يه رهشألا هذهو

 رمع نباو سابع نبا ثيدح نم اذه دعب فلؤملا هركذ ام :يهو :ةيناكم :يناثلا

 . هع وج

 .(47/4) "حيضوتلا”و «(21181) "ملسم حرش :رظنا

 اذ ِةيِدملا لْهَأل َتَق ةَو كي هللا َلوُس َر نأ دضقي» ٍساَّبَع نب ِهَلااِدْبَع ْنَع

 ِنَمَيلا ٍلْهَأَلَو «لزاَتَلا َنْرَق ِدْجَن ٍلْهَألَو ةَمْحُحلا ماَّشلا ٍلْمَألَو ةقيلحلا
 0 ا 6 م 0 هم" نتا مكس ص هك م مو . هس لس هس
 جلا َداَرأ نمي .نهلهأ ريغ نم نهيلَع ىتأ نملَو نه نه» :لاقَو ّملمَلَي

 م
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١ 1 0 0 
 .اَةَكَم ْنِم َدَّكَم ْلْهَأ ىَّنَح اَشْنَأ ُتْيَح ْنِمَق َكِلَّذ َنوُد َناَك ْنََو .ةَرْمعلاو

 )١1141(. ملسمو ١57(«,)1277( 5) يراخبلا هجرخأ

 ةَئيِدملا زْمَأ لض :َلاَق نكي هللا ّل وُسَر َّنأ هش َرَمْع نب ِهَلاِدْيَع ْنَع - 14

 ّلاَق .(نْرَق نم دَحَت ٌلُهَأَو قفشحلا نم ِماّشلا ٌلُهَأَو ققْيلحلا ىذ نم
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 اق ٍيِلَكِع هلل انا لوس 7 َرنأ ين َهَّلَبَو :هللادبَع



 )١1185(. ملسمو )١1576( يراخبلا هجرخأ

 :نيثيدحلا ظافلأ

 .نيعو ددح :يأ (َتّقَو» :هلوق

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هتنيدم :يأ («ةنيدملا لهأل» :هلوق

 تبن :ءافلح ريغصت ماللا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب «ةفيلحلا اذ» :«لوف

 دجسملا نيبو اهنيب ةفاسملا غلبتو يلع رايبأ نآلا ىمستو «ةقطنملا كلتب فورعم

 «تيقاوملا دعبأ يهف ؛اًرتم وليك (570) ةمركملا ةكم ىلإ اهنمو وليك (17) يوبنلا

 .مهقيرط نع ىتأ نمو ةنيدملا تاقيم يهو
 لويسلا نأل ؛ةفححلا تيمس ةلمهملا نوكسو ميجلا مضب «ةفحجلا» :هلوق

 دعبتو اليم (51) دعبب ايرغ اهنع ةعقاولا غبار ةيرق نم مارحإلا راصف ءاهب تفحجأ

 (نيطسلفو ندرألاو نانبلو ايروس) ماشلا لهأ اهنم مرحيو .وليك )3١8( ةكم نع

 ةفححلا تصتخاو «ةيبرغلاو ةيلامشلا ايقيرفإ لهأ نم تاهجلا كلت نم ءاج نمو

 .مح الإ دحأ اهيف لزني الف ىمحلاب

 .ريبكلا ليسلا :ىمسيو ءءارلا نوكسو فاقلا حتفب «لزانملا نرق" :هلوق

 نم لك هنم مرحي :هفللو ماسبلا لاق .اًرتم وليك (128) ةكم ىلإ يداولا نطب نم هتفاسمو
 نميلا نم اهءارو ام كلذكو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بونج نم ةارسلا لابج لهأ

 جاجحو «ناريإو قارعلاو جيلخلا نادلب نم اهءارو امو دجن لهأ هنم مرحي [ى

 .هلك قرشلا



 جحلا :باتك (؟4١)ثيدحلا (

 مث ةحوتفم مال اهدعب ميملا نوكسو ماللاو ةيناتحتلا حتفب «ململي١ :هلوف

 ىمست اهترفح ةأرما ىلإ ةبسن ؛ةيدعسلا ىمست رئب هيفو .ةزمه اب ململأ :اه لاقيو «ميم
 .اًرتم وليك )١1١( ةكم نع دعبتو .ةيدعسلا ةمطاف

 .تيقاوملا هذه :يأ «نه» :هلوق

 ةنيدملا يهو ةروكذملا راطقألاو عضاوملا ىلع دئاع ريمضلا «نملا :هلوق

 فذحف ؛اهلهأ :دارملاو «راطقألا هذهل تيقاوملا هذه :يأ .دجنو نميلاو ماشلاو

 .هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا

 نم) ؛نهيلع رم :يأ (نهيلع ىتأ) «نهلهأ ربغ نم نهيلع ىتأ نملو» :هلوق
 رم اذإ اًلثم يماشلا نأ :هانعمو .ةروكذملا دالبلا هذه لهأ ريغ نم :يأ (نهلهأ ريغ

 ىلإ هريخأت هل زوجي الو «ةنيدملا تاقيم نم مرحي نأ همزل هباهذ يف ةنيدملا تاقيمب

 .هيف فالخ ال اذهو .تيقاوملا نم يقابلا اذكو «ةفحجلا وه يذلا ماشلا تاقيم

 مارحإ ريغب ةكم لوخد زاوج ىلع ةلالد هيف «ةرمعلاو جحلا دارأ نم :هلوق

 .ةرمعلا الو جحلا ديري ال نمل

 .ةكمو تاقيملا نيب :يأ «كلذ نود ناك نمو» :هلوق

 مالكلا يتأيسو «مارحإلا أشنأ ثيح نم هتاقيمف :يأ «أشنأ ثيح نمف» :هلوق

 .هللا ءاش نإ ؛هيلع

 تاقيملا ىلإ جورخلا ىلإ نوجاتحي ال :يأ «ةكم نم ةكم لهأ ىتح» :هلوق

 اذإ امأ ,جحلاب مارحإلا مارحإلا اذهب دوصقملاو «ةكم نم نومرحي لب «هنم مارحإلل

 .هللا ءاش نإ ءيتأيس امك لحلا ىلإ جورخلا هيلع بجيف «رمتعي نأ يكملا دارأ

 .(47 /4) "حيضوتلا”و 086 /4) ؟حتفلا”و )١181(« ؟ملسم حرش” و «(577 /9) "مهفملا” :رظنا



 نلا
 7 , ١ ف

 جحلا :باتك (4١7)ثيدحلا (*)ج اذن

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 امهيف فلتخم سداسلاو سماخلاو ةعبرأ ةيناكملا تيقاوملا

 نيذللا هني رمع نباو سابع نبا ثيدح يف ةروكذملا ةعبرألا تيقاوملا

 .ليَي هللا لوسر اهتقو تيقاوم اهنأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال فلؤملا امهركذ
 لهأل ةفحجلاو «ةنيدملا لهآل ةفيلحلا اذ نأ اوعمجأو :هكلله مزح نبا لاق

 .ةكم لهأل مارحلا دجسملاو ءنميلا لهأل ململيو .دجن لهأل نرقو .«برغملا

 .ها .ةكم لهأل ةرمعلا اشاح ةرمعلاو جحلل مارحإلا تيقاوم

 يوونلاو ةمادق نباو دشر نباو ربلادبع نباو رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو

 تاقيم وهو سداسلا تاقيملاو قرع تاذ تاقيم وهو سماخلا تاقيملا امأ .مهريغو

 .اهدعب يتلاو هذه دعب يتلا ةلأسملا يف كلذ رظناف «قيقعلا

 نبا تاعامجإ”و )2٠١5/5( ؟نايبلا”و ,((970) "بتارملا”و )1١5/ ١5٠(. ؟ديهمتلا”و )١78/7(( "فارشإلا” :رظنا

 .(8514/5؟) "ريلادبع

 قرع تاذ تاقيم سماخلا تاقيملا

 تقو ْدَْو يبنلا نأ كي رباج ثيدح نم )١1١87( ملسم حيحص يف ءاج

 ةباحصلا نم عمج نع ءاجو .هعفر يف كش يوارلا نأ الإ ءقرع تاذ قارعلا لهأل

 .قرطلا عومجمب (179/5) "ءاورإلا” يف ينابلألا خيشلا اهححصو هه

 .ءاطع لسرمو «ثيداحألا نم ةلمج ركذ دقف (9١75/؟) ؟صيخلتلا” رظناو

 .ءاطع لسرم دضعت قرطلا هذهو :لاق مث

 يف فلتخا اذهو ءقرع تاذ تقو يذلا وه تضخ رمع نأ يراخبلا يف ءاجو

 ؟داهتجا وه مأ صوصنم تاقيم وه له :قرع تاذ

 .ةيعفاشلا روهمجو ةيفنحلاو ةلبانحلا لوق وهو هيلع صوصتنم هنأ :لوألا لوقلا



< 
 جحلا :باتك (؟4١)ثيدحلا (0)ج

 وهو سانلا هيلع دهتجا داهتجا وه امنإو ؛هيلع صوصنم ريغ هنأ :يناثلا لوقلا
 ةنودملا يف عقو اذكو ءملسم حرش يف يوونلاو دنسملا حرش يف يعفارلاو سواط لوق

 يه :ربلادبع نبا لاق ءذئموي تحتف نكت مل قارعلا نأب مهضعب هللع دقو .كلامل

 اهنأ ملع هنوكل ؛حوتفلا لبق يحاونلا لهأل تيقاوملا تقو ْدْكيَب يبنلا نأل ؛ةلفغ

 .حتفتس
 نبا لقنو .اداهتجا وأ اصوصنم ناك ءاوس «تاقيم قرع تاذ نأ :ةصالخلاو

 «قرع تاذ نم مرحأ يفرشم وأ يقارع لك :هثلله لاق .تاقيم هنأ عامجإلا ربلادبع

 «قرع تاذ نم مهدنع ىلوأو طوحأ قيقعلاو «هتاقيم نم عيمجلا دنع مرحأ دقف

 .عامجإب اًضيأ مهتاقيم قرع تاذو
 .(55 /5) "لينلا” و 09٠ /7) ؟حتفلا” و ((78517 /7) "ينغملا”و )١47/١5(( ؟ديهمتلا” :رظنا

 قيقعلا تاقيم سداسلا تاقيملا

 قرشملا لهأل تقو ٌدْيَي هللا لوسر نأ هني سابع نبا ثيدح نم ءاج
 يبأ نب ديزي قيرط نم وهو (475) يذمرتلاو ؛(١ا/٠5) دوادوبأ هجرخأ .قيقعلا

 نع يلع نب دمحمو فيعض ديزيو . فتن سابع نبا نع «يلع نب دمحم نع ؛دايز

 لاقو ءاعطقنم نوكي نأ فاخأ :هكللك ناطقلا نبا لاق ,.دهتني» سابع نب هللادبع هدج

 نابلألا خيشلا لاقو سابع نبا هدج نم اعامس هل ملعن ال : "زييمتلا” يف هلله ملسم

 .ركنم يدنع ثيدحلا :هكلَو

 .(18* /5) "ءاورإلا” :رظنا

 ال ؟اهنم مرحي نأ هل لهف «ةرمعلا وأ جحلا ديري وهو قيقعلاب ّرم اذإ :يقب

 مرحي نأ :ىلوأ (همأ يف اوفلتخا |نإو ؛كلذ زاوج يف تيأر امهيف ملعلا لهأ نيب فالخ

 نبا لاقو .هذه لبق ةلأسملا يف ربلادبع نبا مالك مدقت دقو ؟قرع تاذ نم وأ اهنم



 بحلا
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 جحلا :باتك (؟١١:)ثيدحلا مج منن

 .قرع تاذ ىلعو قارعلا نم ىتأ نم مرحي يذلا ناكملا يف اوفلتخاو :هنللك رذنملا

 قاحسإو دمحأو كلام ناكو يعفاشلا كلذ بحتساو «قيقعلا نم مرحي سنأ ناكف

 .قرع تاذ نم مارحإلا نوري ءيأرلا باحصأو روثوبأو

 .طوحأ قيقعلا نم وهو «ئزجي قرع تاذ نم مارحإلاو :هثلله رذنملا نبا لاق

 3١(. 7 /0) "عومجملا”و ((؟017/ /8) ؟ينغملا”و ((76 )١١/ "راكذتسالا” و #/١128, «فارشإلا” :رظنا

 هنكسم هتاقيمف تاقيملاو ةكم نبب هنكسم ناك نم

 ةكم ىلإ تيقاوملا نود هلهأ ناك نم نأ ىلع مهلك اوعمجأ :هنثلو ربلادبع نبا لاق

 هذه يفو دهني سابع نبا ثيدح يف ام ىلع ةكم غلبي ىتح هلهأ نم هتاقيم نأ

 .ناذاش نالوق اًضيأ ةلأسملا

 اذه :فلؤملا هركذ يذلا تلج سابع نبا ثيدحل هحرش يف هئلا» يوونلا لاقو

 باهذلا همزلي الو هنكسم هتاقيمف تاقيملاو ةكم نيب هنكسم ناك نم نأ يف حيرصت

 ءاملعلا بهذمو انبهذم اذه «مارحإ ريغب هنكسم ةزواجم هل زوجي الو .تاقيملا ىلإ

 .اهسفن ةكم هتاقيم :لاقف اًدهاجم الإ «ةفاك

 نأ :هنم ذخؤيو :اًضيأ دضنهع سابع نبا ثيدحل هحرش يف هفلل ظفاحلا لاقو

 نم مرحي هنأ ءكسنلا كلذ دعب هل ادب مث «تاقيملا زواجف كسنلل دصاق ريغ رفاس نم

 .اَشْنأ ُتِيَح ْنِمَق» :هلوقل ؛تاقيملا ىلإ عوجرلا هيلع بجي الو ءدصقلا هل ددهت ثيح

 .(786/4) ؟حتفلا”و )١١181(« "ملسم حرش” و ((571/7) "ينغملا”و (11//817) "راكذتسالا” :رظنا

 ةكم سفن هتاقيمف جحلاب مارحإلا دارأ اذإ اهلهأ ريغ نم ةكم ىلإ مدق نم اذكو يكملا

 ؛ميقم ريغ وأ اهب اًيقم ناك ءاوس ءاهب ناك نمو «ةكم لهأ :هنثلو ةمادق نبا لاق

 هتاقيم يهف ةكمب ناك نم لك كلذكف هل اًناقيم ناك تاقيم ىلع ىتأ نم لك نأل

 .ها .اًقالخ اذه يف مّلعن ال ءلحلا نمف ةرمعلا دارأ نإو ؛جحلل



١ 
 ها ١ 2

 ححلا :باتك (14)ثيدحلا (نج دلك

 وأ اهلهأ نم ةكم يف ناك نمف .هلك اذه ىلع ءاملعلا عمجأو :هلللذ يوونلا لاقو

 مارحإلاو ةكم كرت هل زوجي الو .ةكم سفن هتاقيمف «جحلاب مارحإلا دارأو اهيلإ اًدراو

 ضعب لاقو .انباحصأ دنع حيحصلا وه اذه «لحلاو مرحلا ءاوس ءاهجراخ نم جحلاب

 .ها .ثيدحلا اذهل لوألا حيحصلاو «ةكم

 .فلؤملا هركذ يذلا دشتيع سابع نبا ثيدح :هب ينعي (ثيدحلا اذل) هلوق :تلق

 )11١81(. "؟ملسم حرش” و 508 /6) "ينغملا” و ١7 ١ /5) "نايبلا” :رظنا

 لحلا نمف ةرمعلا اودارأ اذإ ةكم لهأ

 ريغ نم ناك نم لحلا نم الإ رمتعي ال هنأ ىلع اوقفتاو :هنللط مزح نبا لاق

 .ةكمب نيميقملاو نينراقلا

 .مهريغو ةمادق نباو ربلادبع نبا :عامجإلا لقن اذكهو

 كعثإخ نمحر لادبع اهاخأ رمأ دب يبنلا نأ ان ةشئاع ثيدح عامجإلا دنتسم

 .0509/79) ؟ينغملا”و )8١(: «عامجإلا بتارم” و )١19/11(« «راكذتسالا :رظنا

 لحلا ىلإ ةرمعلل ةكم لهأ جورخ نم ةمكحلا

 «لحلا نم مارحإلا مزل امنإو :(2559/7) ؟ينغملا” يف هفلل» ةمادق نبا لاق

 نأل ؛هيف امهنيب عمج امل ءمرحلا نم مرحأ ول هنإف «مرحلاو لحلا نيب كسنلا يف عمجيل

 عمتجيف «ةفرع ىلإ جورخلا ىلإ رقتفي هنإف ءجحلا فالخب ءمرحلا يف اهلك ةرمعلا لاعفأ

 .زاج مرحأ لحلا يأ نمو «كلذ فالخب ةرمعلاو ءمرحلاو لحلا هل

 م



 ّجحلا :باتك (4١1)ثيدحلا (

 تاقيم اهل سيل اقيرط كلس اذإ

 اقيرط كلس نم نأ :كلذ ةلمجو :(577 /7) "ينغملا” يف هقللَخ ةمادق نبا لاق

 هقيرط ىلإ وه يذلا .تاقيملا وذحب همارحإ نوكي ىتح دهتجي هنإف «نيتاقيم نيب

 اورظنا :لاقف !؟انقيرط نع روج اًنرق نإ :رمعل اولاق قارعلا لهأ نأ انيور امل ؛برقأ

 داهتجالاب فرعي ام اذه نألو ؛قرع تاذ مهل تّقوف .مكقيرط نم اهوذح

 .ةلبقلاك «داهتجالا هلخد هبتشا اذإف «ريدقتلاو

 براقملا تاقيملاودح فرعي مل اذإ

 تاقيملا ولح فرعي مل نإف :(7577/7) ؟ينغملا» يف هكللج ةمادق نبا لاق

 ؛امرحم الإ تاقيملا زواجي مل هنأ نقيتي ثيحب «دعب نم مرحأف ؟طاتحا .هقيرطل براقملا

 كش ال ام لعف طايتحالاف ءزوجي ال هنع هريخأتو ءزئاج تاقيملا لبق مارحإلا نأل

 بجي الف .هبوجو مدع لصألا نأل ؛هاذاح دق هنأ ملعي ىتح مارحإلا همزلي الو «هيف

 .كشلاب

 تاقيملا لبق مارحإلا مكح

 لبق مرحأ نم نأ ىلع عامجإلا يبطرقلاو يوونلاو ةمادق نباو رذنملا نبا لقن

 .مارحإلا ماكحأ هقح يف تبثت ؛اًمرحم ربتعي تاقيملا

 نأ ىلإ روهمجلا بهذ ؟هلبق وأ تاقيملا نم مارحإلا :لضفأ امهمأ يف اوفلتخا مث

 نم اومرحأ هباحصأو ديو يبنلا نأ :مهتجح .هلبق هركيو لضفأ تاقيملا نم مارحإلا

 لضفأ هدلب نم مارحإلا نأ ىلإ ةفينحوبأ بهذو ءلضفألا الإ نولعفي الو تاقيملا

 نأ جحلا مامت نم» :اعوفرم كغ ةريره بأ ثيدح :مهتجح .يعفاشلل لوق وهو

 مأ ثيدحو ها .ركنم :هللله ينابلألا خيشلا لاق ثيدحلاو «كلهأ ةريود نم مرحت



 ّجحلا :باتك (؟14)ثيدحلا (*)ج

 مارح ا دجسملا ىلإ ىصقألا دجسملا نم ةرمع وأ ةجحب ّلَهَأ نم اًعوفرم ةغ# ةملس

 اذهل رظنا .فيعض ثيدحلاو .ةنجلا هل تبجو وأ رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

 صضعب نع تءاج راثآ اذكهو )27١١ 5١١(«2 ةفيعضلا .هلبق يذلاو ثيدحلا

 مالكلا لاطأو اهشقان دقو تبثت ال اهرثكأو «تاقيملا لبق اومرحأ مهنأ ةباحصلا

 .تئش نإ كلذ عجار .مزح نبا اهيلع

 نإف :مزح نبا لاق .زوجي ال :الاقف مزح نباو يرهاظلا دواد فلاخ دقو اذه

 ةرمع الو هل جح الو هل مارحإ الف ءاهيلع رمي وهو تيقاوملا هذه نم ءيش لبق مرحأ

 لقنف :اذه ىلعو .ها .زئاج كلذف «همارحإ ديدجت تاقيملا زاج اذإ يوني نأ الإ «هل

 ركذ يوونلا نأ ىلع ,دوادو مزح نبا فالخ دوجول ؛باوص ريغ مدقت يذلا عامجإلا
 .دواد فالخ

 «باوصلا وه ميرحتلاب لوقلا نأ :رهظي يذلا !؟مدقت امم باوصلا وه ام :يقب

 وأ هجح نالطبب لوقلا امأ ,مثآ وهف لعف نإف .تاقيملا لبق مارحإلا زوجي ال هنأو

 .ملعأ هللاو .باوص ريغ لوقف ءمزح نبا لاق (ى هترمع

 ؛تمدقت امك تيقاولا تقو دقي يبنلا نآل ؛مّرَت هنأو لوقلا اذه انرتخاو

 ٌجحأ ال ّلَعَل يرْذأ ال ال نإ ؛ْمُكَكِياَنَم اوُدُخأَتلا :لكَم يبنلا لاق دقو ءاهتلدأ تمدقتو

 رباج ثيدح اذكو ,هتن# رباج ثيدح نم )١541( ملسم هاور . (!ِوِذَه ينجح َدْعَب

 ِِرَشَو ِدَمَحُ ىذه ىّدلا ُريَحَو» هيفو ثيدحلا ركذ (4537) ملسم يف اًضيأ كعلاج

 نأ )5١١(: ؟ةفيعضلا” يف | هلله كلام نع ءاج ام نسحأ امو .«اَتاَنَدْحَم رومألا

 مرحأ ثيح نم ةفيلحلا يذ نم لاق ؟مرحأ نيأ نم .هللادبع ابأ اي :لاقف هاتأ الجر

 ؛لعفت ال :لاق !؟ربقلا دنع نم دجسملا نم مرحأ نأ ديرأ ينإ :لاقف هيي هللا لوسر

 يأو :لاق !اهديزأ لايمأ يه امنإ !؟هذه يف ةنتف يأو :لاقف !ةنتفلا كيلع ىشخأ ينإف



 ينإ !؟دْييَي هلل | لوسر اهنع رصق ةليضف ىلإ تقبس كنأ ىرت نأ نم مظعأ ةننف

 مهبيصتوأ ةنئف مهبيِصَت د نأ وو نع َنوُمِلاَحي َنِذَلأ ِرَّدَحَل
 هآآ
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 ٍلَق# :لوقي هللا تعمس

 ![57* :رونلا]# كِل ُباَدَع

 ةفلاخم يف ةفيعضلا ثيداحألا رثأ غلبم رظناف :هلللو ينابلألا خيشلا لاق

 يف انه ناغفألا خياشم ضعب تيأر دقلو !ةرقتسملا ةعيرشلاو ةحيحصلا ثيداحألا

 يلع جتحا هيلع كلذ تركتأ الف !هدلب نم مرحأ هنأ هنم تمهفو «همارحإ يف قشمد

 هتفلاخمل ؛هب لمعلا زوجي الو «هب جتحي ال فيعض هنأ نيكسملا ردي ملو !ثيدحلا اذهب

 .ها .ةفورعملا تيقاوملا ةنس

 ريسفت”و «(100/9) ؟عومجملا”و :(574/6) "ينغملا”و «(07/0) ؟لحملا”و :(178/595فارشإلا” :رظنا
 7٠(. /؟) ؟يبطرقلا

 ةرمعلاو جحلا ديريوهو ,مارحإ نودب تاقيملا زواجت نم مكح

 ملو ةرمعلاو جحلا ديري وهو زواجت نمو تاقيملا نم مارحإلا بجي :لوألا لوقلا

 هركذ ام لوقلا اذه ليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «مد هيلعو مثآ وهف مرحي

 .دضتع رمع نباو سابع نبا ثيدح نم فلؤملا

 يعخنلاو ءاطع لوق وهو .بجاوب سيل هنأو «هيلع ءيش ال :يناثلا لوقلا

 .هل لوق يف نسحلاو

 الف هجح ىضق ىتح عجري مل نإف .تاقيملا ىلإ عجري نأ هل دب ال :ثلاثلا لوقلا

 .مزح نباو ريبج نب ديعس لوق وهو .هل جح

 هيلع سيل ؛(مد هيلع) :مهوق نأ الإ ءروهمجلا لوق وه [ى مثآ هنأ :حجارلا

 دقو .مد هيلعف اًكسن كرت نم :اقوقوم هتشنفع سابع نبا نع ءاج امنإو ,حيحص ليلد

 .حصي مو ءاعوفرم هلع ءاج

 ل ١" "حتفلا”و ,6 /7 "عومجملا”و كة ف ؟ينغملا”و ,(5؟ /ه) "ىلحملا”و .(85 )١١/ "راكذتسالا” :رظنا



 جحلا :باتك (؟4١)ثيدحلا (

 مارحإلل لسفلا بحتسي

 .مرحي نأ دارأ اذإ لجرلا لستغي نأ ةنسلا نم :لاق ضني رمع نب هللادبع نع

 .(015) هلله انخيشل "«دنسملا حيحصلا” يف ثيدحلاو

 اذ انيتأ ىتح ديو هللا لوسر عم انجرخ :لاق دختيع هللادبع نب رباج نعو

 :لاق ؟عنصأ فيك :دكيو هللا لوسر ىلإ تلسرأف سيمع تنب ءامسأ تدلوف ةفيلحلا

 .(1؟18) ملسم هجرخأ .«يِمِرْحَأَو بْوَنب يِرِفثَتْساَو «ليَتْغ١

 امك ؛مارحإلا دنع ءاسنلل عورشم لاستغالا نأ :كلذ ةلمجو :هفلله ةمادق نبا لاق

 .|مهيف ربخلا دورول ؛دكآ ءاسفنلاو ضئاحلا قح يف وهو .كسن هنأل ؛لاجرلل عرشي

 مارحإلا ةدارإ دنع لسغلا بحتسي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا :هنللَم يوونلا لاقو

 اذه بجي الو هريغ وأ يعرشلا تاقيملا نم همارحإ ناك ءاوس ءامهب وأ ةرمع وأ جحب

 قفتاو ."مألا” يف يعفاشلا هيلع ّصن .اهكرت هركي ةدكأتم ةنس وه انإو «لسغلا

 .باحصألا هيلع

 .(770 /7/) "عومجملا” و «(1977 /9) "ينغملا”و «(74 /0) ؟ىلحملا” :رظنا
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 جحلا :باتك (؟15)ثيدحلا 90ج بايثلا نم مرْخملا سبلي ام :باب

 بايثلا نم مرحملا سبلي ام :باب

 َسَبْلَي ام هللا َلوُسَر اَي :َلاَق اَلْجَر نأ : تضتوع َرَمع نْب ِهُللاِدْبَع ْنَع -0

 مئاعلا الَو ءَصْمقلا ُسَبْلَي ال» هلي هللا ُلوُسَر َلاَق ؟ِباّبْتلا نم ٌمِرحُما
 سَبَْلَم لمَ ُدِي ال ٌدَحَأ الإ ,فاّمِخلا لَو ءَسِناَرَبلا الَو تاليواَرّسلا الو ىس ريل ل

 ُهَسَم اَنْيَش باَيْثلا َنِم سَبْلَي الَو ءِنَبعَكلا َنِم َلَفْسَأ (هُهْنَطْقيْلَو ِنْيَفُحخ

 هف ماس ه

 .«سرو وأ ٌناَرَفْعَر

 2 مساس سوءا 58 0 ا

 .«نيزافقلا سيلت الَو ةَمِرْخملا رمل بق 2 ال7 ٌيِراَخْبْلِلَو

 يراخبلا اهجرخأ ةيناثلا ةياورلاو .(0770 ملسمو )١517( يراخبلا هج رخأ

 .(ةأرملا» :5 ةظفل هدنع تسيلو 840 1( ٠

 :ثيدحلا ظافلأ

 .لجرلا اذه مسا ىلع فقوي مل (اًلجر نإ) :هلوق

 نيب نرق وأ .ةرمع وأ جحب مرحأ نم :مرحملاب دارملا (؟مرحملا سبلي ام) :هلونق

 .ةرمعلاو جحلا

 ىلع قلطيو «رازإلاو ءادرلاك طيخملا ريغ :ةغل بوثلا ««بايئلا نم) :هلوق

 .هريغو صيمقلاك طيخملا



 و ىلا او , د.

 جحلا :باتك (؟5١)ثيدحلا (؟)ج بايثلا نم مرحملا سبلي ام :باب

 ءاملعلا لاق :هنلل» يوونلا لاق .خلإ (...مئامعلا الو صمقلا سبلي ال» :هلوق

 اذكو اذك سبلي ال لاقف مرحملا هسبلي امع لئس دوي هنإف ؛هلزجو مالكلا عيدب نم اذه

 اب حيرصتلا ناكو كلذ ىوس ام سبليو تاروكذملا سبلي ال هنأ باوجلا يف لصحف

 طبضف ءرصحنم ريغف مرحملل زئاجلا سوبلملا امأو .رصحنم هنأل ؛ىلوأ سبلي ال

 .هاوس ام سبليو :ىنعي ءاذكو اذك سبلي ال دي هلوقب عيمجلا

 .ندبلا ةئيه ىلع لصفي ام وهو ءصيمق عمج «صمقلا» :هلوق

 .ندبلا نم لفسألا فصنلاب صاخ بوث ليوارس عمج «تاليوارسلا١ :هلوق

 معت اهنأل ؛كلذب تيمس .سأرلا هب فليام :وهو «ةماع عمج «مئامعلا» :هلوق

 .ةيطختلاب سأرلا عيمج

 قصتلم هسأر بوث لك وهو نونلاو ءابلا مضب سنرب عمج «سناربلا» :هلوق

 .اهريغ وأ ةبج وأ ةعارد «هب

 دلجلا نم لجرلا ىلع سبلي ام وهو فخ عمج فافخلا «فافخلا» :هلوق

 .نيبعكلا يطغيو

 نم ضرألا نم ةياقولل ؛مدقلا ىلع سبلي ام :وهو «لعن ةينثت «نيلعن» :هئوق

 .مدقلل رتس ريغ

 ام ميرحت ىلع «هسم» :هلوقب لدتساو :ظفاحلا لاق .هباصأ :اهسم» :هلوق

 .هتحئار تيفخ ولو هضعب وأ هلك غبص

 ءةينسوسلا ةليصفلا نم يلصب تابن :ءافلاو يازلا حتفب «نارفعز» :هتوق

 .بايثلا هب غبصي

 .بايثلا هب غبصي حيرلا بيط رفصأ تبن :ءارلا نوكسو واولا حتفب «سرواا :هلوق

 .زجاحملا تحت وأ فنألا ىلع هب دشي يذلا رامخلا :باقنلا «بقتنت الو» :هلوق



 جحلا :باتك (15١)ثيدحلا (« بايثلا نم ُمرحملا سبلي ام :باب

 فلألا دعبو ءافلا ديدشتو فاقلا مضب زافقلا «نيزافقلا سبلت الود :هلوق

 وأ لزغك ءيشلا ةاناعم دنع اهيفكو اهعباصأ يطغيف اهدي يف ةأرملا هسبلت ام :ياز

 .لجرلل فخخلاك ديلل وهو .هوحن

 .(2292(2) "حيضوتلا” و 007 0( ١/8 "حتفلا”و 075 /) "مالعإلا” و )//١١10(, "ملسم حرش” :رظنا

 2 5 8 بطي لكَ ّىبنلا َتْعِمَس :َلاَق هتيم ساّبع نْب ِهْللاِدْبَع ّْنَع -5 1 قل اان يم 0 هه 4 5 سه ه 0004 ها

 سَبَْيلف اَراَرِإ ْدحِي 1 ْنَمَو ءنْيفحلا ِسَبْلَيَْف ٍنْلْعَت دب 1 ْنَم» :ٍتاَقَرَعِ ا سابإ ثري هك 5س هكر |  ماسأو .هوف4 "رب مك هد ل
 00-2 .٠ ٠ 1 رم

 )1١119/8(. ملسمو )185١( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يذ نم عساتلا مويلا 5 جاجحلا هلزني رعشم مسأ ةفرع (تافرعب) :هتوقف

 وأ ءامابج عافترال وأ ءاطوح امع اهعافترال ؛ةفرع تيمسو .ءاعدلاو ركذلل ةجحلا

 .مهبونذب سانلا فارتعا عضوم اهنأل

 .نود امف ةرسلا نم مسجلا لفسأ هب رتسي بوث وه ؛اًرازإ» :هلوق
 07/١. /؟) "ماهفألا هيبنت” و «(59 /5) "مالعإلا” :رظنا



 جحلا :باتك (؟1)ثيدحلا ( بايثلا نم ٌُمرحملا سبلي ام :باب

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟هبنتجي نأ مرحملا ىلع بجي يذلا سابللاوه ام

 سبل نم عونمم مرحملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هفلله رذنملا نبا مامإلا لاق

 .سناربلاو فافخلاو تاليوارسلاو سنالقلاو مئامعلاو صيمقلا

 ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :فلؤملا هركذ يذلا رمع نبا ثيدحل هحرش يف :هفللكي يوونلا لاقو

 يف ام عيمج ىلع ليوارسلاو صيمقلاب هن هنأو «تاروكذملا هذه نم ءيش سبل مرحملل زوجي

 نابتلاو نشوجلاك «هنم وضع ردق وأ ندبلا ردق ىلع اًلومعم اًطيخم وأ اًطيحم ناك ام :وهو ءامهانعم

 ىتح «هريغ وأ ناك اطيخم سأرلل رتاس لك ىلع سناربلاو مئامعلاب ديت هبنو ءاهريغو زافقلاو
 لك هبنو ةيدفلا هتمزلو اهدش ءامهريغ وأ عادص وأ ةجشل اهيلإ جاتحا نإف .مارح اهنإف ةباصعلا

 .ها .لاجرلا مكح هلك اذهو اهريغو بروجو مجمجو سادم نم لجرلل رتاس لك ىلع فافخلاب

 دنتسمو مهريغو رجح نباو مزح نباو ربلادبع نبا عامجإلا لقن اذكهو

 .فلؤملا هركذ يذلا دكت رمع نبا ثيدح عامجإلا

 *حتتفلا”و )١119(( "ملسم حرش” و (097) "؟بتارملا”و )09/١١(: «راكذتسالا”و 55١(« /5) ؟فارشإلا” :رظن

 .(4 6/١١

 ؟رمع نبا ثيدح يضروكذملا سابللا ميرحت نم ةمكحلا ام

 سابللا ميرحت يف ةمكحلاو )١1١71(: "ملسم حرش” يف هكلله يوونلا لاق

 عشاخلا ةفصب فصتيو هفرتلا نع دعبي نأ :ءادرلاو رازإلا هسابلو مرحملا ىلع روكذملا

 هتبقارم يف غلبأو هراكذأ ةرثك ىلإ برقأ نوكيف تقو لك يف مرحم هنأ ركذتيلو «ليلذلا

 سابلو توملا هب ركذتيلو ؟تاروظحملا باكترا نم هعانتماو «هتدابعل هتنايصو

 .يعادلا ىلإ نيعطهم ةارع ةافح سانلاو ةمايقلا موي ثعبلا ركذتيو «نافكألا



 جحلا :باتك (؟17)ثيدحلا (١)ج بايثلا نم ُمِرْحملا سبلي ام :باب

 زاج هبرزتنا وأ مرحملا هب ىدترا اذإ سبلي امم هوحنو صيمقلا

 .زاج «طيخم بوغب حشتا وأ الوصوم اًرازإ سبل ول :ههلله ةمادق نبا لاق

 هل لعج يذلا عضوملا ىلع سبلي ام طيخملا ميرحتب دارملاو :هللله ظفاحلا لاقو

 .سأب الف ءالثم صيمقلاب ىدترا ول امأف .ندبلا ضعب يف ولو
 .(507 /97) "محتفلا” و لالا“ /” ؟ينغملا” :رظنا

 رازإلا دجي مل اذإ مرحملل ليوارسلا سبل مكح

 سابع نبا ثيدح :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءزوجي :لوألا لوقلا

 . 211160 ملسم يف تن رباج نع ءاجو «فلؤملا هركذ يذلا شن

 ةفينح بأ لوق وهو اقلطم مرحملل ليوارسلا سبل نم عنملا :يناثلا لوقلا

 ثيدح نأك :ظفاحلا لاق .ديغتي سابع نبأ ثيدح هغلبي مل هنأ كلامل رذتعاو كلامو

 اوجتحاو .ثيدحلا اذهب عمسأ مل :لاقف هنع لئس هنأ إطوملا يفف ؛هغلبي مل سابع نبا

 .فلؤملا هركذ يذلا دكت رمع نبا ثيدحب

 ركذ هنال هيف ةجح الف دشن رمع نبا ثيدح امأ .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 الف ؛مدعلا ةلاح مهني رباجو سابع نبا ثيدح يف ركذو رازإلا دوجو ةلاح هيف

 .ملعأ هللاو «ةافانم

 نإف هتئيه ىلع ليوارسلاب رزتي نأ هنكمي مل اذإ هلك اذه :هفللو 5 يوونلا لاق

 .ةيدفلا هتمزل هسبل نإف .هتفص ىلع هسبل زجي مل هنكمأ
 .(017/5) "حتفلا”و :(27 /1) ؟مالعإلا”و )١11/8(, "ملسم حرش” و «(7175 /) "عومجملا” :رظنا



 نْحَلا

 ّجحلا :باتك (؟١1)ثيدحلا 5 هد بايثلا نم ُمِرْحملا سيلي ام :باب

 ؟ امهعطقي لهف .نيلعنلا مدعل نيفخلا مرحملا سبل اذإ

 لهآ روهمج لوق وهو «نيبعكلا نم لفسأ انوكي ىتح |مهعطقي :لوألا لوقلا

 ثيدحو اولاق فلؤملا هركذ يذلا دشتي رمع نبا ثيدح لوقلا اذه ةجح «ملعلا

 . طنط رمع نبا ثيدح هديقي قلطم دهغتقع سابع نبا

 نع يور .امهعطق همزلي مل «نيلعنلا مدعل نيفخلا مرحملا سبل اذإ :يناثلا لوقلا

 نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «دمحأ نع روهشملاو ةمركعو ءاطع لوق وهو , كن يلع

 هنإ :اولاقو ءفلؤملا هركذ يذلا دضن# سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ميقلا

 سانلا ملعي وهو ميظع عمجم يف ديب يبنلا ناك دقو ,دضنتع رمع نبا ثيدحل خسان

 |هعطق يف :اًضيأ اولاقو .زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو «عطقلا ركذي ملو

 .لاملل ةعاضإ

 الف ءاطايتحا لوألا لوقلاب ذخأ نإف .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه برقألا

 نم اًجورخو ؛حيحصلا ثيدحلاب المع ؛|مهعطق ىلوألاو :هنلله ةمادق نبا لاق ءسأب

 .طايتحالاب اًدخأو ؛فالخلا

 )١٠١9/95((: "ىواتفلا عومجم”و )/١١1/1(. ؟ملسم حرش”و 20701 /) ؟ينغملا”و ,(71715/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(711/ /؟) ؟ميقلا نبا لامعأل هقفلا عماج#” و

 نيفيظن ءادرو ارازإ مرحملا سبلي

 روثوبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلامو يروثلا ناكو :هنللك رذنملا نبا لاق

 .ًءادرو اًرازإ مارحإلا ديري يذلا سبلي :نولوقي ؛مهعبت نمو يأرلا باحصأو

 :هتلله ةمادق نبا لاق .نيفيظن نيبوث سبليو : "هرصتخ ”يف كلذ يقرخلا لاقو

 ام :كلذب ينعي .هندب نم ءيش يف طيخملا سبل نم عونمم مرحملا نأل ...ءادرو اًرازإ ينعي

 حشتا وأ الصوم اًرازإ سبل ولو .ليوارسلاو صيمقلاك ءهيلع سوبلملا ردق ىلع طاخي



 نِخلا
 000 7 ١4

 جحلا :باتك (؟15)ثيدحلا ()ج بايثلا نم مرحملا سبلي ام :باب

 هل انببحأ اننأل نيليسغ امإو ؟نيديدج امإ نيفيظن انوكي نأ بحتسيو .زاج «طيخم بوثب
 ىبنلا لوقل ؛نيضيبأ انوكي نأ ىلوألاو .ةعمجلا دهاشك «هبايث يف كلذكف هندب يف فيظنتلا

 .(مُكاَنْوَم ماهي اوَُمَكَو ْمُكءايْحَأ اَهوُسِْلاَف ءُض ذايبلا مكب ريح يي

 ام نباو (494:) يذمرتلاو 5070 دوادوبأ هج رخأ ثيدحلا :تلق

 ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو ءنسح هدنسو ديغت»ع سابع نبا ثيدح نم (1417)

 .(5117) هلل انخيشل

 .(7177 /9) "ينغملا”و ((1814 /7) "فارشإلا” :رظنا

 خلإ «... ةمرحملا ةأرملا بقتنت الو»ةدايز

 .فوقوم هنأ حجرو «فالخلا ظفاحلا ركذ .هفقوو هعفر يف فلتخا ظفللا اذه

 .رمع نبا نع حيحص هعفر :فالخلا ركذ نأ دعب هكللم ريلادبع نبا لاقو

 قافتا ركذو ةدايزلا هذه ةحص ىلإ يراخبلا راشأو :هنللج ينابلألا خيشلا لاقو

 رمع نبا ىلع ةفوقوم اهنأ حجرف ؛حتفلا يف ظفاحلل افالخ ءاهيلع تاقثلا نم ةعامج

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لوق هب رعشي يذلا وهو «لوألا يدنع حجرألاو

 )١19١/4(. "ءاورإلا” و ى(57 /4) "حتفلا”و )1١7/١4(« ؟ديهمتلا” :رظنا

 ةمرحملا ةأرملل باقنلا مكح

 :هنللك ربلادبع نبا لاق ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو :هوركم :لوألا لوقلا

 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم نيملسملا ءالع روهمج ةأرملل باقنلا ةيهارك ىلعو

 ةأرملل عقربتلاو باقتنالا ةيهارك يف اوفلتخي مل ,نيعمجأ راصمألا ءاهقف نم مهدعب

 «ةمرحم يهو اههجو يطخت تناك اهنأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع يور ءيبش الإ «ةمرحملا

 اهنأ اهنع يور دقو .تءاش نإ ءاههجو ةمرحملا يطغت :تلاق اهنأ ةشئاع نع يورو

 .سانلا هيلعو ءلعفت ال
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 ححلا :باتك (؟١١1)ثيدحلا 20ج بايثلا نم ٌمرْخملا سيبلي ام :باب

 نع ةتباث كلذ ةهارك نأل ؛هوركمف باقنلاو عقربلا امأ :هنللذ رذنملا نبا لاقو

 لاق دي يبنلا باحصأ نم ادحأ ملعن الو .ةشئاعو سابع نباو رمع نباو دعس

 .كلذب

 .ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع ةياورو ةيفنحلا لوق وهو :زئاج :يناثلا لوقلا

 :اًضيأو .فلؤملا هركذ يذلا دضتت» رمع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ,ةباحصلا نم مهركذ مدقت نم لوق وه

 .(04 /4) ؟حتفلا”و ,(738 /*) "ينغملا” و )٠١0/15(: ؟ديهمتلا”و )/77١(« ؟فارشإلا” :رظنا

 ةمرحملا ةأرملل نيزافقلا سبل مكح

 دهاجمو سواطو ءاطع لاق هبو ءرمع نبا لوق وهو زوجي ال :لوألا لوقلا

 نبا ثيدح :مهتجح .يعفاشلا يلوق دحأ وهو ءقاحسإو دمحأو كلامو يعخنلاو

 .فلؤملا هركذ يذلا دمضيع رمع

 هسبلي ناك هنأ كعتاظ صاقو يبأ نب دعس نع كلذ يور :زوجي :يناثلا لوقلا

 يف يعفاشلاو ةفينحوبأو يروثلا لاق هبو «ةشئاع هيف تصخرو «تامرحم ّنهو هتائب

 .يناثلا هلوق

 ىهن نم لوق يدنع باوصلا :هللَو ريلادبع نبا لاق ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .32 يبنلا نع هتوبشل ؟ةيدفلا اهيلع بجوأو «نيزافقلا نع ةأرملا
 .(5 4 /4) "حتفلا” و .(7 79 /7) ؟ينغملا” و )1١8/10(. "ديهمتلا” :رظنا

 اههجو يطغت نأ ةمرحملا ةأرم لا ىلع مرحي

 .اههجو يف ةأرملا مارحإ نأ ىلع اوعمجأو :هكلله ريلادبع نبا لاق

 يف اههجو ةيطغت اهيلع مرحي ةأرملا نأ كلذ ةلمجو :هنلل» ةمادق نبا لاقو

 نع يور ام الإ ءاقالخ اذه يف ملعن ال .هسأر ةيطغت لجرلا ىلع مرحي !ى اهمارحإ



 بايثلا نم ُمِرْحمْلا سبلي ام :باب

 دنع لدسلاب هيطغت تناك اهنأ لمتحيو .ةمرحم يهو اههجو يطغت تناك اهنأ ءامسأ

 .افالتخا نوكي الف ؛ةجاحلا

 ىوس !ب اهيفكو اههجو رتس نم اهعنم يف اوفلتخي ملو :هنللج ظفاحلا لاقو

 .نيزافقلاو باقنلا

 .(04 /4) "حتفلا” و .(775 /) ؟ينغملا”و )١١/ 4 ٠١( "ديهمتلا” :رظنا

 لاجرلا ةرضحب تناك اذإ اههجو يطغت نأ ةمرحملا ةأرملا ىلع بجي

 #1 هللا لوسر عم نحنو ءانب نورمي نابكرلا ناك :تلاق ان ةشئاع ثيدح

 انزواج اذإف ءاههجو ىلع اهسأر نم اهابلج انادحإ تلدسأ انب اوذاح اذإف .تامرحم

 نب ديزي هدنس يفو )١18775( دوادوبأ هقيرط نمو 72١(( /5) دمحأ هجرخأ .هانفشك

 .فيعض وهو «يمشاه ا دايز يبأ

 انكو ءلاجرلا نم انهوجو يطغن انك :تلاق ان ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدحو

 .مارحإلا يف كلذ لبق طشمن

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ؛مكاحلا هجرخأ :هنللذ ينابلألا خيشلا لاق

 .الاق امك وهو .يبهذلا هقفاوو

 قوف نم اههجو ىلع بوثلا لدست نأ اه نأ اوعمجأو :هغللك ريلادبع نبا لاق

 .اهيلإ لاجرلا رظن نع هب رثست ءافيفخ الدس اهسأر

 .ملعأ هللاو .فالخلا مدع لقنو «ةلأسملا هذه ةمادق نبا ركذ اذكهو

 .(517/54) ؟ءاورإلا” و ؛(177 /؟) ؟صيخشتلا” و ((777/7) "ينغملا”و )٠١8/١0(« ؟ديهمتلا” :رظنا

 فافخلاو رمخلاو تاليوارسلاو عوردلاو صمقلا سبلت نأ ةمرحملل زوجي

 عوردلاو صيمقلا سبل ةمرحملا ةأرملل نأ ىلع اوعمجأو :هغللج رذنملا نبا لاق

 .فافخلاو ِرُمُخلاو ليوارسلاو



 متن دج
 جحلا :باتك (؟15)ثيدحلا ()ج اك

 روكذملا سابللا يف باطخلا اذهب دارملا نأ اوعمجأو :هكلل» ربلادبع نبا لاقو

 رمخلاو ليوارسلاو عردلاو صيمقلا سابلب ةأرملل سأب ال هنأو ءءاسنلا نود لاجرلا

 .فافخلاو

 ةأرملل زئاج هنأ يف انركذ ام دعب ءاميلعلا نيب فالخ الو :اًضيأ هلل لاقو

 ءاهيف بيط ال يتلا بايثلا رئاسو تاليوارسلاو فافخلاو صمقلا سابل ةمرحملا

 اهنأو ءاهسأر نود اههجو يف اهمارحإ نأ اوعمجأو .لجرلاك هلك كلذ يف تسيل اهنأو

 نباو مزح نبا عامجإلا لقن اذكهو .ها .ةمرحم يهو ءاهرعش رتستو اهسأر رمخت

 .امهريغو ةمادق

 "ينغملا”و «(الا/)بتارم لاو كرم ل ٠؛/6١) "ديهمتلا”و 520 *عامجإلا”و ةةف دفإ "؟"فارشإلا” :رظنا

 ام

 بايثلا نم َمرحملا سبلي ام :باب

 مرحي نأ دارأ نمل بيطلا مكح

 دعب هتمادتسا زوجيو «مارحإلا ةدارإ دنع بيطتلا بحتسي :لوألا لوقلا

 لوق وهو .مارحإلا يف هؤادتبا مرحي امنإو «هتحئار الو هنول ءاقب رضي ال هنأو «مارحإلا

 يبأو ريبزلا نباو سابع نبا نع اذه يور ةباحصلا نم عمج :مهنم «ملعلا لهأ روهمج

 ةشئاع ثيدح :مهليلد هتف ةبيبح مأو ةشئاعو ةيواعمو صاقو يبأ نب دعسو ديعس

 َصضْييَو ىرأ مث .دجي ام بيطأب بيطت مرحي نأ دارأ اذإ ديب هللا لوسر ناك :انتن»

 )١190(. ملسمو (71/1) يراخبلا هجرخأ .كلذ دعب هتيحلو هسأر يف نهدلا

 نامثعو رمع نع يورم وهو .مارحإلا ةدارإ دنع بيطلا هركي :يناثلا لوقلا

 كلامو يرهزلاو ءاطع لوق وهو .هغ# ورمع نب هللادبعو رمع نب هللادبعو
 7 ا سااع 1 5

 ةبج هيلع لجر ءاج :هيفو .كنلخ ةيمأ نب ىلعي ثيدح :لوقلا اذه ةجح .مهريغو



 جحلا :باتك (؟715)ثيدحلا (* بايثلا نم ٌمِرْحملا سبلي ام :باب

 تاك ُهْلِسْغاَم كب يذلا ٌبيّطلا امَأ» :ايَي يبنلا لاقف :هيفو ءبيطب خمضتم فوص
 .ىرخأ ةلدأ مهو «ثيدحلا «...اًهْعِرْناَ بحل اّمآَو ءِتاّرَم 0 0 0 هام عي يع 2

 هنع بيجأ دقف دنعذوَح ةيمأ نب ىلعي ثيدح امأو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :اهنم «ةبوجأ ةدعب

 لك يف رفعزتلا نع يهنم لجرلاو «ندبلا يف ال ةبجلا يف ناك قولخلا اذه نأ

 .لاوحألا

 «ةرجحلا نم ناث ةنس «ةكم حتف بقع ةنارعجلاب ناك هنأل ؛مدقتم ىلعي ثيدح

 .رشع ةنس عادولا ةجح يف ةشئاع ثيدحو

 ينو :هكلل» يوونلا لاق «هتلازإب رمأف ؛همارحإ دعب بيطلا لمعتسا هنأ لمتحي

 .هيلإ ريصملا نيعتيف ؛ثيداحألا نيب عمج باوجلا اذه

 .0944/9) "حتفلا” و .(7707 /0) ؟عومجملا” و «(717/4 /1) ؟ينغملا” و .(08 )1١/ ؟راكذتسالا” :رظنا

 مرحي نأ لبق مارحإلل دعملا بوثلا بييطت زوجي له

 مل هعزن نإف هعزني ملام هسبل ةمادتسا هلف هبوث بيط نإو :هنللَو ةمادق نبا لاق

 بيطملا سبلو «بيطلا ءادتبا عنمي مارحإلا نأل ؛ىدتفا هسبل نإف .هسبلي نأ هل نكي

 .ةمادتسالا نود

 دنع مرحملا بوث بييطت بحتسمي ال هنأ ىلع انباحصأ قفتا :هنللَ يوونلا لاقو

 :نويقارعلاو فنصملا عطق هبو ءامههحصأ :ناقيرط هبييطت زاوج ىفو .مارحإلا ةدارإ

 هسبل مث هعزن نإف .ةيدف الو ءزاج .هسبل مادتساو مرحأ مث هسبلو هبيط اذإف .هزاوج

 .همارحإ دعب ابيطم ابوث سبل هنأل ؛ةيدفلا همزل
 .(578/0) "عومجملا” و 23174 /7) "ينغملا” :رظنا



 نِحلا
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 0 نفر رباو +

 جحلا :باتك (؟:)ثيدحلا ()ج دن بايثلا نم مرحملا سبلي ام :باب

 مارحالا دنع ءاسنلا بيطت مكح

 | 125 يبنلا عم جرخن انك :تلاق ان ةشئاع نع

 خي يبنلا هاريف ءاههجو ىلع لاس انادحإ تقرع اذإف .مارحإلا دنع بيطملا ٌكّشلاب

 هفللو انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو )0”١187(« دوادوبأ هجرخأ .اناهني الف

 .( ١5١0

 اك بيطتت نأ مارحإلا تدارأ اذإ ةأرملل بحتسي :هنلله ؟نايبلا” بحاص لاق

 .اذه ةشئاع ثيدح هلا ركذ مث .لجرلل كلذ بحتسي

 ءاوس «مارحإلا ةدارإ دنع هندب يف بيطتي نأ بحتسي :هكللذ يوونلا لاقو

 اذه ةأرملاو لجرلا ءاوسو «ىقبي ال يذلاو مارحإلا دعب مرج هل ىقبي يذلا بيطلا

 يف ءاوسو :انباحصأ لاق ...قرطلا عيمج يف باحصألا ريهامج عطق هبو بهذملا وه

 ءاسنلل هركي هنإف ةعمجلا نيبو هنيب قرفلاو :اولاقو .زوجعلاو ةباشلا ةأرملا هبابحتسا

 اهنكمي الف ؛اهتقو كلذكو .قيضي ةعمجلا ناكم نأل ؛تابيطتم اهيلإ جورخلا

 .كسنلا فالخب لاجرلا بانتجا

 نأ ىلع اوعمجأ مهنآل ؛ءاسنلاب صاخ كلذ نإ :لاقي الو :هنلَم ظفاحلا لاقو

 .نيمرحت اوناك اذإ بيطلا لامعتسا ميرحت يف ءاوس ءاسنلاو لاجرلا

 هنول رهظ ام :ءاسنلا بيطو .اهمارحإ لبق بيطتت نأ اهلل ةأرملا نأ :ةصالخلاو

 لاجرلا نع ِدْعُي يف تناك اذإ زوجيف «ةحئار بيطلل ناك اذإ امأو .هحير يفخو
 الف ةحئارلا اهنم مشي نأ تيشخ نإف .ةحئارلا اهنم مشي نأ نم نمأتو «بناجألا

 نم ةلمج تركذ دقو .ةبيطتم ةأرملا جورخ نع يهنلا اهيف «ةريثك ةلدأل ؛زوجي

 .ملعأ هللاو ء (11) "نيديعلا ماكحأل عماجلا” يباتك يف ثيداحألا

 .099 /7) "حتفلا” و .(558/19) "عومجملا”و 3157/56 ؟نايبلا” :رظنا



 جحلا :باتك (؟15)ثيدحلا (* بايثلا نم ُمِرْحْمْلا سبلي ام باب

 مرحي نأ دارأ نم بيطتي ىتم

 سبلو لاستغالا نم غرف اذإف )١377/5(: هنلله ؟نايبلا” بحاص لاق

 ىقبت بيطب بيطتي نأ نيب قرف الو .همارحإ لبق بيطتي نأ هل بحتمملاف «نيبوثلا

 .هرثأ وأ هنيع ىقبت ال بيطب بيطتي نأ نيبو «دوعلاو ةيلاغلاو كسملاك هرثأ وأ هنيع

 بيطلا عاونأ عيمج بنتجي نأ همارحإ دعب مرحملا ىلع بجي

 بيطلا لامعتسا نم عونمت مرحملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هغلل رذنملا نبا لاق

 .هندب عيمج يف

 سمي نأ مرحي نأ دعب مرحملل زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأ :هثلله ربلادبع نبا لاقو

 .ةبقعلا ةرمج يمري ىتح «بيطلا نم اًئيش

 سرولاو نارفعزلاو بيطلا لامعتسا بنتجي هنأ اوقفتاو :هثثلَه مزح نبا لاقو

 ةأرملا نأ اوقفتاو ءرحنلا موي ةحيبص ىلإ همارحإ دعب ةرفعزملاو ةسروملا بايثلاو

 .انركذ امك بيطلا بنتجت ةمرحملا

 الَو» :هيفو .«فلؤملا هركذ يذلا اتنيع رمع نبا ثيدح عامجإلا دنتسم :تلق

 .(ٌسْرَو وأ ٌناَرَفْعَر ُهّسَم اَنْيَش ٍباََّلا َّنِم سبل
 .(75) : ؟بتارملا” و © 7:9 /19) "ديهمتلا”و «(7571 /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 مرحملا ىلع بيطلا ميرحن نم ةمكحلا ام

 «بيطلا ميرحت يف ةمكحلا )21١77(: "ملسم حرش” يف هلو يوونلا لاق

 .ةرخآلا دصاقمل همه عمتجيو ءاهذالمو ايندلا ةنيزو هفرتلا نع دعبي نأ :ءاسنلاو



 ّجحلا :باتك (015)ثيدحلا (©)ج بايثلا نم ُمرْحملا سبلي ام :باب

 ؟مارحإلاب دارملاوه ام

 وأ جحلا يف لوخدلا دصق :يهو ؛بلقلاب ةينلا :وه مارحإلا :هنْللَج يوونلا لاق

 .امهيلك وأ ةرمعلا

 سبلو لاستغالا نود ةينلا :مارحإلاب دارملا :هقلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 سيلو ؛مارحإلا بايث سبل ىلع مارحإلا ىنعم نولمحي ةماعلا رثكأو .مارحإلا بايث

 ةين :هنأ بابلا اذه يلي يذلا بابلا يف - َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ - انيتأيس مارحإلاو .كلذك

 ملو مارحإلا بايث سبلو لسغتو ةنيدملا يف ناك نمف :اذه ىلعو .كسنلا يف لوخدلا

 يف لوخدلا ةين :وه مارحإلا نآل ؛اًموركم لعفي مل هنإف «ةفيلحلا يذب الإ ,مرحي

 .تاقيملا يف الإ هنم لصحت ملو .كسندلا

 .(08/19/) : *عتمملا حرشلا”و 4620 اة «حتفلا”و ضرك "عومجملا” :رظنا

 مارحإالل ةينلا مكح

 له :اوفلتخاو ةينب الإ نوكي ال مارحإلا نأ ىلع اوقفتاو :هغلله دشر نبا لاق

 ؟ةيبلتلا ريغ نم هيف ةينلا ئرجت

 :ةا3, هلوقل ؛ةينلاب الإ مارحإلا حصي الو .مارحإلا يونيو :هللله يزاريشلا لاقو
 .ةالصلاو موصلاك ةين ريغ نم حصي ملف ةضحم ةدابع هنألو ؛«ِتاّيئلاب لالا ان

 كلذب ظفلتيو هبلقب هيوني نأ مارحإلا ديرمل يغبني انباحصأ لاق :هنلذ يوونلا لاقو

 مهللا كيبل «ىلاعت هلل هب تمرحأو جحلا تيون :هناسلو هبلقب لوقيف يبليو «هناسلب

 دصق :يهو .بلقلاب ةينلا وه مارحإلاف .هل يغبني ام لمكأ اذهف .ةيبلتلا رخآ ىلإ ...كيبل

 امأو .باحصألاو يجيندنبلا هب حرص اذكه .امهيلك وأ ةرمعلا وأ جحلا يف لوخدلا

 مل بلقلا نود ظفللا ىلع رصتقا نإف ...بلقلا يف ام ديكوتلت بحتسمف كلذب ظفللا

 .همارحإ حص ناسللا ظفل نود بلقلا ىلع رصتقا نإو «همارحإ حصي

 .(77 0 //) "عومجملا” و ((7861 /؟) "ةيادبلا” و «(ا/ا/ /6) ؟؟ىلحملا” :رظنا



 نجلا

 جحلا :باتك (؟١”)ثيدحلا 3 تت بايثلا نم ُمِرْحمْلا سبلي ام :باب

 ؟مارحإلا لبق يلصي لهف , مرحي نأ دارأ اذإ

 بقع مرحي نأ بحتسي هنأ ىلإ ةعبرألا ةمئألا مهنم ملعلا لهأ ةماع بهذ

 مرحأو اًعوطت نيتعكر ىلص الإو ءاهبقع مرحأ ةبوتكم ةالص ترضح نإف ةالصلا
 ةدارإ دنع نيتعكر يلصي نأ بحتسي :لاقف عامجإلا اذه ىلع يوونلا لقن لب ءاهبقع

 .اهبابحتسا ىلع عمجم ةالصلا هذهو .مارحإلا

 نيعتي ال :هفللك نيميثع نبا خيشلا لاق «ةالصلا ربد ٌلَعَأ نب يبنلا نأ :مهتجح

 ةالص ربد لهأ لب «ةنونسم ةالص الو مارحإلاب ةصاخ ةالصلا هذه نوكت نأ

 هنأل لهأ وأ «ةالصلا دعب هلالهإ نوكي نأ دصق ٌديَدَت يبنلا له :ملعن الو «ةضورفم

 .ها .لامتحا هيف !؟هبوكر دنع لهأف بكر ىلص امل

 .طقف ةبوتكم ةالص بقع مرحي نأ بحتسي هنأ ىلإ ةياور يف دمحأ مامإلا بهذو

 .هصخت ةالص مارحإلل سيلف الإو هبقع مرحأ اًضرف يلصي ناك نإ كله ةيميت نبا لاقو

 ىحضلا يف ناك نإ نكل :لاق مث اذه ةيميت نبا مالك هكلله نيميثع نبا خيشلا ركذو .ها

 لضفألا :لوقن رهظلا تقو يف ناك نإو ءاهدعب مرحيو ىحضلا ةالص يلصي نأ نكميف

 .رصعلا ةالص كلذكو «ةالصلا دعب مرحت مث ءرهظلا يلصت ىتح كسمت نأ

 .حيحصلا وه اذهو لي يبنلا نع دري مل اذهف ؛مارحإلل اهنيعب ةبحتسم ةالص امأو
 ؟ةعورشم ءوضولا ةنس لهف ؛«ءوضولا ةنس نيتعكر ىلص مث أضوت اذإ :ةلآسم

 لصف تأضوتو تلستغا اذإ تنأ :لوقتف اذه ىلعو .ةعورشم «معن :باوجلا

 نأ ناكملا اذه ريغ يف هتداع نم سيل ناك اذإ رظنلا ىقبي نكلو .ءوضولا ةنس نيتعكر

 هذه نأ هسفن يف رعشي فوس سيلأ ءانه يلصي نأ دارأف ء«ءوضولا يتعكر يلصي
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 ؟ءوضولاو مارحإلا نيب كارتشالا لجأ نم لقألا ىلع وأ مارحإلا لجأ نم ةالصلا



 حجحلا :باتك (؟1)ثيدحلا (* بايثلا نم ُمرخملا سبلي ام :باب

 تاقيملا يف ناسنإلا ىقبيس ناك اذإ :لوقن كلذلو ءرهاظلا وه اذه :باوجلا

 .ةضيرفلا دعب لبي نأ لضفألاف ؛ةضيرفلا تقو يتأي ىتح

 هللاو «هيلع ديزم ال هلل نيميثع نبا خيشلا هركذ يذلا ليصفتلا اذه :تلق

 .ملعأ

 *ىواتفلا عومجم”و .(757/97) *عومجملا”و .(778/8) ؟ينغملا>و ء(48 )44/١١: "راكذتسالا” :رظنا

 2.58/9 ؟عتمملا حرشلا” و 000107 /9) ؟فاصنإلا” و«( /55)

 ؟مارحإلاب لهي عضوم يأ نم

 لوق وهو «ةلحارلا ثاعبناو ريسلا ءادتبا دنع مارحإلا بحتتسي :لوألا لوقلا

 )15١15( يراخبلا يف ةغنلم رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج

 ليي مث «ةفيلحلا يذب هتلحار بكري ديدي هللا لوسر تيأر :هيفو )73١1417(« ملسمو
 .ةمئاق هب يوتست ىتح

 يذ نم دِكَي يبنلا لالهإ نأ (1516) يراخبلا يف كننخ رباج ثيدحو

 )١1555(: اًضيأ يراخبلا يف كنيخ سنأ ثيدحو .هتلحار هب توتسا نيح ةفيلحلا

 .لهأ هب توتساو هتلحار بكر املف :هيفو

 يبأو سواطو ءاطع لوق وهو ةالصلا بقع مرحي نأ بحتسي :يناثلا لوقلا

 .رمع نباو سابع نبا نع كلذ يورو رذنملا نباو روث يبأو قاحسإو دمحأو ةفينح

 دنع نم الإ هللا لوسر لهأ ام دغنف# رمع نبا ثيدح لوقلا اذه ةجح

 )١١85(. ملسمو )١165١1( يراخبلا هجرخأ .ةفيلحلا اذ :ينعي .دجسملا

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ءاديبلا ىلع هتلحار هب توتسا اذإ لهي :ثلاثلا لوقلا

 هللا دمح ءاديبلا ىلع هب توتسا ىتح بكر مث :هيفو )١501( يراخبلا يف كفي سنأ

 .|مهب سانلا لهأو «ةرمعو جحب لهأ مث ءربكو حبسو



 ححلا :باتك (15١)ثيدحلا ( بايثلا نم ُمرحملا سبلي ام :باب

 نم اذهو .كلذ ىلع لدت ةريثكلا ةلدألا نأل ؛لوألا لوقلا وه لاوقألا برقآو

 لاوقألا ركذ نأ دعب هكللج ةمادق نبا لاق ءزاج لعف ةثالثلا يأف الإو ءلضفألا ثيح

 .كلذ يف فلاخ ادحأ ملعن الو ءزاج مرحأ امفيكو .بابحتسالا ليبس ىلع اذهو :ةثالثلا

 فالخلا امنإو «كلذ عيمج زاوج ىلع راصمأللا ءاهقف قفتاو :هكللو ظفاحلا لاقو

 .لضفألا يف
 .(601/) ؟حتفلا” و ,(578 /ا/) "عومجملا”و 710/5 /7) "ينغملا” و ((567/15) ؟ةيادبلا” :رظنا

 لالهإلا باب :(517/7) ؟حتفلا” عم هحيحص يف هغلل» يراخبلا بوب

 ىلص اذإ ناك هنأ :(1067) مقرب دش رمع نبا ثيدح ركذو .ةلبقلا لبقتسم

 ةلبقلا لبقتسا هب توتسا اذإف .بكر مث تلحرف هتلحارب رمأ ةفيلحلا يذب ةادغلاب

 .كلذ لعف دب هللا لوسر نأ معزو :هرخآ يفو ؛مرحملا غلبي ىتح يبلي مث ءائاق

 لالهإلا لبق حيبستلاو ريبكتلاو ديمحتلا

 ديمحتلا :باب )5١١/7(: "حتفلا” عم هحيحص يف هلل يراخبلا بوب

 سنأ ثيدح هدعب ركذو .ةبادلا ىلع بوكرلا دنع لالهإلا لبق ريبكتلاو حيبستلاو
 اعبرأ رهظلا ةنيدملاب هعم نحنو ٌدْييي هللا لوسر ىلص لاق :(1551) مقر كفغ

 ىلع هب توتسا ىتح بكر مث حبصأ ىتح اهب تاب مث «نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو
 .امهب سانلا لهأو «ةرمعو جحب لهأ مث ءربكو حبسو هللا دمح ءاديبلا

 دنع) :هلوقو .ةيبلتلا :انه لالهإلاب دارملاو :ثيدحلل هحرش يف هئلَج ظفاحلا لاق

 اذهو .باكرلا يف اًلثم لجرلا عضو لاح ال «ةبادلا ىلع ءاوتسالا دعب :يأ (بوكرلا

 .هتوبث عم هركذل ضرعت نم ّلق ؛لالهإلا لبق هعم ركذامو حيبستلا بابحتسا وهو مكحلا



 نخحلا كي

 جحلا :باتك (؟7١)ثيدحلا (")ج >>
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 مهللا َكّيِبل» :ِةكَع هللا لوسَر ةّيبلت نأ :دختيع ّرَّمع نب هللادبع نع ١"- مو ا 1 01 ل مس عج 00 م 0 0 مهم06

 بايثلا نم ٌمرحملا سبلي ام :باب

 2 - ساهر ري يروم د - ك7 00 - ١ ا هلم لس هت

 كيرش ال .كللملاَو كل ةّمْعَنلاَو دْمحلا نإ كيبل كل كيرش ال َكّيَبَل .َكْبَبَل

 .(َكل

 وممإط < ميك م ه6 6016 نس ل م سس رص عمو لناامتهج ماسلا ل 1 - 0
 ٌنيَحاَو «كيدعسَو «كيبل كيبل :اهيف ديري رمع نب هللادبع ناكَو :لاق

 .لَمَعْلاَو َكْيَلِإ ُءاَبْعَرلاَو ءَكْيَدَيِب

 :ثيدحلا جيرخت

 هجرخي مل خلإ (...هللادبع ناكو :لاق) :هلوقو )١١85( ملسمو )١554( يراخبلا هجرخأ

 .قباسلا مقرلاب ملسم دنع وهو «يراخبلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 وهو .ةباجإ دعب كل ةباجإ كتبجأ :يأ «ةباجإلا يه ةيبلتلا «كيبل» :هلوق

 ةيبلتلا ترركو «بيجأ هريدقت فوذحم هلماعو «ىنثملاب هل اقاحلإ ءايلاب بوصنم

 .هتيب جح ىلإ هدابع اعد ثيح ؛ىلاعت هلل ةباجإ ةيبلتلا هذهو ديكأتلل

 اهحتفو (نإ) نم ةزمهلا رسكب ىوري :هنللم يوونلا لاق 'دمحلا نإ) :هلوف

 لاق .دوجأ رسكلا :روهمجلا لاق «ةغللا لهأو ثيدحلا لهأل ناروهشم ناهجو

 ىنعملا يف دوجألا وهو ءرسكلا رايتخالا :بلعث لاقو .ةماعلا ةياور حتفلا :يباطخلا

 حتف نمو .لاح لك ىلع كل ةمعنلاو دمحلا نإ :هانعم لعج رسك نم نأل ؛حتفلا نم

 .ببسلا اذهل كيبل :هانعم :لاق
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 ّجحلا :باتك (41)ثيدحلا («اج دن

 ؛صاصتخالل (كل) يف ماللاو .كل ناسحإلاو لضفلا :يأ «كل ةمعنلاو» :هلوق

 .معنملا دومحملا هدحو هللا نأل

 .فوذحم ربخلاو ْنِإ مسا ىلع افطع بصنلاب وأ أدتبم عفرلاب «كلملاو» :هلوق

 .كدحو كل اهريبدتو قئالخلا كلم نأ :يأ ,كل كلملاو :ريدقتلاو

 .ركذ ايف كل كراشم ال :يأ «كل كيرشال» :هلوق

 «ةكربلاو نمّيلا دوعسلاو دعسلاو .دعس دعب ادعس :يأ (كيدعسو) :هئوق

 .كتيبلت يف ةكربو انمي :يأ

 .هلضف نمو ىلاعت هللا ديب هلك ريخلا :يأ (كيديب ريخلاو) :هلوق

 هب قئاللا هجولا ىلع ىلاعت هلل !هابثإ بجي ناتيقيقح نادي امه (كيديب) :هلوق

 .ليطعت الو فيرحت ريغ نمو هيبشت الو فييكت ريغ نم «هناحبس

 .باوثلاو رجألا نم كدنع اهيف بغرنو كدصقن :يأ (كيلإ ءابغرلاو) :هلوق

 .كيلإ لمعلاو :ريدقتلاو .فوذحم هربخ أدتبم :عفرلاب (لمعلاو) :هلوق

 .هدحو هلل الإ لمعن ال :يأ «تاعاطلا لامعأ هب دوصقملاو

 «؟ةياهنلا”و ء(4 04/90 "حتفلا”و )/١177(, "ملسم حرش” و ,(777 /1) ؟مهفملا”و «(758/17) ؟عومجملا” :رظنا

 .(77 /؟) "ماهفألا هيبنت”و

 بايثلا نم ُمِرَحملا سيلي ام :باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةيبلتلا مكح

 دمحأو يعفاشلا لوق وهو .ءيش اهكرتب بجي الو نئسلا نم ةنس :لوألا لوقلا

 .راكذألا رئاسك جحلا يف بجت ملف ؛ركذ اهنأل :اولاق ءحلاص نب نسحلاو

 هاكحو كلام باحصأ لوق وهو .مد اهكرتب بجيو «ةبجاو :يناثلا لوقلا
 .هيلع اضن يعفاشلل دجو هنإ :لاقو «ةيعفاشلا نم ةريره يبأ نبا نع يدرواملا



 نْحلا

 جحلا :باتك (؟17)ثيدحلا 5

 وهو رمع نبا نع يورم وهو .اهنودب دقعني ال مارحإلا يف نكر :ثلاثلا لوقلا

 رهاظلا لهأو ةيكلاملا نم بيبح نباو ةفينح يبأو يروثلاو «ةمركعو سواط لوق

 .ةالصلا يف مارحإلا ةريبكت ريظن يه :ولاق

 لاق :لاق كن دالخ نب بئاسلا ثيدحل بجت اهنأو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ٍلاَلْهإلاب ْمُهتاَوُص ْمَأ اوُعَفْرَي نأ يباَحْضَأ َرْمآ نأ ٍنَرَمَ ليِرْرِج ناََأ» يكب هللا لوسر

 .هذه دعب يتلا ةلأسملا يف هجيرخت يتآيسو .هفلله ينابلآلا خبشلا هححصي ثيدحلاو .ةَيبَلاَو

 )41١/8(. ؟حتفلا” و 57٠(: /1/) ؟عومجملا”و :(؟88 /5) ؟ينغملا” و «(45 )1١١/ «راكذتسالا” :رظنا

 بايثلا نم ٌمرحملا سبلي ام :باب

 ةيبلتلاب توصلا عفر مكح

 رهظلا ةنيدملاب ْدَْيَب يبنلا لص لاق )١554( يراخبلا يف كلذ سنأ ثيدح

 .اًعيمج اهب نوخرصي مهتعمسو «نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلاو اعبرأ

 . ظفاحلا هلاق .ةرمعلاو جحلاب :يأ ((هب) :هلوق

 .لالهإلاب توصلا عفر :باب :هللو يراخبلا بوبو

 «ءيشب هتوص عفار لكو .ةيبلتلاب توصلا عفر :انه لالهإلا :هكللذ يربطلا لاق

 .هب لهم وهف

 «ٌليِرْبج يناَنأ» :ةيكَي هللا لوسر لاق :لاق هتعن هيبأ نع بئاسلا نب دالخت نعو

 يذمرتلا هجرخأ .هةَيبلَتلاَو ٍلاَلْمإلاب ْمهتاَوْصَأ اوُعَفْرَي ْنَأ يباَحْضَأ َرمآ ْنَأ نَرَمأ

 «صيخلتلا” رظناو .هنللو ينابلألا خيشلا هححصو ؛«(1815١) دوادوبأو «(3879)

 .ىرخأ ةلدأ كانهو (5؟9/5)

 نوغلبي ال دي هللا لوسر باحصأ ناك :مزاحوبأ لاقو :هكله ةمادق نبا لاق



 ّحجحلا :باتك (9107)ثيدحلا ( بايثلا نم ٌمرحملا سبلي ام :باب

 ىلع ةدايز توصلا عفر يف هسفن دهجي الو .هتوص لحصي ىتح ءاحورلا أي الف

 .هتيبلتو هتوص عطقني العل ؛ةقاطلا

 .(ة ١ مرعطو "متفلا”و ل( 7 ؟عومجملا” رو(, /8 "ينغملا” :رظنا

 ةيبلتلاب اهتوص ةأرملا عفرت ال
 لاق هبو .ةيبلتلاب اهبتوص عفرت ال ' ةأرملا :رمع نبا لاقو :هثلو و رذنلا نبا لاق

 .لالهإلاب اهتوص عفرت ال ةأرملا نأ مهدنع

 اهتوص عفرت الأ الأ ةأرملا يف ةنسلا نأ ملعلا لهأ عمجأو : :هفللك ريلادبع نبا لاقو

 .اهسفن عمست نأ اهيلع انإو

 ةشئاع نع افالخ مهضعب ىكح دقو «ىنيعلا عامجولا لقن اذكهو :تلق

 .ءاسنلل رهجلا عرشي هنأو ,ءاطعو ةنوميمو

 .ةرم ولو ضرف وهو ءاهب اهتوص ةأرملاو لجرلا عفريو :هثلله مزح نبا لاقو

 امنإو :هلله ةمادق نبا لاق ءاهبتوص عفرت ال اهنأو ءروهمجلا لوق وه :حجارلا

 امل نونسملاو «ةماقإ الو ناذأ اهل نسي ال :اذهلو .اهم ةنتفلا ةفاخم ؛توصلا عفر اهل هرك

 .حيبستلا نود قيفصتلا ةالصلا يف هيبنتلا يف
 *عومجملا”و ,(5701 /6) ؟ينغملا”و )8١/0(. ؟ىلحملا”و )١77/11(« «راكذتسالا” و «(1960 /) «فارشإلا» :رظنا

 .(4109/7 /؟) ؟تادابعلا يف ريلادبع نبا تاعامجإ”و 769 /0)

 ةيبلتلا لضف

 ىَتلاَلِإ يتب ميسم نم اَم» :دَع هللا لوسر لاق :لاق كعفط دعس نب لهس نع

 سمس ةاس هر

 ْنِم ُضْرَألا ْعِطَقْنَت سَ ِرَّدَم وأ رجَش وأ رجح ْنِم ِهِلاَمِش ْنَع ْوَأ هيمي ْنَع ْنَم

 .(454) ههللو انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو «(8١81)يذمرتلا هجرخأ .«اَنْهاَهَو اهاَه



 بنِحلأ

 جحلا :باتك (؟17)ثيدحلا 3 ٠ بايثلا نم ٌمِرْحمْلا سبلي ام :باب

 1155 هللا لوسر ةيبلت ىلع ةدايزلا مكح
 2 هللا لوسر نع ةدراولا ةيبلتلا لوقي هنأ ىلع ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 .اهيلع ةدايزلا يف اوفلتخاو

 وهو .هركت الو دي هللا لوسر ةيبلت ىلع ةدايزلا بحتست ال :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم نم حيحصلاو «رذنملا نباو يعفاشلا لوق

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةدايزلاب سأب ال :يناثلا لوقلا

 دازي نأ سأب ال :لاق هنأ هنع يورو «كلام لوق وهو .ةهاركلا :ثلاثلا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا يف (ىك «هديزي رمع نبا ناك ام اهيف

 نم نسحيو لمجي ام ةيبلتلا يف داز نم :هكللَم ربلادبع نبا هلاق ام وه :حجارلا

 .يدنع لضفأ وهف هيَ هللا لوسر ةيبلت ىلع رصتقا نمو ءسأب الف ركذلا
 حرش” و .(1594/17) "عومجملا” و ,.(790 /9) ينغملا”و )4٠/1١(« "راكذتسالا”و ١97(« /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 .050/9) "فاصنإلا”و 5٠١(« /9) "حتفلا”و )١17١8(( "ملسم



 هجرخي مل خلإ ؛ ...يراخبلل ظفل يفو» هلوقو .(1775) ملسمو )٠١84( يراخبلا هج رخأ

 )57١(. ةياور «قباسلا مقرلاب ملسم هجرخأو .يراخبلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 .زوجيال :يأ 'لحيال» :هلوق

 عرش تامرحم نع رجزنتو هعرشو هللا ماكحأل داقنت :يأ (هللاب نمؤت» :هلوق

 ديق |منإو «ةعيرشلا عورفب نيبطاخم اوسيل رافكلا نأ :هانعم سيل نمؤملاب هدييقتو .هللا
 .هل داقنيو عرشلا باطخب عفتني يذلا هنأل ؛نمؤملاب

 .ءازجلا نم هب امو ؛ةمايقلا موي :يأ ارخآلا مويلاو) :هلوق

 .اهتماقإ لحم قرافت :يأ (رفاست» :هلوق

 ةريسم» :ظفلب ءاجو «ةليل ةريسم» :ظفلب ءاجو «ةليلو موي ةريسما :هلوف

 يف تاياورلا هذه لكو .«نيموي» :ءاجو «ثالث قوف» :ظفلب ءاجو ؟مايأ ةثالث

 فالتخاو «نيلتئاسلا فالتخال ظافلألا هذه فالتخا :ءاملعلا لاق ؛حيحصلا

 .رفسلا ةفاسم ٌديدحت رفسلا باب يف مدقت دقو .نطاوملا

 ! هللا ءاش نإ «مرحملا طباض قأيسو مرح :يأ (ةمرح اهعمو) :هلوف

 .0/8/5؟) "ماهفألا هيبنث” و «(074 /9) "حتفلا” و /7 /5) ؟مالعإلا” :رظنا



 كمي ٌنَحلا
 بايثلا نم ُمرْحملا سبلي ام :باب جحلا :باتك (؟18)ثيدحلا ( ا سل

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 مرحم عم الإ عوطتلا جح ىلإ رفسلا ةأرملل زوجي ال

 سيل هنأ يف اوفلتخي مل :يوغبلا لاق :077/5) ؟حتفلا” يف هكللَم ظفاحلا لاق

 برحلا راد يف تملسأ ةرفاك الإ ءمرحم وأ جوز عم الإ ضرفلا ريغ يف رفسلا ةأرملل

 .تصلخت ةريسأ وأ

 مرحم نودب ةضيرفلا جحل ةأرملا رفس مكح

 يعخنلا لوق وهو «جحلا اهيلع بجي ال اًمرحم دجت مل اذإ ةأرملا :لوألا لوقلا

 يبأو قاحسإو حلاص نب نسحلاو ةفينح يبأو يروثلاو يبعشلاو سواطو نسحلاو

 :لوقلا اذه ةجح .هنع روهشملاب سيلو يعفاشلاو روهشملا يف دمحأ نع ةياورو روث

 ديعس يبأ ثيدح :اهنم ءىرخأ ةلدأو ءفلؤملا هركذ يذلا كغ ةريره يبأ ثيدح

 .نيحيحصلا يف امهو سابع نباو

 عم جرخت :نيريس نبا لاق ؛لاحب اهُّجح يف اًطرش مرحملا سيل :يناثلا لوقلا

 :يعفاشلا لاقو .ءاسنلا ةعامج عم جرخت :كلام لاقو .هب سأب ال نيملسملا نم لجر

 :لوقلا اذه ةجح .لودع موق عم جرخت :يعازوألا لاقو .ةقث ةملسم ةّرح عم جرخت

 يف دب يبنلا جاوزأل نذأ نا باطخلا نب رمع نأ (1875) يراخبلا يف ءاج ام

 مهل . ديشت## فوع نب نمحر لادبعو نافع نب نامثع نهعم ثعبف ءاهجح ةجح رخآ
 .ىرخأ ةلدأ

 رهاظب لوقلا اوكرت :رذنملا نبا لاق «ةلدألا رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .هوطرتشا |ميف مهعم ةجح ال اطرش مهنم لجر لك طرشو ؛ثيدحلا
 .07/3/14) "حتفلا” و ,( 576 /9) "ينغملا»و )١7/4(« ؟ةنسلا حرش” و (017/79) ؟فارشإلا# :رظنا



 حا تدم
 ّجحلا :باتك (؟1)ثيدحلا (م)ج منن بايثلا نم ُمِرْحملا سبلي ام :باب

 ءاملعلا دنع مرخملا طباض

 اهب ةولخللاو اهيلإ رظنلا زوجي يتلا ءاسنلا نم مرحملا ةقيقح نإ :هثلله يوونلا لاق

 ىلع :انلوقف .اهتمرحل حابم ببسب ديبأتلا ىلع اهحاكن مرح نم لك :اهب ةرفاسملاو
 ؛حابم ببسب :انلوقو .نهوحنو اهتلاخو اهتمعو ةأرملا تخأ نم زارتحا ؛ديبأتلا

 نأل ؛نيمرحم اتسيلو ديبأتلا ىلع نامرحت اهنإف ؛اهتنبو ةهبشب ةءوطوملا مأ نم زارتحا
 زارتحا ؛اهتمرحل :انلوقو .فّلكم لعفب سيل هنأل ؛ةحابإلاب فصوي ال ةهبشلا ءطو

 سيل اهميرحت نأل ؛امرحم تسيلو حابم ببسب ديبأتلا ىلع ةمرحم اهنإف ةنعالملا نم

 .اظيلغتو ةبوقع لب ءاهتمرحل

 ال :لاقف «يباتك بأ اهل ةملسم ديبأتلا ىلع تمرح نم دمحأ ىنثتساو :تلق

 يعفاشلا لاقو .اهب الخ اذإ ءاهنيد نع اهنتفي نأ نمؤي ال هنأل ؛اهل امرحم نوكي

 دمحأ لوق ةمادق نبا حجرو .ديبأتلا ىلع هيلع ةمرحم اهنأل ؛اهل مرح هنإ :ةفينحوبأو

 ةملسم ىلع رفاكل تبثت الأ بجيف ؛اهم ة ةولخلا يضتقي ةيمرحملا تابثإ نإ :لاق

 .لفطلل ةناضحلاك

 اال 0 "متفلا”و دوم ؟ملسم حرش” رو( /0 "ينغملا” :رظنا

 قيرطلا يف ةأرملا مرحم تام اذإ

 "ينغملا” رظنا .جحلا تضقف تضم تدعابت اذإ :هكلله دمحأ مامإلا لاق

.)55 ١/9 

 ؟ةأرملا مرحم ةقفن نوكت نم ىلع

 .اهيلع جحلا يف مرحملا ةقفنو :(59 /) ؟ينغملا” يف هكلله ةمادق نبا لاق

 يف ربتعي اذه ىلعف .ةلحارلاك «هتقفن اهيلع ناكف ءاهليبس نم هنأل ؛دمحأ هيلع ّصن

 عم ءاهعم جحلا نم اهمرحم عنتما نإف .اهمرحملو امل ةلحارو اداز كلمت نأ اهتعاطتسا



 نِحلا

 جحلا :باتك (؟18)ثيدحلا 0 د بايثلا نم ٌمِرَحمْلا سبلي ام :باب

 همزلي لهو ءمرحت ريغب جحلا اهنكمي ال اهنأل ؛اهل مرحم ال نمك يهف «هتقفن هل اهذب

 نأل ؛اهعم جحلا همزلي ال هنأ :حيحصلاو ءامهيلع صن نيتياور ىلع ؟كلذ ىلإ اهتباجإ
 جحي نأ همزلي مل امك «هريغ لجأل ادحأ مزلت الف «ةميظع ةفلكو «ةديدش ةقشم جحا يف

 .ةضيرم تناك اذإ اهنع

 اهعنمي نأ اهجوزل لهف ,جحت نأ ةأرملا تدارأ اذإ

 عنم لجرلل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هنللو رذنملا نيا لاقف عوطتلا جح امأ

 .ها .عوطتلا جح ىلإ جورخلا نم هتجوز

 :مالسإلا ةجح امأو

 حيحصلاو يأرلا باحصأو روثوبأو قاحسإو دمحأو يعخدلا ميهاربإ بهذف

 .اهعنم هل سيل هنأ ىلإ «يعفاشلا يلوق نم

 .يخارتلا ىلع جحلا نأ ىلع ًءانب ءاهعنم هل :رخآلا هلوق يف يعفاشلا بهذو

 اهعنم هل نكي ملف ضرف هنآل :هنللك ةمادق نبا لاق ءروهمجلا لوق :باوصلا

 هيلع صن «كلذ يف هنذآتست نأ بحتسيو ءسمخلا تاولصلاو ناضمر موصك هنم

 .هنذإ ريغب تجرخ الإو نذأ نإف دمحأ

 20540 /9) ؟ىنغملا” و /١1(« /9) ؟فارشإلا” :رظنا
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 ٍنَع ُهْتلَأَسَ ةَرْجع نْب ٍبْعَك َلِإ تْسَلَج :َلاَق ٍلِقْعَم ِنْب هُلاادْبَع ْنَع -9

 لَو هللا ٍلوُسَر لإ ٌتْلِمُخ :َةَماَع ْمُكَل َيِهَو ةَّصاَح َّف ْتَلَرَت :َلاَقَف ةّيذفلا

 - ىَرأ اَم كب َعَلَب ّعَجّولا ىَرَأ ُتْنُك ام :َلاَمَف ءيِهجَو َلَع ّرْ "نمي لْمَقلاَو

 :َلاَق .ال :ُتْلَقَق (!َةاَش ٌدجَتَأ - ىَرَأ اَم َكب ب َعَلَب َُهَجل ىَرَأ ُتْنُك اَمْوَأ
 2 مَ

 .«عاَص فضي ٍنيكْسم لكل «َنيِكاَسَم هَ ْمِعْطَأ وأ ماي يأ هات ْمُضَق»

 آ

 ّقاَش يدي وأ نس ّنْبب اَقَرَف َمِعْطُي ْنأ لكي هللا ُلوُسَر ُهَرَمأَف :ِةياَوِر يفَو
- 

 <ميّئد ول
 ةثالث م 1
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 : 62ج

 يه .خلإ ا ...ةياور يفو'' هلوق )١ ١(. ملسمو هظفل اذهو ((6) يراخبلا هجرخأ

 .قباسلا مقرلاب ملسمو )١1811( يراخبلا يف

 :ثيدحلا ظاشفلأ

 ذأ دوب وَ اي دع ُىَدْخَأ

 .[157:ةرقبلا]© كش

 .يب صتخم لوزنلا ببس :يأ (ةصاخ) :هلوق



 نحل

 جحلا :باتك (؟ة)ثيدحلا مج دن

 ةيآلا هذهو .ماع ةيآلا ظفل نإف ؛ماع اهمكح :يأ (ةماع مكل يهو) :هلوق

 )17١01(. ملسمو (51450) يراخبلا يف تبث امك ةيبيدحلا ماع تلزن

 .يثملا عيطتسي ال ضرملا ةدشل هنأكو - لوعفملل ءانبلاب - (تلمح) :هلوق

 لع دلوتت ةرشح :ةلمق عمج - ميملا نوكسو فاقلا حتفب - (لْمَقلا) :هلوف

 خسولاو قرعلا نم دلوتي لمقلاو :يريمدلا لاق «جراخلا ىلإ ةنوفعلا هعفد دنع ندبلا

 .اًئفع ناكملا ريصي امنيح ءارعش وأ اشير وأ اندب وأ ابوث باصأ اذإ

 .طقاستي :يأ (رئانتي) :هلوق

 .نظأ :يأ - ةزمهلا مضب - «ىرأ :هكلوق

 لكل عماج مسا :وه عجولاو ؛يوارلا نم كش وه «دهجلا وأ عجولا» :هلوق

 .ةقشملا :وه ميجلا حتفب دهجلاو ءعاجوأ هعمج ,ملؤم ضرم

 .دهاشأ ىنعمب - ةزمه لا حتفب - «ىرأ» :هلوق

 .هتلئاعلو هل ةيفاكلا ةقفنلا دج ال نم نيكسملا «نيكسم لكلا :هلوف

 فصن نيكسم لكل) :ثيدحلا نم مهفي اى عصآ ةثالث قرفلا (اًقرف) :هلوق

 .(عاص

 ارسيت ام :ظفل يفو «ةكيسن كسنا وأ» :ظفلب ءاجو (ةاش يدب وأ) :هلوق

 .ةيحضألا يف ئرجت نأ :اهطرشو .ةاش وهو دحاو ىنعمب عيمجلا :هنللم يوونلا لاق

 .(84/5) "حيضوتلا” و ء(5١//7) "حتفلا” و (84/5) "مالعإلا” و ء(1١5١) ؟ملسم حرش” :رظنا



 ُبِحلا
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 جحلا :باتك (؟9١)ثيدحلا مج ممن

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةرورض نم الإ هسأر رعش ةلازإ مرحملل زوجي ال

 ىلع عامجإلا مهريغو يبطرقلاو ةمادق نباو ربلادبع نباو هنللج رذنملا نبا لقن

 يف الا كلذ ريغ وأ ةرون وأ قلحب هفالتإو هزحو هسأر رعش قلح نم عونمم مرحملا نأ

 ُْىَدْلا مُلبَب َّقَح وسور وفل الو## :ىلاعت هلوق :عامجإلا دنتسمو .ةلعلا ةلاح

 .فلؤملا هركذ يذلا كفل ةرجع نب بعك ثيدحو [197:ةرقبلا]4 هلي

 .071505 /7) ؟يبطرقلا ريسفت”و «(719/7) "ينغملا”و )1١//7717(« "راكذتسالا” و ((54) ؟عامجإلا” :رظنا

 ةيدفلا هيلعف ةرورضل هسأر قلح نم

 وأ ماض ْنَي ةَيذِفَف ءوِسْأَر نم ىَدأ < وب وأ اًضيِرَم مك ناك : ىلاعت هلوق :كلذ ليلد

 .فلؤملا هركذ يذلا كن# ةرجع نب بعك ثيدحو [197١:ةرقبلا]# كش َةَفَدَص

 ةيدفلا هيفف هسأر رعش لازأ ليزم يأب
 يف اًقالخ ملعن ال :ةمادق نبا لاق )١15/5(: ؟محتفلا» يف كلو ظفاحلا لاق

 نبا برغأو «كلذ ريغ وأ ةرون وأ صقم وأ ىسومب ناك ءاوس «قلحلاب ةلازإلا قاحلإ

 .فتنلا الإ «قلحلاب تالازإلا عيمج قحلي :لاقف ءكلذ نع فتنلا جرخأف مزح

 ثيدحلاو ةيآلا يف ةروكذملا لاصخلا نيب ةيدفلا يف ريخي

 يذلا كفي ةرجع نب بعك ثيدح وه ثيدحلاو «ةلأسم لبق ةيآلا ركذ مدقت

 .فلؤملا هركذ

 «كلذ لجأ نم هسأرل هقلح ناك اذإ هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هنللِج ريلادبع نبا لاق

 .كسنلاو ةقدصلاو مايصلا نم هيلع هللا صن ام نيب ريخم وهف



 ّجحلا :باتك (؟19)ثيدحلا (*

 :رييختلا ىلع لاصخ ثالث اهنأ ىلع اوعمأ ءاملعلا نإف :هكلج دشر نبا لاقو

 .كسنلاو ؛ماعطإلاو «مايصلا

 .(1701) "ملسم حرش” و,0707/7) ؟"ةيادبلا” و0708 )1١/ "راكذتسالا” :رظنا

 ؟مهيشعبو نيكاسملا يدغي نأ ىذألا ةرافك يفزوجي له

 يطعي اهنإو ,ىذألا ةرافك يف مهيشعيو نيكاسملا يدغي نأ ئزجي ال :لوألا لوقلا

 نب دمحمو يعفاشلاو يروثلاو كلام لوق وهو .ًةديَي يبنلا دمب نيدم نيكسم لك

 .فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ ةرجع نب بعك ثيدح رهاظ :لوقلا اذه ةجح .نسحلا

 .فسوي يبأ لوق وهو .مهيشعيو مهيدغي نأ هئزجي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(712 /7) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 ؟ىذألا ةطامإ ةرافك نوكت عضوم يأ يف

 يف هب ىتؤي نأ زئاج موصلا نأ اوفلتخي مل :هنلله ريلادبع نبا لاقف .مايصلا امأ

 .ها .مرحلا ريغ

 :هيف اوفلتخا دقف ماعطإلاو كسنلا امأو

 كلام لوق وهو ءمعطأو حبذ ءاش انيأف ناكم امل نيعتي ال :لوألا لوقلا

 ةيآلا قالطإ :لوقلا اذه ةجح .نيعباتلا رثكأ لاق هبو :هفللك ظفاحلا لاق ,دهاجمو

 ةيآلا يف امك ءيدبب سيلو كسن كلام دنع وهو «ناكملا نيبعت اههيف سيلف ثيدحلاو

 اكسن اهتيمست نم مزلي ال ذإ ؛هيف ةلالد ال :هفللك ظفاحلا لاقو ,ثيدحلا ظافلأ ضعبو

 .يدهلا مكح ىطعت ال وأ ءايده ىمست الأ «ةكيسن وأ

 .فلؤملا هركذ اك ٌيِدُم ظفلب ءاج دقو :تلق



 جحلا :باتك (11؟)ثيدحلا (*

 لوق وهو .ءاش ثيحف ماعطإ نم ناك امو «ةكمبف مد نم ناك ام :يناثلا لوقلا

 ايَدَه# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح سابع نبا لوق وهو يأرلا باحصأو ءاطع

 يعفاشلا لاق اذهبو «ةكمب الإ ناتزجي ال ماعطإلاو مدلا :ثلاثلا لوقلا

 .ةقينحوباو
0. 

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :لاوقألا هذه برقأو

 «(*” 40 /؟) ؟"يبطرقلا ريسفت”و «(008/5) ؟ةيادبلا”و «(774/5) ؟ديهمتلا”و «((08/1) "راكذتسالا” :رظنا

 .(19/4) "حتفلا”و

 ؟هيلع اذامف ,ادمع مارحإلا تاروظحم نم اًنيش مرحملا لعف اذإ

 ريغل وأ رذعل ناك ءاوس ءاّدمع مارحإلا تاروظحم نم اًئيش لعف اذإ مرحملا

 كلذ ريغ وأ .هسأر قلحي وأ طيخملا سبلي وأ بيطتي وأ هسأر يطغي نأ :لثم ءرذع

 .ةيدفلا هيلع :نولوقي ملعلا لهأ ةماعف «مارحإلا تاروظحم نم

 كلذ لعف ءاوسو :مارحإلا تاروظحم ضعب ركذ نأ دعب هفثله ةمادق نبا لاق

 نب بعك ثيدحو «ةيآلا هله ركذ مث ...ةيدفلا طقسي ال رذعلا نإف «هريغ وأ رذعل

 .فلؤملا هركذ يذلا عنخ ةرجع

 هسأر ىطغ وأ طيخملا سبل وأ بيطت نإو :هئلخ ؟نايبلا” بحاص لاقو

 .ها .ةيدفلا هيلع تبجو ءاَّدماع

 ةعبرأ ىلإ ةيدفلا ثيح نم مارحإلا تاروظحم فلله نيميثع نبا خيشلا مسقو

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت ةيدفلا ثيح نم مارحإلا تاروظحمو :هنلَم لاقف «ماسقأ

 .حاكنلا دقع وهو هيف ةيدف ال ام :لوألا

 .لوألا للحتلا لبق جحلا يف عاجلا وهو «ةظلغم هتيدف ام :يناثلا



 ّجحلا :باتك (؟9١)ثيدحلا (*

 .ديصلا لتق وهو «هلدب وأ ءازجلا هتيدف ام :ثلاغلا

 .تاروظحملا ةيقب وهو «ىذأ ةيدف هتيدف ام :عبارلا

 .ملعلا بلاط حيرت ةرصاح ةمسقلا هذهو

 مايأ ةثالث مايص وأ .عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم ةتس ماعطإ ىذألا ةيدفو

 َناَك نِش# :ىلاعت هلوقل ؟ءارقفلا ىلع عزوتو حبذتف ءةاش حبذ وأ «ةقرفتم وأ «ةعباتتم

 .ها .[197:ةرقبلا]# كش وأ َةَفَدَص ْوَأ ٍاَيِص نْن ٌةَيدهَف -وِسأَر ني ىذَأ وي ْوَأ اًضيِرَم مُمكَم

 "حيضوتلا” و ١717(« /1) "عتمملا حرشلا” و «(774 /*) "ينغملا”و :(517/4) "نايبلا” و 58٠(« /5) "حملا :رظنا

 .(ة؟/4)

 الهاج وأ ايسان مارحإلا تاروظحم نم اًنيش لعف اذإ مرحملا

 ءاقلإ هيلع بجو ءالهاج وأ اًيسان سبل وأ مرحملا بّيطت اذإ :لوألا لوقلا
 .هيلع ةيدف الو .بيطلا رثأ ةلازإو طيخملا

 وهو دمحأ نع ةياورو دوادو قاحسإو ةيعفاشلاو يروثلاو ءاطع لوق وهو

 .هنمضي هنإف ديصلا الإ :ةيميت نبا لاق «ةيميت نباو رذنملا نبا رايتخا

 ةياورو يأرلا باحصأو ثيللاو كلام لوق وهو .ةيدفلا هيلع :يناثلا لوقلا

 .هوهسو هذمع ىوتساف ؛مارحإلا ةمرح كته هنأل :اولاق ,دمحأ نع

 وأ آَميِسم نإ آَنْذِاَّوُت ال اَنّبر# :ىلاعت هلوقل ؛لوألا لوقلا وه :باوصلا
 «[5:بازحألا]# يولَق ْتَدَّمَعَت ام نكدلَو# :ىلاعت هلوقو «[87"1:ةرقبلا]4 ًانأَطْخأ

 رفن هعمو ةنارعجلاب نتي يبنلا |نيب :لاق كتل ةيمأ نب ىلعي ثيدحو ءدمعتي مل اذهو
 وهو ةرمعب مرحأ لجر يف ىرت فيك «هللا لوسر اي :لاقف لجر هءاج «هباحصأ نم

 َكِب يِذَّلا َبيَّطلا ٍلِسْغا» دي هللا لوسر لاقف :هيفو ,ثيدحلا ركذ ؛بيطب خمضتم



 جحلا :باتك (؟19)ثيدحلا (؟)ج

 هجرخأ .«(َكِتَحَح يف ْعَنِصَت (ك َكِتَرْمَْع يف ْعَنَصاَو «ةبحلا َكنَع ْغِزِناَو ءِتاَرَم ثالث 5 هه( ا سا و 878 2 ص اسس هم هلل مك مةس اه ؟ هل ع

 )١١185(. ملسمو )١51757(« يراخبلا

 05717 /15) ؟ىواتفلا عومجم” و .(0501/8) ؟ينغملا”و ,(7785 //) "عومجملا”و :(717/) «فارشإلا” :رظنا

 .096 /0) "حتفلا”و

 ؟ هيف بيط ال نهدب هّندب نهدي نأ مرحملل زوجي له
 هندب نهدي نأ مرحملل نأ ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأ :هكللج رذنملا نبا لاق

 .نمسلاو تيزلاو محشلاب

 .ةمادق نبا اذه رذنملا نبا عامجإ لقن دقو :تلق

 .(7377 /9) "ينغملا” و «(7571 /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ هيف بيط ال نهدب هتيحلو هسأر نهدي نأ مرحملل له

 :ةعبرألا ةمئألا :مهنم ءملعلا لهأ ةماع لوق وهو .زوجي ال :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ

 .رعشلا نكسيو ثعشلا ليزي هنأل

 .يرهاظلا دوادو حلاص نب نسحلا لوق وهو .زوجي :يناثلا لوقلا

 باحصأ هركذ امو ميرحتلا ىلع ليلد ال هنأل ؛يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 .ملعأ هللاو ,ميرحتلاب لوقلل اًيفاك سيل لوألا لوقلا

 !؟هتيحلو هسأر نهد اذإ ءيش هيلع له «مرحي هنأو لوألا لوقلا ىلع ىتحو

 الو ليلد ىلإ جاتحي ةيدفلا بوجو :هنلله ةمادق نبا لاق «هيلع ءيش ال هنأ حيحصلا

 .بيطلا ىلع هسايق حصي الو «عامجإ الو صن نم هيف ليلد
 .(1485 /0/) "عومجملا” و ,(7357 /7) ؟ينغملا” و ,(97) "ةريبه نبال عامجإلا” :رظنا



 نجلا

 جحلا :باتك (؟19)ثيدحلا 5

 ؟هرافظأ ملَقُي نأ مرحملل له

 ذخأ نم عونمم مرحملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هنلل رذنملا نبا مامإلا لاق

 .هرافظأ

 ناك ام هسفن نع ليزي نأ هل نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو

 كلامو ينوكلا دامح لاقف .هرافظأ عيمج ذخأ نم ىلع بجي ايف اوفلتخاو

 ,ةيدف هيف نوشجاملا كلملادبع لاقو .مد هيلع :يأرلا باحصأو روثوبأو يعفاشلاو

 ال هلوق كلذ نم حصأو «مد هرافظأ يف :لاق هنأ هنع انيورف ءاطع نع هيف فلتخاو

 .هيلع ةيدف

 نباو .مرحملل رافظألا ميلقت زوجي :لاق هنأ يرهاظلا دواد نع ءاج دق :تلق

 عنش مث .ملق اذإ هيلع اذامو ءاهضعب وأ هرافظأ ملق نميف ءاهقفلا لاوقأ ركذ مزح

 بنجتي نأ مرحملا حصنن :ّلك ىلعو .هرافظأ ملق نم ىلع ءيشال هنأ ىريو ؛مهيلع

 .ملعأ هللاو ؛هيلع ءيش الف لعف نإف .هرافظأ ميلقت

 "عومجملا”و 77١(, /9) "ينغملا”و ((517/5) ؟نايبلا”و 7١8٠١(« /5) ؟"ىلحملا”و ,(517/) "فارشإلا” :رظنا
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 :هةكم مرح دودح

 هلعج مرح قيتعلا تيبلل :(47/5) "حيضوتلا” يف هفلل ماسبلا خبشلا لاق

 الف تابنلاو رجشلا نم هيف ام لمش ىتح نامألا هيف لعجف ؛هميظعتل ىلاعت هللا

 يف اهباوث نم لضفأ هيف لامعألا باوث لعجو «رفني الف ديصلا نم هيف امو ءذخؤي
 ضعبو ةمركملا ةكم ىلع ةرئاد مرحلاو .فلأ ةتام ىلإ ةالصلا رجأ ةفعاضمو «هريغ

 ةيدؤملا ةيسيئرلا قرطلا نم هدودح ىلع مالعأ تبِصُت دقو ءضعب نم برقأ هدودح

 :يهو «ةمرككملا ةكم ىلإ

 «مرحلا يف اهضعبو لحلا يف اهضعبف (ةيبيدحلا) يسيِمُّشلا :برغلا نم هدح

 .ةدج قيرط هرميو «وليك (717) دعبتف ؛دودحلا دعبأ يهو

 .وليك )١7( دعبتو «ةماهت عم يتآلا نميلا قيرط يف (َّنِبَل ةاضإ) :بونجلا

 دجنو (ةارسلا) زاجحلاو فتاطلا قيرط وهو ةيبرغلا ةنرع يداو ةفض :قرشلا

 .وليك )١5( دعبيو «نميلاو

 عئارش) ةيرق نم برقلاب عطقملا لبج دنع ةنارعجلا قيرط :يقرشلا لامشلا

 .اوليك ١( 70 وحنب دعبتو ؛«(نيدهاجملا

 ةمطاف يداو عم هجتملا ةرونملا ةنيدملا قيرط وهو ميعنتلا :هدحو لامشلا

 .يسيمشلا اهدعبأ نأ اك «مرحلا دودح برقأ وهو .تاوليك (1) هدعبيو (مومجلا)

 عم تنكو هتاهج عيمج نم يكملا مرحلا ديدحتل ه1141/ ماع ةنحل تلكش دقو

 ىلإ ةهجتم ةينلاو لمعلا فقوت مرحلا ةرئاد فصن انددح نأ دعبو ءةنجللا كلت

 يه يتلا لابجلا حوفس يف ةبوصنم ةميدق اًمالعأ اندجو دقو .َلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ءهمامتإ



 جحلا :باتك (؟70)ثيدحلا (")

 عضوب هذيفنتب رمألاو هيلع ةقفاوملل ةلودلا يف ايلعلا ةهجلا ىلإ رارقلا عفرو هتاهج

 .ها .قيفوتلا ىلاعت هللا لأسنو «لخلا نم مرحلا دح رادم ىلع ةزراب مالعأ
 له 2

 وع 0 عاما

 هنأ : تن ّيِوَدَعلا يِعاَرلا - وِرْمَع ِنْب ِدِلْيَوْح - حْيَرُش يبأ ْنَع 5 ىأ

 يل ْنَْلا - َةَكَم لإ َتوُعُبلا ْتَعْبَي َوُهَو - ٍصاَعلا ِنْب ِديِعَس ِنْب وِْمَحِل َلاَق

 .حنملا مْوي ْنِم َدَعلا لي هللا ُلوُسَر وب َماَق اوف َكَتَدَحَأ َْن

 هللا دمح هنأ : :هب ب ملكت نيح َياَنْيَع اثرصب ؛يبلق ُهاَعَوَو ياَنْدَأ ُهتَعوَسف

 لحي الق ءُسََّنلا امر رم 1و هللا اَهَمَّرَح ةَكَم َّنإ» :َلاَق مث ْيَلَع ىَنْنَأَو

 ةَرَجَش اب َدِضْعَي الَو ءاَم د دام َكْفْسَي ْنَأ :رخآلا مْوَيلاَو هللاب ب

 5 هيمو 6 يب عر 2 2 م6 جب
 ندي إو ِلوُسَرِل َنِذ أ َلَق هللا َّنإ :اولوقُف ىللا ٍلوُسَر ٍلاَتِقِب ٌصْخَرَت ْدَحَأ ْنِإَ

 0 كا ةه اساس مر ا مم 2 2 إل مو

 اَهِتَمرَحَك َمويلا ا اَهَتَمْرَُح ْتَداَع ْدَقَو ءراَبَت ْنِم َةَعاَس يل َنِذ ٍ 3

 اَنأ :ّلاَق ؟َكَل َلاَق اَم :حْيَرُش 0 ليفت .'بئاتلا ٌدِهاشلا ْعَلَبُْلَف ءسمألاب
0 2 00 

 الو مد ارد الَو ءايِصاَع ٌديِعُي ال مرا نإ .حْيَرُش اً ءَكْنِم َكِلَد م

 ليفو .ةيلبلا :ليقو .ةنايخلا :ليق .ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا ءاخلاب :ةبرخلا

 :رعاشلا لاق ءلبإلا ةقرس اهلصأو .ةمهتلا

 ابراخلا بحي صللا براخلاو



 ّجحلا :باتك (؟70)ثيدحلا (م)

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1595)ملسمو ٠ ١( 4) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .كتنخ روهشملا يباحصلا يعازخلا وه (حيرش يبأ نع) :هلوق

 ,قدشألاب فرعي يومألا يشرقلا وه (صاعلا نب ديعس نب ورمع) :هلوق

 نبا خيشلا لاقو ءناسحإب نيعباتلا نم ناك الو ةبحص هل تسيلو :ظفاحلا لاق

 .اًرابج اًربكتم اًقساف ناك لب :نيميثع

 نب هللادبع لاتقل ةكم ىلإ شويجلا لسري :يأ (ثوعبلا ثعبي وهو) :هلوق

 ورمع ناكو مرحلاب مصتعاو ةيواعم نب ديزي ةعيابم نم عنتما هنوكل هعتنيع ريبزلا

 .ةنيدملا ىلع ديزي يلاو

 ىعدأ نوكيل روجلا ءارمأ ىلع راكنإلا يف فطلتلا نسح هيف (يل نذأتأ) :هلوق

 .مهوبق ىلإ

 ناضمر يف ناكو «ةكم حتف نم يناثلا مويلا :يأ (حتفلا موي نم دّعلا) :هلوق

 .ةرجهلا نم ناّث ةنس

 هايإ هظفح قيقحت يف ةغلابملا هلك اذهب دارأ خلإ (...يانذأ هتعمسف) :هلوق

 .هظفلو هناكمو هلامز هنقيتو

 هتافص ولعل اًيظعتو اًبح لاكلاب هفصو :هللا دمح (هيلع ىنثأو هللا دمح) :هلوق

 نييبتل ملعلا ميلعت يدي نيب ءانثلاو دمحلا بابحتسا هنم ذخؤيو «هتاريخ ليزجو

 .ةماعلا ماكحألاو ةمهملا رومألل ؛ةبطخلا اًضيأ هنم ذخؤيو ,ماكحألا



 جحلا :باتك (١77)ثيدحلا ()ج

 ال ىلاعت هللا نم يحوب اهميرحت نأ هانعم 'سانلا اهمرحي مو هللا اهمرح» :هلوق

 .هللا رمأ ريغب اهميرحت ىلع سانلا حلطصا اهنأ

 دق اذه :هنللذ يوونلا لاق ؛رخآلا مويلاو هللاب نمي ئرمال لحي الف» :هلوق

 دنعو اندنع حيحصلاو «مالسإلا عورفب نيبطاخمب اوسيل رافكلا :لوقي نم هب جتحي

 ئرمال لحي الف» :ِديِنَي لاق امنإو هلوصأب نوبطاخم مه (ى اهب نوبطاخم مهنأ :نيرخآ
 تامرحم نع رجزنيو انماكحأل داقني يذلا وه نمؤملا نآل ؛(رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 ابطاخم سيل نمؤملا ريغ نأ هيف سيلو «هيف مالكلا لعجف ؛هماكحأ رمثتسيو ءانعرش

 .عورفلاب

 .مدلا بص وهو - اهمض ىكحو ءاقلا رسككي - (اًمد اب كفسي نأ» :هلوف

 .لتقلا هب دارملاو

 ةلآ وهو دضعملاب عطقي :يأ - لادلا حتفو داضلا رسكب - (دضعي الو :هلوق

 .سأفلاك

 .قاس ىلع ماق تبن لك يه ةرجشلا «(ةرجشا :هلوق

 لاق «حتفلا موي :هب دارملاو ءنمزلا نم اًرادقم :يأ (راهن نم ةعاس» :هلوق

 ناك كلذ نأ :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم دمحأ دنسم يفو :ظفاحلا

 .رجشلا عطق ال «لاتقلا هيف هل نوذأملاو ءرصعلا ىلإ سمشلا عولط نم

 هب تءاج دق ظفللا اذه :هئَللَج يوونلا لاق «بئاغلا دهاشلا غلبيلف» :هلوق

 .ماكحألاو ننسلا ةعاشإو ملعلا لقن بوجوب حيرصتلا هيفو «ةريثك ثيداحأ

 .هباوج يف :يأ (ورمع كل لاق ام) :هلوق

 .همصعي ال :ىأ (اًيصاع ذيعي ال) :هئوق

 .(198/1) "حتفلا”و ٠٠١ /5) «مداعإلا” و0186 ) "ملسم حرش” و «(41/ /5) "مهفملا” :رظنا



 ل 02 تااسسا ل 2 20 ير م 5 هآآ مها ل ةمساةه اس

 مق عزي - كي وللا لوُصَو لَ :لاق دكت سابع نب هللادبع نع ١-

 َمْوَي :َلاَقَو .اوٌرفَناَ ْمُترِفْْتْسا اَذِإَو ل اج ْنِكَلَو قَرْجِه ال١ :- َةَكَم
 رح َوُهف ءٌضَْألاَو ٍتاَوَمَّسلا لَ مْ ُهَمَدَح َدَلَبلا اًذَه َّنإ» :ةَكَم حْن
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 الإ يل لعلم هلي ٍدَحَأل هيف ُلاَِقلا لي ُهَّنِإَو ءةَماَيِقلا م وي ىلإ وللا 5 6
 1 عشمم يب + 66 هاه 9 هه ل ا م بم ْنِم

 الَو .هكوش دضعي ال ديلا وي قفل ةمزخي ا م :ر

 لت

 ّلاَقَف .(هالَخ قلتم الَو ءاهفرع ْنَم الإ ُهَبَطْفُل ُطَِقَْلَي اَلَو 1

 ًالإ» :َلاَقَق .ْمِوُييلَو ْمِهِنْيَقِل هنإف َنِعّْذإلا الإ للا َلوُسَر اي :ُساّبعلا

 .اًرخْذإلا

 .دادحلا :نيقلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(167) ملسمو (149”7) يراخبلا هجرخأ

 .هلبق يذلا ثيدحلا يف مدقت دقو ةكم حتف :يأ «حتفلا موي» :هلوق

 .رافكلا دالب يف ىنكسلا كرت :اعرشو «كرتلا :ةغل ةرجم لا (ةرجه ال١ :هلوق

 نوكت امنإو مالسإ راد تراص اهنأل ؛ةكم نم حتفلا دعب ةرجه ال :انه اهانعمو

 ال مالسإ راد ىقبت اهنأب ديب هللا لوسرل ةزجعم نمضتي اذهو .برحلا راد نم ةرجهلا

 .ةرجه لا اهنم روصتي

 ىلإ قيرط مكل نكلو :هانعم :هنللِه يوونلا لاق «ةينو داهج نكلو» :هلوف

 .ءيش لك يف ريخلا ةينو داهجلاب كلذو «ةرجحلا ىنعم يف يتلا لئاضفلا ليصحت



 جحلا :باتك (؟؟١)ثيدحلا (©

 داهجلل متبلط اذإ :يأ :هنلله ديعلا قيقد نبا لاق «اورفناف مترفنتسا اذإو» :هلوق

 نيع اذإ امأف ءروصلا ضعب يف داهجلا ىلإ ةردابملاو ةباجإلا نيعتت هنأ كش الو .اوبيجأف

 نم ذخؤي هلعلو .هيف اوفلتخا ؟هيلع نيعتي لهف «ةيافكلا ضرفل سانلا ضعب مامإلا

 .سايقلاب هريغ ذخؤيو .داهجلل نيع نم قح يف بوجولا ثيدحلا ظفل

 .مرحلا عيمج :دارملاو .ةكم :يأ «دلبلا اذه نإ» :هلوق

 .ميظعتو ةمرح اذ :يأ ءامارح هلعج :يأ (هللا همرح١ :هلوق

 :انه دارملاو .هللا تاقولخم نم كالع ام لك وهو ءامس عمج «تاومسلا» :هلوق

 نذإب الإ ءيث هجلي ال اًظوفحم اًققس ءىرخألا قوف ةدحاو قابطلا عبسلا تاومسلا

 .ىلاععت هللا

 :ىلاعت هلوقل ءاًضيأ قابط عبس يهو نيضرألا عيمج :يأ ؟ضرألاو» :هلوق

 يتلا ضرألا نهالعأو [١1:قالطلا]4 َنُهَلِْم ِضْرَدْلا نو تاو عبس َقلَح ىلا هلأ

 .«َنيِضَرَأ عْبَس ْنِم ُهقَّوُط ٍضْرَلا َنِم رش َدبِقمَلَظ ْنَم١ يب يبنلا لوقل ؛اهيلع نحن
 .نيحيحصلا يف وهو

 نأل ؛كلذب يمس ,مهروبق نم سانلا ثعب موي :يأ «ةمايقلا موي ىلإ :هلوق

 .لدعلا ماقيو داهشألا هيف موقيو «نيملاعلا برل هيف نوموقي سانلا

 وهو «ريفنتلا ميرحتب حيرصت :هنلله يوونلا لاق «هديص رفني الو» :هلوق

 يف فلت نإ نكل ءال مأ فلت ءاوس ءىصع هرفن نإف .هعضوم نم هتيحنتو جاعزإلا

 ريفنتلاب دبي هبنو :ءاملعلا لاق ءنامض الف الإو ءرفنملا هنمض هرافن نوكس لبق هرافن
 .ىلوأ فالتإلاف ريفنتلا مرح اذإ هنأل ؛هوحنو فالتإلا ىلع

 ريطلا نم هلكأ لحي امم الصأ اًيثحو ناك ام وه ديصلا (هديص» :كلوق

 .ناويحلاو



 - لأ
 تخل عبي

! ْ 

 جحلا :باتك (١0)ثيدحلا منج ٠

 مسا فاقلا حتفو ماللا مضب ةطقللا :ريثألا نبا لاق «هتطقل طقتلي الو» :هلوق

 .بلطو دصق ريغ نم ءىشلا ىلع رثعي نأ طاقتلالاو «دوجوملا :يأ ءطوقلملا لال

 .اهبحاص نع ثحبلا وهو اهفيرعت دارأ :يأ 'اهفرع نم الإ» :هلوق

 ثيدح نم ءاجو «(هكوش دضعي الو» مدقت |يف هلوقو «هالخ ىلتخي الو» :هلوق

 دضعي الو» :ظفلبو .«اهكوش ىلتخي الو» :ظفلب نيحيحصلا يف كن ةريره يبأ

 :دضعلا :ةغللا لهأ لاق :هثلله يوونلا لاق .«اهكوش طبخي الو» :ظفلبو ««اهرجش

 الخلا :اولاق ءًالكلا نم بطرلا وه - روصقم ةمجعملا ءاخلا حتفب - :الخلاو ءعطقلا

 عقي زومهم ًالكلاو «هنم سبايلل مسا ميشهلاو شيشحلاو «هنم بطرلل مسا بشعلاو

 اصعلاب برضي :طبخي ىنعمو «عطقيو ذخؤي :ىلتخي ىنعمو ...سبايلاو بطرلا ىلع

 .ها .هقرو طقسيل اهوحنو

 هل «حيرلا ٍبّيط ةكم لهأ دنع فورعم تبن :رخذإلا ؛رخذإلا الإ» :هلوق

 .قاقد نابضقو نفدنم لصأ

 نولعشي نودادحلا مهو ةكم لهأ نيق :يأ - فاقلا حتفب - «مهنيقل» :هكلوق

 .اهم ديدحلا ءامح إل ؛رانلا هب

 يف هلعجن انإف :نيحيحصلا يف تن ةريره يبأ ثيدح يفو «مهتويبلو» :هلوق

 تانبللا نيب ةللختملا دحللا جرف هب دستل روبقلا يف هيلإ جاتحي :هانعمو ءانتويبو انروبق

 .نيطلا طقاستي الثل ؛بشخملا قوف لعجي تويبلا فوقس يف هيلإ جاتحيو
 هيبنت” و «(47/4) "محتفلا”و .(50/5) "ماكحإلا”و )١15/3(( ؟مالعإلا”و )١08(, ؟ملسم حرش” :رظنا
 .(46 /5) "ماكحألا حيضوت” و «(91/5) "ماهفألا



 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةكم ميرحت ءادتبا ناك ىتم

 رثكأ لوق وهو «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي نم ةمرحم اهنإ :لوألا لوقلا

 َدَلَبلا اذه َّنِإ) :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دضتي» سابع نبا ثيدح :مهتجح .ءاملعلا

 .(َضْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا ٌقَلَخ َموَيهَللا ُهَمَّرَح
 اهل تبث مث ؛ميهاربإ نمز ىلإ نادلبلا نم اهريغك اَلالح تناك اهنإ :يناثلا لوقلا

 نب هللادبع ثيدح نم نيحيحصلا يف ام :لوقلا اذه ةجح .ميهاربإ نمز نم ميرحتلا

 .؛اًهِلْمَأِ اَعَدَو َةَكَم َمَرَح َميِهاَرْبإَّنإ) :لاق ديب يبنلا نأ كعيخ ديز

 نم اًنباث ناك اهميرحت نأ يناثلا لوقلا ليلد نع لوألا لوقلا باحصأ باجأو

 .ميهاربإ نمز ىلإ هؤافخ رمتساو اهميرحت يفخ مث ضرألاو تاومسلا قلخ موي
 لوآلا لوقلا ليلد نع يناثلا لوقلا باحصأ باجأو .هأدتبا هنأ ال هعاشأو هرهظأف

 موي هريغ يف وأ ظوفحملا حوللا يف بتك هللا نأ :هانعم نأب سابع نبا ثيدح وهو

 .ىلاعت هللا رمأب ةكم مرحيس ميهاربإ نأ ضرألاو تاومسلا قلخ

 ثيدحل هحرش يف يوونلا هراتخا يذلا وهو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 )١1759(. مقر ديز نب هللادبع

 .00/5) "ماكحإلا”و «(1751687) "ملسم حرش” :رظنا

 مرحلا يف رجشلا عطق مكح

 حلفم نباو رذنملا نبا لقنف يمدآ عنص ريغ نم ىلاعت هللا هتبنأ يذلا رجشلا امأ

 .هعطق ميرحت ىلع عامجإلا مهريغو

 .هيف اوفلتخاف ءيمدآ ةحجلاعمب تبني يذلا رجشلا امأو

 .هعطق زاوج ىلإ روهمجلا بهذف



 جحلا :باتك (؟؟١)ثيدحلا (*

 تبن وأ نويمدآلا هتبنأ ءلاح لكب ءازجلا مرحلا رجش يف نأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 .ةمادق نبا رايتخا وهو .هسفنب

 َدِضْعَي اَلَو) :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا تذل حيرش يبأ ثيدح مومع :مهتجح

 دَضْعُي اَلَو» :هيفو )١81737(2 يراخبلا يف دهتنيع سابع نبا ثيدحو اةَرَجَش 7

 .نويمدآلا هتبني مل ام هبشأ «مرحلا يف ةتبان ةرجش اهنألو :اولاق «اَهُرَجَش

 :هتلام لاق «نيميثع نبا رايتخا وهو ءملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :برقألا

 وأ يمدآلا هسرغ اف :اذه ىلعو .يمدآلا رجش نم ال «مرحلا رجش نم ناك ام مرحملا

 ىلإ فاضي لب «مرحلا ىلإ فاضي الو .هكلم هنأل ؛مارحب سيل هنإف ءبوبحلا نم هرذب
 .ها .هكلام

 .(؟ 1/١ "عتمملا حرشلا”و 5 / ؟"متفلا” و .(719/9) «ينغملا”و«(٠4 ١ /7) "فارشإلا# :رظنا

 جسوعلاو مرحلا كوش عطق مكح

 .كوشلا نم عون :جسوعلاو .جسوعلا اذكو كوُشلا عطق زوجي ال :لوألا لوقلا

 (ةكوش دَضعُي الَو)» :هيفو دغتقح سابع نبا ثيدحب اولدتساو .روهمجلا لوق وهو

 .(اَهُكْوَس لت اَلَو» :هيفو كفي ةريره يبأ ثيدحو

 رانيد نب ورمعو دهاجمو ءاطع لاق هبو .كوشلا عطق روج :يناثلا لوقلا

 .ناويحلا نم عابّسلا هبشأف ؛هعبطب يذؤي هنآل ؛ةلبانحلا ضعبو يعفاشلاو

 اوباجأو :هفلل ظفاحلا لاقف «عابسلا ىلع سايقلا امأو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ميرحت ىلع صنلا دري مل ولو ىتح «هب ربتعي الف .صنلا ةلباقم يف روكذملا سايقلا نأب

 مرحلا رجش بلاغ نآل ؛كوشلا عطق ميرحت ىلع ليلد رجشلا عطق ميرحت يف ناكل ,كوشلا

 .رجشلا فالخب ىذألاب دصقت ةروكذملا قساوفلا نإف ؛اًضيأ قرافلا مايقلو .كلذك

 .(644/9 "حتفلا”و.(" /”) ؟ينغملا”و 24٠٠١ /5) ؟فارشإلا” :رظنا



 ّجحلا :باتك (7؟١)ثيدحلا (*)ج

 ؟بطرلا مرحلا شيشح عطق زوجي له

 رخإلا نم عرشلا هانتسا ام الإ محلا شيشح عطق مرحيو :هو ةمادق نبا لاق

 اَلَو» :ظفل يفو ااهاَلَح َلَتْحَم ال١ :مالسلا هيلع هلوقل ؛سبايلاو نويمدآلا هتبنأ امو

 .هادع ام ميرحت ىلع ليلد رخذإلا يَ يبنلا ءانثتسا يفو ءااَهُشيِشَح شت
 .(9//518) "عتمملا حرشلا” و :(557/1/) "عومجملا”و ء(701 /) "ينخملا” :رظنا

 ؟شيشحلاو رجشلا نم سبي ام ذخأ زوجي له

 ةلزنمب هنأل ؛شيشحلاو رجشلا نم سبايلا عطقب سأب الو :هفللَج ةمادق نبا لاق

 الو ءرسكتملا رفظلا ةلزنمب وهف ءفلت دق هنأل ؛نبي مو رسكنا ام عطقب الو «تيملا

 ام الو «يمدآ لعف ريغب رجشلا نم علقناو ءناصغألا نم رسكنا اب عافتنالاب سأب

 ,عطقلا يف درو نإ ربخلا نأل ؛افالخ هيف ملعن الو .دمحأ هيلع صن .قرولا نم طقس

 .عطقي مل اذهو
 .(4801/ /10) "عومجملا” و 2078٠ /9) "ينخملا” :رظنا

 مرحلا شيشح يف مئاهبلا يعر مكح

 يف هجوو كلام نع هوحن يورو ةفينح يبأ لوق وهو زوجي ال :لوآلا لوقلا

 .ديصلاك هفلتي ام هيلع لسري نأ زجي مل هفالتإ مرح ام نآل اولاق .ةلبانحلا بهذم

 بهذم يف هجوو ليل يبأ نباو يعفاشلاو ءاطع لوق وهو زئاج :يناثلا لوقلا

 تدجوف «ناتأ ىلع اًبكار تلبقأ :لاق دينهم سابع نبا ثيدحب اولدتساو ةليانحلا

 ناتألا تلسرأو فصلا يف تلخدف ءرادج ريغ ىلإ ىنمب سانلاب يلصي ٌدَْي يبنلا

 نع لقني ملف ةرثكب مرحلا لخدي ناك يدهلا نألو ؛مرحلا نم ىنمو .هيلع قفتم .عترت

 .مرحلا تابن نم لكألا نع يدهلا هاوفأ دسب رمألا دحأ



 جحلا :باتك (؟؟١)ثيدحلا ()

 وه لوقلا اذهو :هلوقب يطيقنشلا هحجر يذلا وهو .حجارلا وه اذهو

 .ملعأ هللاو ءرهظألا

 .(598/0) ؟ىلحملا”و 2581 /5) «ينغملا”و .(١1١/؟) ؟ءاوضألا”و )1١١/7(. ؟فارشإلا” :رظنا

 ةرمثلا دخأزاج مرحلا رجش رمثأ اذإ

 .مرخلا رجش راث ذخأ زاوج ىلع انباحصأ قفتا :هكل# يوونلا لاق

 لعف نودب مرحلا يف تتبن حافت ةرجش نأ ولف :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .سأب ال كلذ نإف ءاهترمث ناسنإ ذخأو ترمثأ مث يمدآ

 .(؟ 8/0 "عتمملا حرشلا”و 0 /0/) "عومجملا” :رظنا

 نيحايرو عورزو لوقب نم مرحلا يف سانلا هتبني ام لكحابي

 لوقبلا نم مرحلا يف سانلا هتبني ام لك ةحابإ ىلع اوعمجأو :هئلله رذنملا نبا لاق

 .اهريغو نيحايرلاو عورزلاو

 ةأمكلاو رخذإلا مرحي الو اعامجإ مرحلا رجش علق مرحي :هنلله حلفم نبا لاقو

 .اعامجإ عورزو نيحايرو لقب نم يمدا هتبنأ امو «ةرمثلاو
 "تادابعلا يف ريلادبع نبا تاعامجإ”و «(48/4) "حتتفلا”و ,0/8) "عامجإلا”و .(4 00/50 ؟فارشإلا” :رظنا
/5 41 ). 

 ؟ءازج مرحلا شيشح وأ رجش فلتأ نم ىلع له

 .دمحأو نايفسو يعفاشلاو ةفينح بأ لوق وهو .نامضلا هيلع :لوألا لوقلا

 نع كلذ يف ءاج اب لدتساو ةمادق نبا هحجرو ءاطعو سابع نبا نع يورو

 نمضي :دمحأو يعفاشلا لاقف ءازجلا يف اوفلتخاو ءسابع نباو رمعك ةباحصلا

 لاقو .صقن اب نصغلاو هتميقب الخلاو ةاشب ةريغصلاو ةرقبب ةريبكلا ةرجشلا



 نِحلا
 0 - ١ اا

 جحلا :باتك (؟؟١)ثيدحلا مب

 يده كلذ نم ئزجي الو ةميقلاب قدصتي :رفز لاقو «ةميقلاب هلك نمضي :ةفينحوبأ

 .دم دتولا يفو ةرقب ةحودلا يف ءاطع نعو مايص الو

 يبأو كلام لوق وهو .هتابنو مرحلا رجش فلتأ نم ىلع نامض ال :يناثلا لوقلا

 يف اهيف بجوأ اليلد دجأ ال :رذنملا نبا لاقو ,مزح نبا هحجرو رذنملا نباو دوادو روث

 .هللا رفغتسي :كلام لاق امك لوقأو «عامجإ الو ةنس الو باتك نم اضرف مرا رجش

 .ملعأ هللاو ءرذنملا نبا هلاق امل ؛يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 ؟متفلا”و 52١(. /9) ؟عومجملا”و ,(757 /8) "ينغملا”و :.(5597/5) "ىلحملا”و 4٠0٠(.: /5) "فارشإلا” :رظنا

 .(47/5١؟) "ءاوضألا”و («5غ/غ)

0 5 2 3 2 5 



 ّجحلا :باتك (777)ثيدحلا (

 َّنُهْلُك ُباَوَّدلا َنِم ٌسْمح» :ّلاَق كي هللا َلوُسَر نأ : انض» َةَضْياَع نع - وو 00 -

 ُْتْلَكلاَو ُهَرَأَفلاَو ءُتَرَْعلاَو ةَأَدَاَو ُتاّرْعلا :مَرخلا يف ىف َنْلَتَقُي ءٌقِساَق

 .(ُروَقَعلا

 .«ٍمَراَو للا يف ٌقسساَوَف ٌسْم لقبا :م ميو

 .قباسلا مقرلاب هدنع وه خلإ 2...ملسملو» :هلوق )١١918( ملسمو (18754) يراخبلا هجرحخأ

 تاروكذملا صاصتخا هموهفم ناك نإو سمخلاب دييقتلا «سمخ» :كلوف

 نأ لمتحيف هرابتعا ريدقت ىلعو رثكألا دنع ةجحب سيلو ددع موهفم هنكل .كلذب

 ءاجو .مكحلا يف اهعم كرتشي د سمخلا ريغ نأ كلذ دعب نيب مث ءالوأ َدَب هلاق نوكي

 نبا نع )١١١١( ملسم يف ءاجو .«برقعلا» لدب «ةيحلا» ملسم تاياور ضعب يف

 .(ةيحلا) ركذ هيفو د يبنلا ءاسن ىدحإ نع كغ رمع

 دقو .ناويحلا نم بد ام وهو (ةباد عمج ةدحوملا ديدشتب (باودلا نم» :ه4توف

 ريِطَي رهط اَلَو ٍضْرْلا يف َةَبآَد نم اَموإ# :ىلاعت هلوقل ؛ريطلا اهنم مهضعب جرخأ

 ركذ هنإف ؛هيلع دري هلاثمأو اذه اخ ةشئاع ثيدحو .ةيآلا [": ماعنألا]# ِدُييحاَمَي

 هلوق مومع ريطلا لوخد ىلع لديو ؛رويطلا نم يهو ةأدماو بارغل :باودلا نم

 .ةلدألا نم اهريغو [<: توبكدعلا]# َهَقْزِرلِمَحاَل َةّبآَد نم د نْإكَو# :ىلاعت



 نِخلا
 ف م 59 :٠

 جحلا :باتك (؟؟؟)ثيدحلا (*)ج

 تقسف هنمو .جورخلا :ةغل قسفلا «قساوف» :ةياور يفو 'قساف» :هلوف

 0 لا عل
 :يأ [٠5:فهكلا]# دير رمأ نع ىَسفَف# :ىلاعت هلوقو ءاهرشق نع تجرخ اذإ ةبطرلا

 .صوصخم جورخ وهف ؛هبر ةعاط نع هجورخل ؛اًقساف لجرلا يّمّسو ءجرخ

 .باودلا مظعم نع داسفإلاو ءاذيإلاب اهجورخل قساوف باودلا هذه تيمسو

 .مارحإلاو مرحلا يف هلتق ميرحت يف ناويحلا مكح نع اهجورخل :ليقو

 ناك ام وهو :هكللَم نيميثع نبا خيشلا لاق .ةكم مرح :يأ (مرحلا يف» :هلوق

 نطب ةهج نم اليم رشع دحأ املوطأ «ةفلتخم بسنب ةكم نع دعبت يتلا لايمألا لخاد

 .ةرشعو ةعستو لايمأ ةعبس كلذ نيبو «ميعنتلا ةهج نم لايمأ ةثالث اهرصقأو «ةنرع

 .هميظعتو همارتحال ؛اًمرح يّمَسو

 عاونأ ىلع قلطيو «مثاوجلا ريط نم سنج - نيغلا مضب - «بارغلا» :هلوق

 ضعب يف اًديقم ءاج اك «عقبألا بارغلا :انه هب دارملاو . "حتفلا” يف ظفاحلا اهركذ ةريثك

 لهأ ضعب ةدايزلا هذه يف نعط دقو .نيبلا بارغ ىمسيو «عقبألاب ملسم تاياور

 .ضايب هنطبو هرهظ يف يذلا :وه عقبألاو .اهتوبث حجرو ظفاحلا اهنع عفاد نكل «ملعلا

 روصقم ءاجلا رسكب أدج اهعمجو «ةزومهم ءاحلا رسكب «ةأدحلاو» :هئوق

 ديدشتو لادلا حتفو ءاحلا مضب ااّيَدحْلا» :ىرخألا ةياورلا يفو «بنعو ةبنعك زومهم

 يف فقت اهنأ :اهصاوخ نمو ؛ةمعطألاو نجاودلا فطخ :اهاذأ نمو .روصقم ءايلا

 .نيميلا ةهج نم الإ فطخت ال اهنإ :لاقيو ناريطلا

 .ناسأر هل سأف :وهو «ءاحلا حتفب ةأدلا ةأدجلاب سبتلت :4يبنت

 مضب نابرقع :ركذلل لاقيو «ىثنألاو ركذلل ظفللا اذه «برقعلاو» :هلوق

 .مئاوقلا ةريثك ةبيود نابرقعلا نإ :ليقو .ءارلاو نيعلا



 حاج
 جحلا :باتك (؟)ثيدحلا (منج ٠00

 فلتخي ملو :ظفاحلا لاق «ليهستلا اهيف زوجيو «ةنكاس ةزمه+ «ةرآفلاو» :هلوق

 ءازج اهيف :لاق هنإف ءيعخنلا ميهاربإ نع يكح ام الإ مرحملل اهلتق زاوج يف ءاملعلا

 عيمج لوق فالخو «ةنسلا فالخ اذه :لاقو «رذنملا نبا هجرخأ .مرحملا اهلتق اذإ

 ةمجعملا مضب دلخلاو ءرمع نزوب ميجلاب ذرجلا اهنم «عاونأ رأفلاو ...ملعلا لهأ

 لكألا ميرحت يف اهمكحو .طيغلا ةرأفو ءكسملا ةرأفو «لبإلا ةرآفو «ماللا نوكسو

 .ءاوس لتقلا زاوجو

 بلكأ عمجلاو «ةبلك ىثنألاو .فورعملا ناويحلا وه بلكلا «بلكلاو» :هلوق

 ةحئارلا مشو رثألا ءافتقا نم هيفو ءديصلاو ةسارحلل :عفانم هيفو .بالكو

 .هريغل سيل ام «ميلعتلا لوبقو ددوتلاو مونلا ةفخخو ةسارحلاو

 :وه روقعلاف ؛حرجلاو ضعلا وهو «رقعلا نم ةغلابم لوعف اروقعلا» :هلوق

 سانلل حرجلاو ضعلا ريثك راصف ؛ةيعبسلا ةميهبلا ةفص هيف تبلغت يذلا يداعلا

 .ناويحلاو

 ديصلا هيف لحي امت مرحلا دح نع جرخ ام :وهو «ءاحلا رسكب «لحلا يف» :كلوق

 .ديصلا لتقو
 .(87 /4) "حيضوتلا” و «("5/4) ؟ستفلا”و «(084 /8) ؟مهفملا”و )١194(. "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 !سرتفم داع لكروقعلا بلكلاب قحلي له
 لب «فورعملا بلكلا اذه صيصخت ؛روقعلا بلكلا»ب دارملا سيل :لوآلا لوقلا

 لوق وهو .اهوحتو دهفلاو بئذلاو رمنلاو عبسلاك ءاّملاغ سرتفم داع لك دارملا

 .ملعلا لهأ روهمج



 بنحلا

 جحلا :باتك (00)ثيدحلا (م 'نل

 يعازوألا لوق وهو .ةصاخ فورعملا بلكلا وه امنإو ىدعتي ال :يناثلا لوقلا

 ىلع بلكلا ىنعم رفز لمحو «بتذلا هب اوقحلأو حلاص نب نسحلاو ةفينح يبأو

 .هلحو بتذلا

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا وه :برقألا
 .09/5) "حتفلا” و )١١94( "ملسم حرش” :رظنا

 ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت تاناويحلا

 اهانعم يف امو اهريغو ايم ةشئاع ثيدح يف تاروكذملا هذهك يذؤملا ناويحلا

 .ءيش اهلتق يف سيلو مارحإلاو مرحلاو لحلا يف اهلتق عرشيف ؛تايذؤملا نم

 وأ مرح يف هلتق يف سيلو .هلتق هركي ءىذأ هيف سيلو لكؤي ال يذلا ناويحلا

 .ةيدف مارحإ

 ءازجلا مارحإلا يف وأ مرحلا يف هلتق يف اذهف ءديصلا وهو لوكأملا يربلا ناويحلا

 .مثإلاو

 «جاجدلا نم سانلا هلكأي امم ديصلا ادع ام حبذ مرحملل لالحو :مزح نبا لاق

 «ليخلاو «منغلاو «رقبلاو «لبإلاو ءكلمتملا ماحلاو ,كلمتملا كربلاو «كلمتملا زوإلاو

 صنلا نأ عم دحأ نم هيف فالخ ال اذهو - ءاوس مرحلاو لحلا - اًديص سيل ام لكو

 صنلا نأ عم ءاًضيأ فالخ الب مرحلا يف لالحلا انركذ ام لك حبذي كلذكو ؛همرحي مل

 .كلذ نم عنمي مل

 .(4ا//5) ؟حيضوتلا7” 4 /50 "محتفلا”و 0//751(0) ؟لحملا” :رظنا
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 جحلا :باتك (؟7؟)ثيدحلا (؟) هريغو ةكم لوخد :باب

 هريغو ةكم لوخد :باب

 هع

 وا و نأ : كنج ِكِلاَم ِنْب ٍسْنَأ ْنَع -

 اتش ٌقَلعَتُم ٍلَطَح نبا :َلاَقَق ّلُجَر ُهَءاَج ُهَعَرَب َلَق .ٌرَمْغلا ِهِسَأَر َلَعَو
 .«!ةوُلتْفا» :َلاَقَف !؟ةَبْحَكلا

 .(17801/) ملسمو (1857) يراخبلا هجرخأ

 :تيدحلا ظافلأ

 .ةرجهلا نم ناث ةنس ناضمر يف ناك حتفلا (حتفلا ماع ةكم لخد) :هلوق

 سأرلا ىلع سبلي ام :ءافلا حتفو ةمجعملا نوكسو ميملا رسكب (رفغملا) :هلوق

 .رتسلا :وهو «رفغلا نم هلصأو «ديدحلا عرد نم

 25 هللا لوسر لخد :لاق دشتع رباج ثيدح نم )١708( ملسم يف ءاجو

 كتل ثيرح نب ورمع ثيدح نمو «مارحإ ريغب ءادوس ةماع هيلعو ةكم حتف موي

 .ءادوس ةمايع هيلعو سانلا بطخ )١704(: اًضيأ ملسم يف

 دعب مث «رفغملا هسأر ىلع ناك هلوخد لوأ نأ امهنيب عمجلا هجو :يضاقلا لاق

 ةمايع هيلعو سانلا بطخ :هلوق ليلدب «رفغملا ةلازإ دعب ةماعلا هسأر ىلع ناك كلذ

 .ةكم حتف مامت دعب ةبعكلا باب دنع تناك !نإ ةبطخلا نأل ؛ءادوس

 .لاتقلا ءاهتنال .هسأر نم هعلخ :يأ (هعزن (لف) :هلوق



 ْ ا ْ
 جحلا :باتك (؟؟م)ثيدحلا مج نمل هريغو ةكم لوخد :باب

 .لطخ نبا لتق يذلا وهو .يملسألا ةزربوبأ وه :ليق (لجر ءاج) :هلوق

 .هللادبع :ليقو .لاله :ليقو .ىزعلادبع همسا :ليق (لطخ نبا) :هلوق

 يذلا بوثلا وه :نيميثع نبا خيشلا لاق ءرتس عمج (ةبعكلا راتسأب) :هلوق

 تناكو اهاسك نم لوأ وهف ؛ليعامسإ دهع نم ىسكت تناك دقو .ةبعكلا هب ىطغت

 نم لوأو «تاربحلاو يطابقلا نم نيدشارلا هئافلخو ديبي يبنلا دهع يف اهتوسك
 ةيلهاجلا يف ىسكت تناكو «هلك كلذ يف فالخ ىلع ةيواعم جابيدلا نم اهلعج

 اهولعل ةبعك ةبعكلا تيمسو .رحنلا موي ىلإ تريغ مث ءاروشاع موي مالسإلا ردصو

 .اهعيبرت :يأ ءاهبيعكتل :ليقو ءاهعافتراو

 نب دعس :ليقو .يملسألا ةزربوبأ وه هلتق يذلا («هولتقا» :لاقف) :هلوق

 .همدخي ناك السم لتقو مالسإلا نع ٌدترا هنأ :هلتق ببسو «كلذ ريغ :ليقو .ثيرح

 يوونلا لاق ْددَب يبنلا ءاجهب ناينغت ناتنيق هل تناكو «هبسيو ديبي يبنلا وجهي ناكو

 وهو هلتق فيكف ."نمآ وهف دجسملا لخد نم :رخآلا ثيدحلا يفف :ليق نإف :هنللم

 يبأ نباو وه ٌدْييَي يبنلا هانثتسا لب «نامألا يف لخدي مل هنأ باوجلاف !؟راتسألاب قلعتم

 .ةبعكلا راتسأب اًقلعتم دجو نإو هلتقب رمأو «ناتنيقلاو حرس
 .ةيَي يبنلا مهانثتسا نمم ةلمج ظفاحلا ركذو :تلق

 "ماهفألا هيبنت” و «(00 /5) "حتفلا”و )5//١6(« ؟مالعإلا” و ((الا/ /7) "مهفملا”و )/١671( "؟ملسم حرش” :رظنا

 اك

 ؟مارحإ ريغب ةكم لوخد زوجي له

 هلوخد ناك ءاوس ءاكسن دري مل نمل مارحإ ريغب ةكم لوخد زوجي :لوألا لوقلا

 رجاتلاك رركتت مل مأ ؛مهريغو دايّصلاو ءاقّسلاو ٍشاَّشحلاو باَّطحلاك رركتت ةج

 يتفي هبو ءيعفاشلل نيلوقلا حصأ اذهو .اًقتاخ وأ اّنمآ ناك ءاوسو ءامهريغو رئازلاو



 ّجحلا :باتك (؟7*)ثيدحلا ( هريغو ةكم لوخد :باب

 لخد :هيفو .كنيخ سنأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .هيلع لدي ام دمحأ نعو هباحصأ

 نأ (1858) ملسم يف كن رباج ثيدح نم مدقت امو ءرفغملا هسأر ىلعو ةكم

 ةلدأ مهو ؛مارحإ ريغب ءادوس ةمامع هيلعو ةكم حتف موي ةكم لخد ْرَو هللا لوسر
 .ىرخأ

 نأ الإ رركتت ال هتجاح تناك نإ مارحإ ريغب اهوخد زوجي ال :يناثلا لوقلا

 وهو ةفينح بأ لوق وهو .رهظ ول ملاظ نم اًقئاخ وأ لاتق نم اًقتاخ وأ اًلتاقم نوكي

 .ءاملعلا رثكأ نع اذه وحن يضاقلا لقنو :هثلله يوونلا لاق «يعفاشلل يناثلا لوقلا

 نأل :هنلله ةمادق نبا لاق «ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ىلع ىقبيف ؛لخاد لك ىلع كلذ باجيإ عراشلا نم دري ملو ءعرشلا نم بوجولا
 .لصألا
 .(١"ها/) "ملسم حرش” و (559/5) ؟ىنغملا” :رظنا



 جحلا :باتك (774)ثيدحلا (0)ج هريغو ةكم لوخد :ٌباِب

3-9 
 20 مهاصاو مس 8 0

 ِءاَدَك ْنِم َةَكَم َلَحَد لكي هللا ٌلوُسَر نأ : مشت َرَمَع نْب هَللادْبَع ْنَع -84
 000 نيك ًْ مرة 00 3 م 6 7

 .ىقفسلا ةينثلا نم جَرْخَو ءءاَحطَبلاِب يتلا اًيلعلا ةينثلا َنِم
1 

 )/١161(. ملسمو ءهل ظفللاو )١01/7( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةدودمم فلأ هرخآو فاكلا حتفب (ءادك نم) :هلوق

 يه ةينثلا هذهو «نيلبج نيب اًليلق عفترملا قيرطلا ةينثلا (ةينثلا نم) :هلوق

 . ىلعملا يتربقم نيب نم يتآلا قيرطلا
 .نوجحلا عير مساب فرعتو «ةكم ىلعأب يتلا :يأ (ايلعلا) :هلوق

 «ىصحلا راغصب شورفملا عساولا ليسملا ءاحطبلا (ءاحطبلاب يتلا) :هلوق

 .حطبألا مساب فورعملا .ةكم ءاحطب دارملاو

 مساب نآلا فرعتو «ةكيبشلا باب دنع ةكم لفسأب يتلا :يأ (لفسلا) :هلوق

 دومحم ةبق عم لورج ىلإ اًهجتم بابلا ةراح نم يتأي يذلا قيرطلا وهف ءماسرلا عير

 مضلاو لخادلل حتفلاف ىدهك ةروصقم فلأ هرخآو فاكلا مضب ىدك :اهل لاقيو

 .جراخلل

 .(11/5) ؟ماهفألا هيبنت” و ١78(: /5) ؟حيضوتلا” و ,(8531/ /) ؟حتفلا”و )١7817(« ؟ملسم حرش” :رظنا



 7 , الك

 هريغو ةكم لوخد :باب جحلا :باتك (1؟4)ثيدحلا (0)ج فنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ىلفسلا ةينثلا نم جورخلاو ايلعلا ةينثلا نم ةكم لوخد مكح

 هنأ :انبهذمو )/١761(: دضنيط رمع نبا ثيدحل هحرش يف هفللم يوونلا لاق

 الو .ثيدحلا اذهل ؛ىلفسلا نم اهنم جورخلاو ءايلعلا ةينثلا نم ةكم لوخد بحتسي

 «ينميلاك نوكت ال وأ يماشلاو يندملاك هقيرط ىلع ةينثلا هذه نوكت نأ نيب قرف

 ضعب لاقو ءايلعلا ةينثلا نم ةكم لخديو ريدتسي نأ هريغو ينميلل بحتسيف

 ىلع تسيل نمل بحتسي الو «هقيرط ىلع تناك اهنأل هدير يبنلا اهلعف |منإ :انباحصأ
 .لوألا باوصلاو فيعض اذهو .ينميلاك هقيرط

 قيرطلا ةفلاخم يف ةمكحلا ام

 هلجأل يذلا ىنعملا يف فلتخاو :(578/7) "حتفلا» يف هلل ظفاحلا لاق

 كلذ يف ةمكحلا :ليقو ...هقيرط يف نم لك هب كريتيل :ليقف «هيقيرط نيب دي فلاخ

 .هقارف ىلإ ةراشإلا هسكعو ناكملا ميظعت نم هيف امل ؛لوخدلا دنع ولعلا ةهجب ةبسانملا

 يف ايفختم اهنم جرخ ٌدْلَْي هنأل :ليقو .اهنم لخد ةكم لخد امل ميهاربإ نأل :ليقو

 ناك ةهجلا كلت نم ءاج نم نأل :ليقو .اًيلاع اًرهاظ اهلخدي نأ دارأف ؛ةرجملا

 ىلع رمتساف «حتفلا موي اهنم لخد هنوكل ؛كلذ نوكي نأ لمتحيو .تيبلل اًلبقتسم
 .كلذ

 اراهن اهلوخد مكحو ,ةكم لوخدل لاستغالا مكح
 مث ةيبلتلا نع كسمأ مرحلا ىندأ لخد اذإ دنيخ رمع نبا ناك :لاق عفان نع

 .كلذ لعفي ناك ديب يبنلا نأ ثدحيو «لستغيو حبصلا هب يلصي مث ىوط يذب تيبي

 ش )١7589(. ملسمو )١151/7( يراخبلا هجرخأ



 ّجحلا :باتك (؟؟4)ثيدحلا (+ وريغو ةكم لوخد :ُباب

 عيمج دنع بحتسم ةكم لوخد دنع لاستغالا :رذنملا نبا لاق :هكللَم ظفاحلا لاق

 .ءوضولا هنم ئزجي :مهرثكأ لاقو .ةيدف مهدنع هكرت يف سيلو «ءاملعلا

 يف رهاظ وهو :ثيدحلل هحرش يف اًضيأ ظفاحلا لاقف ءاّراهن لوخدلا امأو

 .اًرابن لوخدلا

 لوخد بابحتسا اهنمو : دنع رمع نبا ثيدحل هحرش يف هثلل» يوونلا لاقو

 اهوخد نأ مهريغو انباحصأ نم نورثكألا هيلع يذلا حيحصلا وه اذهو .اًرابن ةكم

 يف راهنلاو ليللا :فلسلا نم ةعامحو انباحصأ ضعب لاقو .ليللا نم لضفأ اًراهن

 امرحم اهلخد ٌدْيَي يبنلا نأ تبث دقو .رخآلا ىلع امهدحأل ةليضف الو ءءاوس كلذ

 .ملعأ هللاو .زاوجلا نايب ىلع هلمح لوألاب لاق نمو اليل ةنارعجلا ةرمعب

 نأو ةكم لوخدل لستغي نأ بحتسي هنأ :اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه يف ةصالخلاو

 .ملعأ هللاو ءاهلفسأ نم جرخيو اهالعأ نم لخدي نأو اًراهن اهلخدي

 ؟ال مأ كسن اًراهن لوخدلاو لاستغالا لهو

 ىتح ةكم ةمرحل اهنإو مرح هنوكل سيل ةكم لوخدل لسغلا :هكللذ ينيعلا لاق

 هدافأ .الالح ناكو حتفلا ماع ديب ال لستغا دقو اًضيأ الالح ناك نمل بحتسي

 .مألا يف يعفاشلا

 اًراهن ةكم لوخدو ىوط يذب تيبملا نأ يف فالخ الو :هكلله يبطرقلا لاقو

 يف هل ناك ؛هعضاومل اًعبتتو دوي يبنلاب ءادتقا كلذ لعف نإ نكل ءكسانملا نم سيل

 .ليزج ريخو ريثك باوث كلذ
 .(1370 /7) "حتفلا” و (00/“ /) ؟مهفملا” :رظنا



 جحلا :باتك (؟؟ه)ثيدحلا (* هريغو ةكم لوخد :ُباب

 سس هر 0 53 وع 72 هةر - ا رو 1 8 هم هال
 تيبلا ديك هللا لوُسَر لخد :لاق معد رمع نب هللادبع نع 0

 لا 00 يف هكس رموةس يرد4 وم مم ثرعار * - 0 ومر رو
 الف .تاَبلا مهيلع اوقلغاف .ةحلط نب ناّثعَو لالبو دير نب ةَماَسأَو

 ١ وع هس نس هعءا 4-0 000 مسكس ه - 3 0

 هللا ٌلوُسَر هيف لَص لَه :ُهَتْلََسَف ءالالب تيِقَلَف «َيَلَو ْنَم َلَّوَأ ٌتْنُك اوُحَتَ

 .ِنْييناَيلا ِنْيَدوُمَعل | َنْيب ءْمَعَن :لاَق ؟ِكَي

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1779) ملسمو (54 ٠١ 2159/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .حتفلا موي :يأ ( دي يبنلا لخد) :هلوق

 .ك, يبنلا امداخ امه (لالبو ديز نب ةماسأو) :هلوق

 ءريهش يباحص «ىزعلادبع نب ةحلط يأ نبا :وه (ةحلط نب نامثعو) :هلوق

 رضحف «ديلولا نب دلاخ عم رجاهو «ةيبيدحلا ةنده يف ملسأ «ةبعكلا باجح دحأ

 .ةبعكلا حاتفم دي يبنلا هاطعأو ةكم حتف

 نوكيل ذكي هيلع اهقلغأ نإ :هلللذ يوونلا لاق (بابلا مهيلع اوقلغأف) :هلوق

 ررض مهلانيف اومحدزيو اولخديو سانلا عمتجي الئثلو ؛هعوشخل عمجأو هبلقل نكسأ

 .ملعأ هللاو .مهطغل ببسب لاحلا هيلع شوهتيو

 «ةدمعأ ةتس ىلع كاذ ذإ ةفرشملا ةبعكلا تناك (نيينامريلا نيدومعلا نيب) :هلوق

 نيبو هنيب لعجو «هراسي نع اًدحاوو هنيمي نع نينثاو هرهظ فلخ ةثالث لعجف

 :نيميثع نبا خيشلا لاق «عبرألا اهيحاون يف اعدو نيتعكر ىلصف «عرذأ ةثالث طئاحلا

 .طقف ةدمعأ ةثالث هيفف مويلا امأ

 )١14/5(. ؟ماهفألا هيبنت” و )077/١(( ؟مالعلا ريسيت”و ء(7775١) ؟ملسم حرش” :رظنا



 نِحلا

 حجحلا :باتك (١؟ه)ثيدحلا ف

 ةيعكلا لخاد ةالصلا مكح

 وهو بابلا ىلإ وأ اهنم رادج ىلإ اًهّجوتم ةبعكلا لخاد ىلص اذإ :لوألا لوقلا

 ةفينح يبأو يروثلا لوق وهو .ضرفلا ةالصو لفنلا ةالص حصت اهنإف «دودرم

 .فلؤملا هركذ يذلا ثفيخ لالب ثيدح :مهتجح .ةيرهاظلا ضعبو دمحأو يعفاشلاو

 لاح يف لابقتسالا يف ءاوس ءعضوملا يف |هنأل ؛ةضيرفلا تحص ةلفانلا تحص اذإو

 .رفسلا يف ريَّسلا لاح يف لابقتسالا يف نافلتخي انإو «لوزنلا

 الو رتولا الو ضرفلا حصي الو قلطملا لفنلا ةالص اهيف حصت :يناثلا لوقلا

 :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .كلام لوق وهو .فاوطلا اتعكر الو رجفلا اتعكر

 اهحطس ىلع وأ اهيف يلصملاو [144:ةرقبلا]4ُهَرَظَ كَهوُجُم أولو َمْشُك اَم تي
 .فيفختلا ىلع اهانبمف ةلفانلا امأو .اهتهحل لبقتسم ريغ

 لوق وهو .ةلفان الو ةضيرف ال :اًدبأ ةالص اهيف حصت ال :ثلاثلا لوقلا

 هريغو ةكم لوخد :باب

فشت» سابع نبا نع يورم وهو «رهاظلا لهأ ضعبو ريرج نب دمحم
 . 

 .ملعأ هللاو «ليلدلا دوجول ؛لوآلا لوقلا وه :برقألاو

 .(هكال /1) "مالعلا ريسيت”و 2 "؟حتفلا” و ١"8(. 0 "مهفملا” و (179؟9) "؟ملسم حرش” :رظنا



 ّجحلا :باتك (؟7)ثيدحلا (") هريغو ةكم لوخد :باب

 ُمَلْعأل ْنِ :َلاَقَو هَلَبَقَف دّوْسَألا رَجَحْلا َّلِإ َءاَج ُهَّنَأ كشط كي دمع ّْنَع - هدف

 !َكّدلَبَ ام َكُلَبقي لل تلا ٌتْيَأَر نأ الْوَلَو ُمَمْنت الَو ٌرْضَت ال ٌرَجَح *كح كن

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1710) ملسمو «هظفل اذهو(541١/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .فورعم يقرشلا ةبعكلا نكر يف رجح وه (دوسألا رجحلا) :هلوق

 هل هلل (يظعنو اًبح هيلع هيتفش عضو :يأ (هلبقن) :هلوق

 :(1570) ثيدحلل هحرش يف كلو يوونلا لاق (عفنت الو رضت ال) :هلوق

 اوناك نيذلا مالسإلاب دهعلا يبيرق ضعب رتغي التل ؛عفنت الو رضت ال كنإو :لاق انإو

 ءاهميظعت يف ريصقتلاب ررضلا فوخو ءاهعفن ءاجرو اهميظعتو راجحألا ةدابع اوفلأ
 ب ينتعيو «هلبقي مهضعب هاري نأ كعفخ رمع فاخف ؛كلذب ابيرق دهعلا ناكو

 ءازجلاب عفني هيف عرش ام لاثتما ناك نإو «هتاذب عفني الو رضي ال هنأ نيبف ؟هيلع هبتشيف

 تاقولخملا يقابك قولخم رجح هنأو ءرض الو عفن ىلع هل ةردق ال هنأ هانعمف باوثلاو

 هنع هظفحيو «نادلبلا يف دهشيل ؛مسوملا يف اذه رمع عاشأو .عفنت الو رضت ال يتلا

 .ملعأ هللاو .ناطوألا وفلتخملا مسوملا لهأ

 هباَحْضأَو كي هللا ُلوُسَو مق :َلاَق دشنت ِساّبَع ِنْب ِهاادْبَع ْنَع -0
 هر

 ُمُهَرَمَأَف .َبرْثَي ىمح ْمُهْنتَعَو ٌُمْوَق ْمُكِيلَع ُمَدَْي ُهَّنِإ :نوكرشملا َلاَقَف .هَكَم عل
 1و ِنيتْكرلا َنْيَب ام اوُشْمَي ْنَأَو َهَئالَثلا َطاَوْشَألا اوُلُمْرَي ْنَأ لي لا

 .ْمِهْيَلَع اَمْبإلا الإ اَهَلُك ًطاَوْش الا اوُلُمْرَي نأ ْمُهْعَتْمَي



 جحلا :باتك (777)ثيدحلا ( هريغو ةكم لوخد :ُباب

 :ثيدحلا جيرخت

 ملول :امهدنعو (1555) ملسمو قكم هدنع سيلو (25ه5 2ث 5) يراخبلا هج رخأ

 .«مهعنمي ملوا لدب «مهرمأي نأ هعنمب

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةدعقلا يذ يف ءاضقلا ةرمع يف ناك مودقلا اذه (ْدْييَي هللا لوسر مدق) :هلوق

 .حتفلا لبق ةرجحلا نم عبس ةنس

 مهددع نإ :ليق دقو .ةرمعلا كلت يف هبحص نم :يأ (هباحصأو) :هلوق

 .نايبصلاو ءاسنلا ىوس «نافلأ

 .مهتفعضأ ءاحلا فيفختب (مهتتهو) :هلوق

 َلَهَأَي# :ىلاعت هلوق اذكهو «رافكلا مالكل ةياكح اذه (برثي) :هلوق

 (141/1) يراخبلا يفف ؟ةنيدملا :اهب قيلي يذلا مسالاف الإو [1:بازحألا]# بي

 :َنوُلوَقي' :ِكيْيَي هللا لوسر :لاق :لاق هتن# ةريره بأ ثيدح نم (1787) ملسمو

 اذكهو .برثي ةنيدملا ةيمست ةهارك اذه نم ءاملعلا ضعب مهفو .«ةنيِملا َيِهَو .ُبِرَْي

 .ةبيطو ةباط تيّمُس اًضيأ

 يف عارسإلا :وهو ءطاشنو ةوقب يملا :لمرلاو .ميملا مضب (نولمري) :هلوق

 .ىطخملا براقت عم يملا

 :انه هب دارملاو .ةياغلا ىلإ ةرم يرجلا :وه ءهطوش عمج (طاوشألا) :هلوق

 .رجحلا ىلإ رجحلا نم ةبعكلا لوح ةفوطلا

 .ةعبسلا نم ىلوألا طاوشألا ةثالثلا :يأ (ةثالثلا) :هلوق

 .دوسألا رجحلا هيف يذلا يقرشلا نكرلاو يناميلا امه (نينكرلا نيب ام) :هلونق

 .ابيلغت ناينايلا :امهل لاقيو



 نخلا
 # 3 6 م5

 جحلا :باتك (778)ثيدحلا عج اذ

 .ةعبسلا :يأ (اهلك طاوشألا) :هلوق

 .مهب ةقفشلاو قفرلا :يأ (مهيلع ءاقبإلا الإ) :هلوق
 هيبنت” و 717/90(2) "عتمملا حرشلا”و ( م "حتفلا”و 3١/ ١ ؟مالعإلا”و )١717((: ؟ملسم حرش” :رظنا

 )١179/5(. "حيضوتلا”و :(١١١/؟) "ماهفألا
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 تاس ل و سا مع هير ما ا ار ها ل ةس ا ماس و اص

 مَدَقَي نيج ديو هللا لوُسَر تيأَر :لاق ضن ّرَمع نب هللادبع نع -4

 سم 2522226 # عب 0# د« رار س6 َدَّوْسَألا َنْكّدلا مَلَتْسا اَذإ َةَكَم
 .طاّوشأ ةثالث بحت - فوطي ام لوا -

 )١551(. ملسمو ١170( 5 215037) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .دوسألا رجحلا نكرلاب دارملا (نكرلا ملتسا) :هلوق

 .هفوطي فاوط لوأ :يأ (فوطي ام لوأ) :هلوق

 .(177/5) "ماهفأللا هيبنت” و 81/٠(« /9) "حتفلا” :رظنا

 عادوا ِةَّجَح يف لب ثلا َفاَط :َلاَق دشتي ساّبع نْب ِهْئلادْبَع ْنَع -9
 مم م تل و يوما م وس
 .ٍنجحمب ّنكرلا مِلَتْسَي ءِريِعَب ىلع

 3 ظلم لس ا
 .سأرلا ةينحم اصع :نححملاو

 .(171717) ملسمو )/١701( يراخبلا هج رخآ



 وريغو ةكم لوخد :ُباب جحلا :باتك (70:)ثيدحلا 0

 :ثيدحلا ظافلأ

 ؛كلذب تيّمس .ةرجهلا نم رشع ةنس ةجحلا هذه تناك (عادولا ةجح) :هلوق

 يبنلا جحي مو .ااَذَه يِماَع َدْعَب ْمُكاَقْلَأ ال َْعَل» :لاق ثيح ؛اهيف سانلا عدو ديو هنأل

 داز هنإ :ليقو .نيترم :ليقو .ةرم جح :ليقف ةرجه لا لبق امأ ءاهريغ ةرجملا دعب ديك

 .ثالث ىلع

 .ىثنأ وأ ناك اًركذ «لبإلا نم دحاولا وه ريعبلا (ريعب ىلع) :هلوق

 .نجحملاب دوسألا رجحلا لوانتي هانعم (ملتسي) :هلوق

 ةينحم اصع وه ميجلا حتفو ةلمهملا نوكسو ميملا رسكب (نجحمب) :هلوق

 .نوجحلا يمس كلذبو ؛جاجوعالا نجحلاو ءسأرلا

 يكفل "ينغملا”و مالا" 8١ "حتفلا” و " ١5 /5) «مالعإلا” :رظنا

 يو تت الإ ِتْيَبلا نم ُمِلَتْسَي كي ّىَنلا َرأ1 :

 1 َلاَق دتتيم رَمع نْب ِهْلاادْبَع ْنَع كيرلا

 .نئيِناَيلا ِنْيتْكُرلا

0 

 )١751(. ملسمو )١15١9( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يذلا يناثلاو ءدوسألا رجحلا امهدحأ :ىبطرقلا لاق (نيينامهيلا نينكرلا) :هلوق

 .هيلإ ابسن كلذلو نميلا ةهج نم امهالكو .حمج ينب رود وحن نم هيلي

 :ليق انإو «يناهيلا نكرلاو دوسألا نكرلا امم ناينايلا نانكرلا :يوونلا لاقو

 بيلغتلل ؟ناينإيلا

 .(1771/) ؟ملسم حرش” و 07/7 /) ؟مهفملا” :رظنا



 نجلا
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 هريغو ةكم لوخد :ُباب جحلا :باتك (؟0)ثيدحلا (”)ج ذل

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟فاوطلل ةينلا مكح ام

 نم تادابعلا رئاسك «ةين ريغب حصي مل «ةرمع الو جح ريغل فاوطلا ناك نإ

 .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .امهوحنو موصلاو ةالصلا

 :ةرمع وأ جحل فاوطلا ناك نإو

 يف هجوو يكلاملا مساقلا نباو رذنملا نباو روثوبأو قاحسإو دمحأ بهذف

 . (ِتاّيَبلاب ُلاَْعألا نإ ) ثيدح :مهتجح .ةينب الإ حصي ال هنأ ىلإ «ةيعفاشلا بهذم

 ىلإ بسنو ةيعفاشلا بهذم يف حصألا وهو ةفينحوبأو يروثلا بهذو

 نم ءزج فاوطلا نأل ؛فاوطلا ةين طرتشت لب «نييعتلا طرتشي ال هنأ ىلإ ءروهمجلا

 اذهو .اهئازجأ عيمجب ةدابعلاب ةطيحم ةرمعلا وأ جحلا ةين ىلوألا ةينلا تناكف «ةدابعلا

 .نيميثع نباو يطيقنشلا رايتخا وهو ءباوصلا وه

 ال فاوطلا نأ :هللا ءاش نإ ءاهحصأو ءاملعلا لاوقأ رهظأ :هنذله يطيقنشلا لاق

 فوقولاك جحلا لامعأ رئاس كلذكو هيف يفكت جحلا ةين نأل ؛هصخت ةين ىلإ رقتفي

 جحلاب كسندلا ةين نآل ؛ةين ىلإ رقتفت ال اهلك «يمرلاو يعسلاو ةفلدزمب تيبملاو ةفرعب

 .اهعيمج لمشت
 ةينلا هذه تناك ةرمعلا ىون اذإف :اذه ىلعو :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .ةرمعلا نم ءزج فاوطلاو ءاهنم لحي نأ ىلإ مرحي نأ نيح نم ةرمعلل ةلماش
 «ةرمعلا ريغل وأ «ةرمعلل هنأ هبلق نع باغو «فاطو مارا تيبلا ىلإ ءاج اذإف

 طرتشي ال هنأ :حجارلا وه لوقلا اذهو .اًحيحص فاوطلا نوكي :لوقلا اذه ىلعف

 .ها .كسنلاب اًسبلتم ماد ام فاوطلا نييعت

 161١(. /7/) "عتمملا حرشلا” و ء(7707/6) ؟ءاوضألا”و ١4 .51/4) «عومجملا”و (576 /”) "فارشإلا” :رظنا



 نجلا

 جحلا :باتك (77.)ثيدحلا 5 اذن

 فاوطلل ةراهطلا مكح

 ةفينح يبأ لوق وهو :اطرش تسيلو ةبجاو فاوطلل ةراهطلا :لوألا لوقلا

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح .يناكوشلا هيلإ لامو ةيكلاملا دنع لوقو دمحأ نع ةياورو

 هريغو ةكم لوخد :باب

 فاط مث أضوت نأ مدق نيح ْدْتبَب هللا لوسر هب أدب ءيش لوأ نإ :تلاق افك ةشئاع

 اوُذَ» :ِدلَي يبنلا لاق دقو «(1775) ملسمو )١1741( يراخبلا هجرخأ .تييبلاب

 ال ْنَأ َرْيَغ احلا ُلَعْفَي ام ييْفا» :اًضيأ اغنط ةشئاع ثيدحو .1كَكاَنَم ينَع

 ءاج امو ((1711) ملسمو (00) يراخبلا هجرخأ .«يِرّهْطَت ىَّتَح ِتْيَبلاب يفوُطَن

 ةالصلا لثم تيبلا لوح فاوطلا» :ِديتَب هللا لوسر لاق :لاق دغننع سابع نبا نع

 يذمرتلا هجرخأ .«ريخب الإ نملكتي الف هيف ملكت نمف .هيف نوملكتت مكتأ الإ
 رظنا .عفرلا هكلج ينابلألا خيشلا حجرو هفقوو هعفر يف فلتخا دقو ؛هريغو (40)

 )١/ ١55(. ؟ءاورإلا”و (ةال /”) ؟«ةيارلا بصن”

 مدقت ام :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :طرش ةراهطلا :يناثلا لوقلا

 .اًضيأ ةلدألا نم

 رايتخا وهو ناميلسو روصنمو دامحو مكحلا لوق وهو :بحتست :ثلاثلا لوقلا

 :اولاق [؟5:جحلا14 ٍقيِتَعْلا تيب اوهَوُطَيْلَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح .ةيميت نبا

 اذه راتخاو .جحلا ناكرأ رئاسو فوقولا ىلع اسايق «ةراهط الب فاوطلا لوانتي اذهو

 ءاسفنللو زئاج ةراهط ريغ ىلع تيبلاب فاوطلاو :لاق هنإف ؛مزح نبا اًضيأ لوقلا
 :هيف يذلا مدقت يذلا ان ةشئاع ثيدحب لدتساو ءطقف ضئاخلا ىلع الإ مرحي الو

 .خلإ «...ُحاَلا َلَعْفَي اَم يلَعفا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه لاوقألا هذه برقأو

 "ىواتفلا” و «(6 05 ,4 91 /9) "حتفلا”و :(77/8) ؟عومجملا” و.( /؟) ؟ينغملا”و ١85((« /0) "ىلحملا» :رظنا

 )5١7/6(. "ءاوضألا” و «118-198/5)



 ّجحلا :باتك (؟*.)ثيدحلا (ج هريغو ةكم لوخد :ُباب

 ؟مودق فاوط فاوطلا نوكي نأ روصتي ىتم

 روصتي |نإ مودقلا فاوط نأ ملعا :(3/8) "عومجملا” يف هكلله يوونلا لاق

 لبق اهالخدو .ةكم ريغ نم امرحأ دق اناك اذإ ءنراقلا قح ينو جحلا درفم قح يف

 امأو هل مودق ال ذإ ,مودقلا فاوط هقح يف روصتي الف يكملا امأف .تافرعب فوقولا

 امهنع هأزجأ هرمعلل فاط اذإ لب ,مودق فاوط هقح يف روصتي الف ةرمعلاب مرحملا

 نم امأو ...دجسملا ةيحتو ضرفلا نع ةضورفملا ةالصلا ئزجت امك ,مودقلا نمضتيو

 فاوط هقح يف سيلف ؛فوقولا دعب الإ ةكم لخدي لو اًنراق وأ اًدرفم جحلاب مرحأ
 .ةضافإلا فاوط فوقولا دعب هلعفي يذلا فاوطلا لب ؛مودق

 مودقلا فاوط مكح

 ةيحتك هنإ :يعفاشلا لاق ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو ةنس :لوألا لوقلا

 .بوجولا ىلع لدي ال وهو دكت هلعف الإ هيف سيل هنأل ؛دجسملا

 اذه ةجح .يناكوشلا هراتخاو روث يبأو كلام لوق وهو :بجاو :يناثلا لوقلا

 :هلوق عم ويجي هلعفلو «[؟4:جحلا]4 ٍقِيَِعْلا تسلا اوَوْطَيلَو# :ىلاعت هلوق :لوقلا

 فاوط اهم دوصقملا نأ :ةيآلاب لالدتسالا نع بيجأ دقو .(َعّكَكِساَنَم ينَع اوُذُخ»

 .مودقلا فاوط ال «ةضافإلا

 .ملعأ هللاو ءيناثلا لوقلا وه :حجارلا

 )5//1١910(. «لينلا” و « 8/6 /9) "حتفلا”و ,6 /م( "عومجملا” م14 /( "ينخملا” :رظنا

 ؟عابطضالا نوكي فاوط يأ يف

 فالخ كانهو .حيحصلا وه اذه «ةرمعلا فاوط وأ مودقلا فاوط يف عبطضي

 .هل مزالم عابطضالا نآل ؛لمرلا ىلع مالكلا يف أيس



 نحلا كين

 ١ “ ا ىمالز
 ثيدحلا (*)ج

 انببحتسا ثيحف لمرلل مزالم عابطضالاو :انباحصأ لاق :هكله يوونلا لاق

 ,عابطضالا اذكف فالخ الب هبحتسن مل ثيحو «عابطضالا اذكف فالخ الب لمرلا

 هريغو ةكم لوخد :ُباب جحلا :باتك (0.)

 .هيف فالخ ال اذهو .اًعيمج عابطضالاو لمرلا يف ىرج فالخ ىرج ثيحو
 .(6ه؟ /8) "عومجملا” و .(5؟ م8 "ينغملا” :رظنا

 هتيفيكو عابطضالا مكح

 اولمرف ةنارعجلا نم اورمتعا هباحصأو ٌدْيكَي هللا لوسر نأ دنف» سابع نبا نع

 .ىرسيلا مهقتاوع ىلع اهوفذق دق ,مهطابآ تحت مهتيدرأ اولعجو «تيبلاب

 . ةهطتط ةيمأ نب ىلعيو «باطخلا نب رمع ثيدح يف عابطضالا ءاجو

 2497 2.54817) هنللؤ انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف ةثالثلا ثيداحألا هذهو
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 يثملا عارسإ ىلع نيعت ةئيه يهو :عابطضالا ىلع همالك يف هثلل» ظفاحلا لاق

 هبكنم يدبيف ءرسيألا هبكنم ىلع هفرط دريو «نميألا هطبإ تحت هءادر لخدي نأب

 .رذنملا نبا هلاق .كلام ىوس ءروهمجلا دنع بحتتسم وهو .رسيألا رتسيو نميألا

 .(4075 /7) "حتفلا” و ,(375 /) "ينغملا”و ,(؟١7 /9) «فارشإلا” :رظنا

 لمرلا هيف نسي اميف عابطضالا نسي

 :عابطضالا ىلع همالك يف )١1/8( "عومجملا» يف هكللذ يوونلا لاق

 اذهو .لمرلا هيف نسي ال اميف نسي الو «لمرلا هيف نسي فاوط يف نسي هنأ :هلصاحو

 .هيف فالخ ال

 عابطضالا نأ :وهو «دحاو ءىيش يف عابطضالاو لمرلا قرتفي نكل :اًضيأ لاقو

 يف يشميو «لوألا ثالثلا يف نسي امنإ لمرلا امأو ءعبسلا تافوطلا عيمج يف نونسم

 .رخاوألا عبرألا



 عيحلا كدب
 جحلا :باتك (؟.0)ثيدحلا مج فخم هريغو ةكم لوخد :ُباب

 ؟فاوطلاب صتخم وه مأ ,يعسلا يف عابطضالا عرشي له
 هءادر ىّوَس «هفاوط نم ىهتنا اذإف .فاوطلاب عابطضالا صتخي :لوألا لوقلا

 انعمس ام :دمحأ لاق «دمحأو ةفينح يبأ لوق وهو .عبطضم ريغ فاوطلا يتعكر ىلصو

 .ضحم دبعت اذهو «هانعم لقع ايف الإ حصي ال سايقلاو - يعسلا يف :يأ - اًئيش هيف

 روهمجو يعفاشلا لوق وهو .يعسلا يف اًضيأ عابطضالا نسي :يناثلا لوقلا

 .تيبلاب فاوطلا هبشأف ؛نيفاوطلا دحأ هنأل «هباحصأ

 ؟فاوطلا يتكر يف عبطضي لهو

 لوأ يف عبطضا «ةالصلا يف عبطضي هنإ :انلق نإو :لاق مث فالخلا يوونلا ركذ

 نم غرفي ىتح هليزي الو ءيعسلا يف مث ةالصلا يف مث فاوطلا يف همادأ مث فاوطلا

 !يعسلا

 هنأ ىلع ليلد تأيملو ءةنسلا هيلع لدت يذلا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ملعأ هللاو .هءادر ىوس هفاوط نم غرف اذإ :اذه ىلعف .اعبطضم ىعس ديت
 .(449/79) "نيدباع نبا ةيشاح” و ,(77 /8) "عومجملا” و ,(79/7 /0) "ينغملا” :رظنا

 ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا مكح

 كرت دقف هكرت نإف .ةنس ةعبسلا نم ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا :لوألا لوقلا

 نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هيلع مد الو هفاوط حصيو «ةليضف هتتافو ةنس

 ناذللا سابع نباو رمع نبا ثيدح :مهتجح .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا

 .(ْمُكَكِساَنَم يَّنَع اود :ثيدح عم .فلؤملا امهركذ

 يف هخنتح» سابع نبا مالك رهاظ وهو .ةدوصقم ةنس لمرلا سيل :يناثلا لوقلا

 ملسم )١55114(.



 بنحلا
 هاو 14 1 ' 4

 جحلا :باتك (؟.)ثيدحلا امج ف هريغو ةكم لوخد :باب

 يروثلاو نسحلا لوق وهو .مد همزل لمرلا كرت اذإ :ثلاثلا لوقلا
 .نوشجاملا نب كلملادبعو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(ةالار/# "حتفلا” و )8١/8(. "عومجملا”و )١755(: "ملسم حرش و( ةفإ "ينغملا” :رظنا

 ةثالثلا طاوشألا ضعب يفالإ لمرلا عطتسي مل اذإ

 يف لمرلا كرت نإ :يأرلا باحصأو روثوبأو يعفاشلا لاق :هفللج رذنملا نبا لاق

 .ضقي مل ةثلاثلا يف هكرت نإو ,دحاو يف لمر نينثا يف هكرت نإف «نينثا يف لمر ءفاوط

 فاوط نم لوألا ةثالثلا طاوشألا ريغ يف نسي ال لمرلا :هفللَج ةمادق نبا لاقو

 ةئيه اهنأل ؛ةيقابلا ةعبرألا يف هضقي مل اهيف لمرلا كرت نإف .ةرمعلا فاوط وأ مودقلا

 .اهعضوم تاف

 0717/60 /9) ؟ينغملا”و ء(7174 /7) «فارشإلا” :رظنا

 ؟نينكرلا نيب يشمي مأ رجحلا ىلإ رجحلا نم نوكي له لمرلا

 نأ ىلإ رجحلا نم لمري اهلاكب ةثالثلا طاوشألا يف نوكي لمرلا :لوألا لوقلا

 نم عمج :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .اهنم ءيش يف يشمي ال «هيلإ دوعي

 رمع نبا ثيدح :مهتجح . مهني رييزلا نباو دوعسم نباو رمع نباو رمع ةباحصلا

 لمر :لاق )١751( ملسم ف ءاجو .اثالث بخ :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا ديعنوج

 هللادبع نب رباج ثيدحو .اعبرأ ىشمو اثالث رجحلا ىلإ رجحلا نم ْدْيي هللا لوسر

 .فاوطأ ةثالث «هيلإ ىهتنا
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 ١ دن

 نسحلاو ءاطعو سواط لوق وهو .نينكرلا نيب ام يشمي :يناثلا لوقلا
 هركذ يذلا دهتنيح سابع نبا ثيدح :مهتجح .ملاسو مساقلاو ريبج نب ديعسو

 .نينكرلا نيب ام اوشمي نأو :هيفو «فلؤملا

 :هجوأ ةثالث نم لوألا لوقلا ةمادق نبا مجر دقو .لوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .تايثإ دغتيع رمع نبا ثيدح نأ

 جحلا :باتك (؟2.)ثيدحلا (ع هريغو ةكم لوخد :ُباب

 رابخإ رمع نبا ثيدحو ةيضقلا ةرمع نع رابخإ دهضتيح سابع نبا ةياور نأ

 .هميدقتو هب لمعلا بجيف ارخأتم نوكيف عادولا ةجح يف لعف نع

 ؛رمع نباو رياج لثم طبضي ال اريغص لاحلا كلت يف ناك دمتي سابع نبا نأ

 .نيلجر اناك |نإف
 .(1731) "ملسم حرش و 07/4 /7”) (ينغملا” و 7100 /9) "فارشإلا :رظنا

 ؟لمرلا هيف عرشي فاوط يأ

 وأ مودقلا فاوط نم لوألا ةثالثلا طاوشآلا يف لمرلا بحتسي :لوألا لوقلا

 رايتخا وهو يعفاشلل لوقو هباحصأ ضعبو دمحأ مامإلا لوق وهو .ةرمعلا فاوط

 .نيميثع نباو يطيقنشلا

 فاوط لوأ نم لوألا ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا نسي :هكلله يطيقنشلا لاق

 .جحلا يف مودق فاوط وأ ةرمع فاوط ناك ءاوس «ةكم ىلإ مداقلا هفوطي

 نم ىلوألا ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا ةيعورشمو :ههللك نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .مدقي ام لوأ فاوطلا

 ءاوس ؛مودق دعب عقو فاوط لك يف لمرلا بابحتسا :هنللَم ماسبلا خيشلا لاقو

 .ال مأ كسنل ناك



 منا تدم
 ّجحلا :باتك (؟7.0)ثيدحلا مج ذم هريغو ةكم لوخد :ُباب

 ضعب يف ءاجو «فلؤملا هركذ يذلا دغني# رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .عبسلا نم فاوطأ ةثالث بخي ؛مدقي نيحح فوطي ام لوأ :هيفو ءملسم تاياور

 نيلوقلا حصأ وهو .يعس هبقعي فاوط لك يف لمرلا عرشي :يناثلا لوقلا

 فاوط يف روصتيو «مودقلا فاوط يف كلذ روصتيو :هكلله يوونلا لاق «يعفاشلل

 فاط دق نوكي نأ عادولا فاوط طرش نآل ؛عادولا فاوط يف روصتي الو «ةضافإلا

 لمرلا بحتتسا ؛هدعب ىعسي هنأ هتين يفو مودقلل فاط اذإ :لوقلا اذه ىلعف «ةضافإلل

 .ةضافإلا فاوط يف لمري لب «هيف لمري مل هتين يف اذه نكي مل نإو «هيف
 هيف فالخلا نآل ؛عابطضالا يف لاقي اذكهو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ؛لمرلا هيف نسي اميف نسي عابطضالا نأ مدقت دقو .لمرلا يف فالخلاك

 هيبلت” و ((05915/0) "ءاوضألا”و .(9ا//8) "عومجملا”و )١151(. "ملسم حرش”و .(7178 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 .(077 )1١/ "مالعلا ريسيت”و )١75/9(« ؟ماهفألا

 نهيعس يف ةلوره الو نهفاوط يف لمر ءاسنلا ىلع سيل

 «تيبلاب نهفاوط يف لمر ءاسنلا ىلع سيل نأ اوعمجأو :هنللك ريلادبع نبا لاق

 .ةورملاو افصلا نيب نهيعس يف ةلورهالو

 .مهريغو يوونلاو رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكو

 هباوجو لاكشإ

 مأ يعس نيملعلا نيب انيعس لصأ ناك اذإ :هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 ؟نيعسي اًضيأ ءاسنلا نإ :لوقن ال اذالف «ةأرما ىهو ليعاسإ

 :نيهجو نم :باوجحلا

 .لاجر اهعم سيل اهدحو تعس ليعامسإ مأ نأ :لوألا



 نْخلا
 ها * ١4

 جحلا :باتك (؟.0)ثيدحلا (*)ج

 يف لمرت ال ةأرملا نأ ىلع عامجإلا ىكح رذنملا نباك ءاملعلا ضعب نأ :يناثلا

 قرافلا عم سايق هنأل ؛سايقلا حصي الف هيلعو .نيملعلا نيب ىعست الو فاوطلا

 .ها .حص نإ عامجإلا ةفلاخملو
 .(0771/97) ؟عتمملا حرشلا”و )١7717(( "ملسم حرش” و ((78/5) ؟ديهمتلا”و (737/5 /7) "فارشإلا” :رظنا

 هريغو ةكم لوخد :باب

 ؟لمر ةكم لهأ ىلع له

 رمع نباو سابع نبا نع اذه يور «لمر ةكم لهأ ىلع سيل :لوألا لوقلا

 دلجلا راهظإل ؛لصألا يف عرشي (منإ لمرلا نأل :اولاق .دمحأ مامإلا لوق وهو هني

 .دلبلا لهأ يف مودعم ىنعملا اذهو .دلبلا لهأل ةوقلاو

 .تيبلا لوح لمري نأ ةكم نم جح نمل بحتسي كلام ناك :يناثلا لوقلا

 ةكم نم مرحأ نميف مكحلاو :هنللَو ةمادق نبا لاق ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .دلبلا لهأ هبشأ ةكم نم مرحأ هنألو ؛رمع نبا نع انركذ امل ؛ةكم لهأ مكح
 .(551 /5) "ةيادبلا” و ,(7/5/*) ؟ينغملا” و )١5٠/17(« «راكذتسالا” :رظنا

 فاوطلا ةفص

 ئدتبي نأ :يه تيبلاب فاوطلا ةفص نأ ملعا :هفلل» يطيقنشلا مامإلا لاق

 سانلا ذؤي مل نإ هلبقيو هملتسيو هلبقتسيف دوسألا رجحلا هيف يذلا نكرلا نم هفاوط

 كلذو رجحلا عيمج ىلع هندب عيمج رميف رجحلا عيمج هندب عيمجب يذاحيف «ةمحازملاب

 ققحتيو ءرجحلا فرط دنع نميألا هبكنم ريصيو هنيمي نع رجحلا عيمج ريصي ثيحب
 ءرجحلا عيمج ىلع هندب عيمجب اًّرام هفاوط ئدتبي مث رجحلا نم ءزج هءارو قبي مل هنأ

 ءاحا رسكب رجحلا ءارو رمي مث «تيبلاب اًمئاط يشمي مث «تيبلا ةهج ىلإ هراسي العاج

 لحملا وهو .دوسألا رجحلا نكر ىلإ يهتني مث «يناهيلا نكرلا ىلع رميف ءتيبلاب روديو

 .اًعبس ممتي ىتح «كلذك لعفي مث «ةدحاو ةفاوط اذهب هل متتف «هفاوط هنم أدب يذلا

 )١191/6(. "نايبلا ءاوضأ” و «(8//107) "عومجملا” و «(32ا/1 /7) "ينغملا” :رظنا



 .ج 50 !
 جحلا :باتك (7:0)ثيدحلا (؟)ج هلع وهريغو ةكم لوخد :باب

 نييناميلا نينكرلاب مالتسالا صيصخت ببس

 رجحلا نوك :ناتليضف هل لوألا ,ناكرأ ةعبرأ تيبلا يف :ةدئاف :هقئلذ ظفاحلا لاق

 ءيش نيرخآلل سيلو ءطقف ةيناثلا يناثللو .ميهاربإ دعاوق ىلع هنوكو «هيف دوسألا

 اذه «ناملتسي الو نارخآلا لبقي الو طقف يناثلا ملتسيو لوألا لبقي كلذلف ءامهنم

 .اًضيأ يناميلا نكرلا ليبقت مهضعب بحتساو .روهمجلا يأر ىلع

 ريبزلا نباو ةيواعم نع ءاجو باوصلا وه روهمجلا نع ظفاحلا هركذ ام :تلق

 عيمج نوملتسي اوناك مهنأ ةلفغ نب ديوسو هه نيسحلاو نسحلاو سنأو رباجو

 .اًروجهم تيبلا نم ءيش سيل :ريبزلا نباو ةيواعم لاق «ناكرألا

 «تيبلل اًّرجَم امههمالتسا عدن مل انإ :لاق ةلاقملا هذه ىلع يعفاشلا باجأ دقو

 |مههمالتسا كرت ناك ولو ءاّكرت وأ اًلعف ةنسلا عبتت انكلو هب فوطي وهو هرجبهب فيكو

 .هب لئاق الو ءاه ارّجه ناكرألا نيب ام مالتسا كرت ناكل امل اًرجه

 .(5147/1) "عتمملا حرشلا” و (4174 /7) "حتفلا” و .(48/4) "عومجملا” :رظنا

 ؟ هندب عيمجب دوسألا رجحلا يذاحي له

 يذاحي نأ هيلع بجي هنأ :يطيقنشلا رايتخا وهو «ةلبانحلا بهذم يف حيحصلا

 .طوشلا كلذ ىغلأ هندب ضعبب هاذاح نإف .هندب عيمجب رجحلا

 هاذاح نإ هنأ ىلإ .نيميثع نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «ةلبانحلا ضعب بهذو

 ال لضفأ وهف ندبلا لكب ةاذاحملا رسيت نإف :هفلله نيميثع نيا لاق «هأزجأ هندب ضعبب

 نإف رجحلا لبق نم ئدتبيف «يناميلا نكرلا وحن مدقتي نأ يغبني ال :هكلَه لاقو .كش

 لْبَق نم ئدتبت كنوكف ءدوسألا رجحلا نم هفاوط أدتبا د يبنلا نأل ؛ةعدب اذه

 رجحلا لبق ةدحاو ةوطخ ناسنإلا وطخي نأ يغبني الف ؛هللا نيد يف عطنتو ةعدب رجحلا

 .(0؟120 /1) "عتمملا حرشلا”وء(191/4) ؟ءاوضألا”و (7/4) ؟فاصنإلا”و ؛(0/8١) "عومجملا”و 053171 /5) "ينغملا” :رظنا
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 ححلا :باتك (78.)ثيدحلا مج فضل

 دوسألا رجحلا هيف يذلا نكرلا يف هلعف بحتسي ام

 رمع ثيدح هليلد ءفاوطلا طاوشأ نم طوش لك يف نكرلا لبقيو ملتسي )١(

 هللا لوسر تيأر :لاق هتف رمع نبا نع ءاجو .فلؤملا امهركذ دعضتيع هنباو

 )١51١(. يراخبلا هجرخأ .هلبقيو هملتسي

 نيب عمجلا بابحتسا هنم دافتسيو :نيثيدحلل هحرش يف هلله ظفاحلا لاق

 .ها .مفلاب ليبقتلاو ديلاب حسملا مالتسالاو ...ليبقتلاو ميلستلا

 ؟نكرلا ىلع دجسي لهو

 دجسو دوسألا رجحلا لبق ْييَب يبنلا نأ دغنق» سابع نبا ثيدح نم ءاج

 نابلألا خيشلا هيلع مالكلا لاطأ دقو .هفقوو هعفر يف فلتخا ثيدحلا اذهو .هيلع

 دوجسلا نأ قبس ام عومجم نم ودبيف :تلق :لاق مث ("09/4) "ءاورإلا» يف هفثلو

 .ملعأ هللاو ءاقوقومو اًعوفرم تباث دوسألا رجحلا ىلع
 :هنلله كلام لاق :لاق نكرلا ىلع دوجسلا ىلع مالكلا يف هلم يبطرقلا لاقو

 .هزاوج ىلع روهمجلاو «ةعدب هيلع دوجسلاو

 هليلد .ءيشلا كلذ لبقو هدي يف ءيشب هملتسا هديب هملتسي نأ عطتسي مل نإ (1)

 .نجحمب نكرلا ملتسي :هيفو «فلؤملا هركذ ءمدقت يذلا هضتيل سابع نبا ثيدح

 .نجحملا لبقيو )١717/0(: ملسم دنع ليفطلا يبأ ثيدح يف داز

 :هليلد .ربكيو هيلع ىتأ اذإ نكرلا ىلإ ريشي مدقت ام لعفي نأ عطتسي مل اذإ ()

 «ريعب ىلع تيبلاب كيت يبنلا فاط :لاق )١11170( يراخبلا يف دثت#» رمع نبا ثيدح

 .ربكو هدنع ناك ءيشب هيلإ راشأ نكرلا ىتأ املك

 نكرلا دنع ريبكتلا بابحتسا :هيفو :ثيدحلل هحرش يف هكلل» ظفاحلا لاق

 .ةفوط لك يف دوسألا

 هريغو ةكم لوخد :باب



 ّجحلا :باتك (7:)ثيدحلا (* هريغو ةكم لوخد :ٌباب

 ىلوألل عاطتسا نإ بتارم عبرأ ىلع دوسألا رجحلا مالتسا نأ مدقت امم صخلتف

 :ٍلي امك يهو «خلإ ...اهدعب يذلا ىلإ لقتنا الإو

 سابع نبا ثيدح توبث ىلع ينبم دوجسلاو هيلع دجسيو هلبقيو هملتسي ١-

 .مدقت امك فال هيفو دعت

 .هدي لبقيو هديب هملتسي -؟

 .ءيشلا كلذ لبقيو ءاهوحن وأ اصعك هدي يف ءيشب هملتسي -'*

 .هلدي لبقي الو هديب هيلإ ريشي -

 ىورو .هتوص هب عفري ال نأ ليبقتلا يف بحتسملا :هئلل> ظفاحلا لاق :ةدئاف

 .ءاسنلا ةلبقك كتوص اهب عفرت الف نكرلا تلبق اذإ :لاق ريبج نب ديعس نع يهكافلا

 .(1الك ا و "محتفلا” و )١71077(. "ملسم حرش و 22030 "مهفملا”و 4238/؟) "ديهمتلا” :رظنا

 دوسألا رجحلا مالتسا ىلع ةمحازملا مكح

 رجحلا مالتسا نع دضتنم رمع نبا لأس الجر نأ )١111(: يراخبلا يف ءاج

 لوسر تيأر نميلا يف تيأرأ لعجا :لاق تبلغ نإ تيأرأ تمحْز نإ تيأرأ :لاقف

 اخص

 هنم مهف هنأل ؟كلذ هل لاق امنإو :(477 /7) ؟حتفلا” يف هلله ظفاحلا لاق

 هب ذخأي نأ ثيدحلا عمس اذإ هرمأو «كلذ هيلع ركنأف يأرلاب ثيدحلا ةضراعم

 ىور دقو «مالتسالا كرت يف اًرذع ماحزلا ري مل رمع نبا نأ رهاظلاو ءيأرلا يقتيو

 نكرلا ىلع محازي رمع نبا تيأر :لاق دمحم نب مساقلا قيرط نم روصنم نب ديعس
 نأ ديرأف هيلإ ةدئفألا توه لاقف ؛كلذ يف هل ليق هنأ :ىرخأ قيرط نمو .ىمدي ىتح

 :لاقو «ةمحازملا ةهارك سابع نبا نع قرط نم يهكافلا ىورو ؛مهعم يداؤف نوكي

 .ىذؤي الو يذؤيال



 يرخلا كمي
 8 و 045

 جحلا :باتك (؟.0)ثيدحلا م فن

 ةيذأو بحتسم مالتسالا نأل ؛باوصلا وه دشني» سابع نبا هلاق ام :تلق

 .ةمرحم نيملسملا

 هريغو ةكم لوخد :ُباِب

 ؟ديلاب ريشي امدنع رجحلا لبقتسي له

 ديلاب ةراشإلا :(7779/7) "عتمملا حرشلا يف هنثلذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 ىلع رجحلاو «شام تنأو ريشت له نكلو «ىنميلا ديلاب نوكي حسملا نأ امك «ىنميلا

 موقت ةراشإلا هذه نآلو «هلبقتسي ةراشإلا دنع هنأ رهاظلاف ...؟هلبقتست مأ ؟كراسي

 .ةرورضلاب هل البقتسم ناسنإلا نوكي ليبقتلاو مالتسالاو «ليبقتلاو مالتسالا ماقم

 .شام وهو ريشي نأ جرح الف «ماحزلا ةرثك عم !ٌضيأ قش نإ نكل

 ؟لبقُيو ملَّتسُي له يناميلا نكرلا
 .هلبقي الو همالتسا بحتسي :لوألا لوقلا

 نباو ميقلا نبا رايتخا وهو «هباحصأ رثكأ هيلعو .دمحأ نع حيحصلا وهو

 .هدي لبقي لب «هلبقي الو همالتسا بحتسي :يناثلا لوقلا

 ديعس يبأو رباج نع يورم وهو .كلام نع ةياورو ةيعفاشلا بهذم وهو

 . مضل> ةريره يبأو يردخلا

 .دمحأ نع ةياور وهو .هليبقتو همالتسا بحتسي :ثلاثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو .هدي لبقي الو هملتسي ال :عبارلا لوقلا

 هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دشتي رمع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :باوصلا

 سيلو هملتسا هنأ :هيف ثيدحلاف .نييناهيلا نينكرلا الإ تيبلا نم ملتسي ديبي يبنلا رأ م



 نحلا كيل
 0 /37 ١
 جحلا :باتك (؟0)ثيدحلا ()ج

 نكرلا ملتسا هنأ هنع تبث :هفللو اذ ميقلا نبا لاق ؛هدي لبق الو هلبق هنأ هريغ يف الو هيف

 .همالتسا دنع هدي لبق الو هلبق هنأ هنع تبثي ملو يناميلا

 ؟فاصنإلا”و ,((7780 /5) ؟دازلا”و يم١٠6 /م) "عومجملا”و ةيريخاذف "ينغملا”و ,(589/8) ؟نايبلا” :رظنا

 .(5 غ5 /0) "عتمملا حرشلا”و,«(8/5)

 هريغو ةكم لوخد :باب

 ؟يناميلا نكرلل همالتسا دنع اًئيش لوقي له
 الو ءلوق الب ملتسيف ءائيش لوقي ال هنأ :باوجلا :هنثلَه نيميثع نبا خيشلا لاق

 .32 يبنلا نع دري مل كلذ نأل ؛هريغ الو ريبكت

 لوسرلا دهع يف هببس دجو ام لك نأ ةيعرشلا ةيلوصألا ةيهقفلا ةدعاقلاو

 يي لوسرلا ناك يناهيلا نكرلاف .هببس دجو دق اذهو ءهكرت ةنسلاف «هلعفي ملو دوت

 .همالتسا دنع ريبكتلا نسي الف اذه ىلعو ربكي نكي ملو ؛هملتسي

 ؟هيلإ ريشي لهف ,يناميلا نكرلا مالتسا عطتسي مل اذإ

 .هيلإ راشأ هنآ ْدْيََي يبنلا نع دري مل هنأل ؛هيلإ ريشي ال :باوجلا
 .(141/ /9) "عتمملا حرشلا” :اهليق يتلاو ةلأسملا هذهل رظنا

 نينكرلا نيب ءاعدلا

 هنأ هريخأ بئاسلا نب هللادبع نأ هريخأ هابأ نأ بئاسلا ىلوم ديبع نب ىيحي نع

 ايْنَّدلا يف انآ اَنَبر» :دوسألا نكرلاو حمج ينب ينكر نيب اهيف لوقي ُدْيي

 هدنسو هريغو 5١١( /7) دمحأ هجرخأ .(راَّلا َباَذَع اَِقَو ٌةَئَسَح ِةَرْخآلا ينو ٌةَنَسَح

 ةياورلاب درفنا ىموزخملا بئاسلا يبأ نب بتاسلا ىلوم وه ىيحي دلاو ديبع ؛فيعض

 .لوهجم وهف :اذه ىلعف .ةقث وهو «ىيحي هدلو هنع



 نِخلا
2 

 ل 3 08

 جحلا :باتك (م:)ثيدحلا (م)ج نر

 ؟طوش رخآ يف نييناميلا نينكرلا ملتسي له

 نكرلا ماتسيا :(1 5 /) "عتمملا حرشلا” ف ىف هكللَم نيميثع نبا خيشلا لاق

 ملتسي الف :هيلعو .ةاذاحملا مامت هيذاحي نأ لبق هفاوط ىهتنا دوسألا رجحلا ىلإ ىهتنا

 نألو ؛ذئنيح مالتسا الو مالتسالل عبات ريبكتلا نآل ؛اًضيأ ربكي الو دوسألا رجحلا

 .طوشلا رخآ يف سيلو ءطوشلا لوأ يف ريبكتلا

 ؟رجحلا لخاد فاوطلا حصي له

 حصي الو هرادج ىلع الو رجحلا نم ءيش يف هفاوط حصي ال :لوألا لوقلا

 يبنلا نأ ات ةشئاع ثيدحو +«: م14 قيل تنسي ا :ىلاعت
 2 م

 مده تيل ثَْمأَ قداَِي ِدهَع ُثيِدَح كم أ اول ةَّضَي ةَشْياَع اَي» :امل لاق دم

 هريغو ةكم لوخد :باب

 )١1585(, يراخبلا يف ثيدحلاو .«ضْرألاب هتقَوْلأَو كنم جرخأ اَم هيف ُتْلَعْدَأَم

 .(177) ملسمو

 يف فاط نإ :ةفينحوبأ لاقو «ةيعفاشلا ضعب لوق وهو .زوجي :يناثلا لوقلا

 .هفاوط هأزجأو امد قارأ ةداعإ الب ةكم نم عجر نإو هداعأ ةكم يف يقبو رجحلا

 .يرصبلا نسحلا لاق اذه وحنبو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(1770) ؟ملسم حرش” و 0747“ /7) "ينغملا” و ء(7074/7) ؟فارشإلا” ؛رظلا

 ؟ هفاوط لاح هلوقي يذلا ركذلا وهام

 يف هل بحتسيو )١١17/57(: ؟ىواتفلا عومجم” يف | هفذلِه ةيميت نبا لاق

 هيف سيلو «سأب الف اّرس نآرقلا أرق نإو عرشي اهب هوعديو ىلاعت هللا ركذي نأ فاوطلا



 ا
 جحلا :باتك (:)ثيدحلا منج لن

 رئاسب هيف وعدي لب «هميلعتب الو هلوقب الو هرمأب ال 355 يبنلا نع دودحم ركذ
 كلذ وحنو بازيملا تحت نيعم ءاعد نم سانلا نم ريثك هركذي امو ةيعرشلا ةيعدألا

 .هل لصأ الف

 هريغو ةكم لوخد :ٌباب

 يهنلا تاقوأ يف فاوطلا زوجي |

 نم هب دتعي نم نيب فالخ ال :(779/60) ؟ءاوضألا” يف هلل يطيقنشلا لاق

 اذإ نيتعكرلا ةالص يفو «ةالصلا نع يهنلا تاقوأ يف زئاج فاوطلا نأ ملعلا لهأ

 .ابيرق هيلع انملكت يذلا فالخلا يهنلا تقو فاط

 دقو .بابسألا تاوذ نم اهنأل ؛يهنلا تاقوأ يف ىلصت اهنأ حيحصلا :تلق

 .ةالصلا باتك يف كلذ ىلع انملكت

 الفنت فاوطلا نمراثكإلا بحتسي

 اوُعَتَم اَل ءِفاَنَم ِدْبَع يِنَب اَي) :لاق ديب هللا لوسر نأ كح معطم نب ريبج نع

 يذمرتلا هجرخأ .هِراَه ْوَأ ٍلْبَل ْنِم ءَءاَش ٍةَعاَس َهيَأ َلَصَو هِتَنَبلا اَدَبِي َفاَط اّدَحَأ

 «ننسلا يف نابلآلا خيشلا هححصو «حيحص هدنسو )١894(« دوادوبأو «(854)

 .(768) "دنسملا حيحصلا” يف انخيشو

 ؟تيبلاب فاوطلا مأ مارحلا دجسملا يف ةلفانلا ةالص : لضفأ اميأ

 .مارحلا دجسسمملا 5 ةلفانلا ةالص 5 ءاملعلا فلتخا : هنا ىطيقنشلا لاق

 لاق هبو .لضفأ فاوطلا :ملعلا لهأ ضعب لاقف ؟لضفأ امهبأ «تيبلاب فاوطلاو
 َندهَعَو# :هلوق يف ةالصلا ىلع فاوطلا مدق هللا نأب اولدتساو «ةيعفاشلا ءالع ضعب 0-0 م

 هه رس يل ١س -_ [1؟:ةرقبلا]4 د وُجّشلأ مكاو َنيِفكَمْلاَو َنيِدبطِإ قب اَرهَط نأ ٌليِعسْسِإَو مهرب لِ

 ل

 لاقو «[7:جحلا#1 دوس مكاو تييبإَفْلاَو تِنياَطِ تدب ٌرهطَو# :هلوقو
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 جحلا :باتك (؟.)ثيدحلا (0) هريغو ةكم لوخد :ُباب

 :هب لاق نممو .ءابرغلل لضفأ فاوطلاو «ةكم لهأل لضفأ ةالصلا :ملعلا لهأ ضعب

 حرش ف يوونلا مهنع هلقن اى «دهاجمو «ءريبج نب ديعسو .ءاطعو «سابع نبا

 .بذهملا
 .(7179/6) "نايبلا ءاوضأ” و ( ٠١5 /17) ؟ىبطرقلا ريسفت” :رظنا

 ههء | ع وم

 فاوطلا ىلع اهمدق ةيوتكملا ةالصلا تميقأ وأ ةضيرف ركذ اذإ

 ةضيرف ركذف ءدجسملا لخد اذإو 0737١: /7) ؟ينغملا» يف هنللج ةمادق نبا لاق

 «ضرف كلذ نأل ؛فاوطلا ىلع اههمدق «ةبوتكملا ةالصلا تميقأ وأ «ةتئاف وأ

 اهم أدبي نألف ؛اهلجأل هعطق ءهفاوط ءانثأ يف ةالصلا تميقأ ول هنألو «ةيحت فاوطلاو

 ةنس اهنأل ؛اهمدق «ةزانج ترضحأ وأ «رتولا وأ ءرجفلا يتعكر توف فاخ نإو «ىلوأ

 .توفي ال فاوطلاو ءاهبتوف فاخي

 ؟فاوطلا فنأتسي لهف ,ةضيرف ةالصل هفاوط عطق اذإ

 فاوطلا عطقي نأ همزلي هنإف ءفاوطلا ءانثأ يف وهو ةبوتكملا ةالصلا تميقأ اذإ

 لوقلاو .فاوطلا عطق ثيح نم ينبي ةالصلا نم ىهتنا اذإف ءسانلا عم يلصيو

 الإ كلذ فلاخ ادحأ ملعأ الو :رذنملا نبا لاق لب ءملعلا لهأ روهمج لوق وه ءانبلاب

 .فنأتسي :لاقف ءيرصبلا نسحلا
 .(7171/5) "ءاوضألا” و ((87 /8) "عومجملا”و ؛(147" /7) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ابكار فاوطلا زوجي له

 .ريعب لع وهو «تيبلاب فاط ديني هللا لوسر نأ هني سابع نبا نع ءاج

 .(1577) يراخبلا هجرخأ



 يلا

 جحلا :باتك (؟.0)ثيدحلا ما هريغو ةكم لوخد :ُباب

 يف فلتخاو رذعلل ابكار ضيرملا فاوط زاوج يف فالخ ال :هكللم يبطرقلا لاق

 بكار ٍدْكبَي هفاوطب اًدخأ رذنم لا نبا مهنم موق هزاجأف ءابكار هل رذع ال نم فاوط

 تيل أوهَوُطيلَو# :ىلاعت هلوق رهاظب نيكسمتم ؛هعنمو كلذ ةهارك ىلع روهمجلاو

 فيط |نإ ابكار فاط نمو هسفنب فئاطلا فوطي نأ :هرهاظو .[79:جحلا]* ٍقيِتَعْل

 .هسفنب وه فطي ملو «هب

 :اهصخلمو ءاّبكار دك هللا لوسر فاوط ببس يف فالخلا هلله ركذ مث

 .هب اودتقيو هولآسيل مهيلع فرشأ اذإ سانلا هاري نأ

 .كلذ هركي ناكو هنع اوفرصلو هيدي نيب قرطل اًيشام ناك ول يب هنأ
 مجرت اب يراخبلا راشأ ىنعملا اذه ىلإو .اًضيرم ناك هنأ :دواد يبأ دنع ءاج ام

 .ثيدحلا ىلع

 .(1/4"3 /9) "مهفملا” و ء(؟84 /7) ؟"فارشإلا” :رظنا

 تيبلا نم اديعب دجسملا لخاد فاوطلا مكح

 سيردتلا ةئيه وضع محازلا ميهاربإ نب هللادبع :روتكدلا ةلأسملا هذه ثحب

 «ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم” يف رشن ثحب نمض «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب

 :هصخلم اذه (77؟ 0 /09)

 ءاوس ءدجسملا نم جرخي مل ام .فاوطلا يف تيبلا نم دعابتلا زوجي :لوألا لوقلا

 اذه ىلإو كلذ نم ءيش لحي مل مأ اهوحنو يراوسلا نم لئاح تيبلا نيبو هنيب لاح

 :تلاق اهنأ )١7177( ملسمو (040١)يراخبلا يف ان ةملس مأ ثيدح ١(

 .اةَيكاَر ِتْنَأَو ءسآّنلا ِءاَرَو ْنِم يفوُط» :لاقف .يكتشأ ينأ يب هن
 ليلد ءسانلا ءارو نم فوطت نأب ةملس مأ 3:7 يبنلا داشرإ نأ :هنم لالدتسالا هجو



 هريغو ةكم لوخد :ُباِب

 نم لئاح تيبلا نيبو هنيب ناك وأ ءتيبلا نم ندي مل نإو تيبلاب فاوطلا ةحص ىلع

 .مهريغ وأ نيلصم

 لاح ءاوس .دجسملا نم جرخي ملام هأزجأ فاوطلا يف تيبلا نم دعابت نإ هنأ (؟

 يف ىلص ول !ى ءرضي ال دجسملا يف لئاحلا نآل ؛لحي مل مآ لئاح تيبلا نيبو هنيب

 .لئاح ءارو نم مامإلاب امتؤم دجسملا

 هعسو نم لوأو دب 7 يبنلا نمز هيلع ناك امع دجسملا عسو دق :اولاق (*

 «ميدقلا دجسملا يف نوكي نأ فاوطلا طرش نم ناك ولف .كخ باطخلا نب رمع

 . هتنق» ةباحصلا نع كلذ لقنل

 .هوحنو رحل يراوسلا ءارو نم فاط ولف «تيبلا نم وندلا بجي :يناثلا لوقلا

 «هفاوطب دتعي الف «ميدقلا دجسملا جراخ فاط نإ امأ ,ةكم يف ماد ام ةداعإلا هيلعف

 ءعوجرلا همزلي مل .هدعب وأ هدلب ىلإ هعوجرل ةداعإلا هيلع ترذعت نإف ةداعإلا هيلعو

 .ةيكلاملا بهذ لوقلا اذه ىلإو .مد هيلعو

 طارتشا وأ تيبلا نم وندلا باجيإ نم هيلإ اوبهذ |يف ةجح ىلع مهل فقأ لو

 تيلي اوفَوُطَبْلَو# :لاعت هلوقب اولدتسا مهلعل نكل «ميدقلا دجسملاب هنوك
 :اهنم لالدتسالا هجو «[؟ 9:جحلا]# قِيِتعْل

 «ماحز ريغ نم لئاوح لاو فئاقسلا تحت فاط ولف «تيبلاب فاوطلاب رمأ هللا نأ

 ءاج دقو .تيبلا نم وندلا بوجو ىلع كلذ لدف ؛فئاقسلاب لب تيبلاب اًقئاط نكي مل

 ىلع كلذ لدف .(ْمُكَكِياَنَم ينَع اوُذُخ» :لاق ذإ يي هلعفب ناكملا ديدحتب نايبلا

 فاوطلا حصي ال هنأو .هباحصأو ةويَو يبنلا فاط ثيح فاوطلا نوكي نأ طارتشا

 .ميدقلا دجسملا يف الإ



 ّجحلا :باتك (7:0)ثيدحلا ( هريغو ةكم لوخد :ُباب

 دجسملا لخاد نم فاوطلا نأ :وهو «ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام :هراتخأ يذلا

 يف نكي مل نإ تيبلا نم وندلا بحتسملا نأو «تيبلا نع دعابت نإو «زئاجو حيحص

 :يلي ال كلذو .دجسملا عاستاب عستي فاطملا نأو «هريغ وأ ماحز نم ررض كلذ

 نم فاط نمف «هنم وندلاب رمأي لو تيبلاب فاوطلاب رمأ العو لج هللا نأ ١-

 .تيبلاب فئاط وهف ءدجسملا لخاد

 ولف «ليلد ىلإ رقتفي ةمحزلا مدع دنع تيبلا نم وندلا بوجوب لوقلا نأ -؟

 .هجو هل ناكل ةهاركلا ىلع دعبلاو «بابحتسالا ىلع وندلا لمح

 قييضتو دعب هيف «ميدقلا دجسملا يف فاوطلا نوكي نأ طارتشاب لوقلا نأ -"

 تعباتتو .هطففذ رمع نينمؤملا ريمأ دهع ذنم مارحلا دجسملا عسو دقف ؛ديدش

 هذه انمايأ يف جحلا مايأ ةصاخو سانلا ةرثك ىأر نمو ءرضاحلا انرصع ىلإ تادايزلا

 .ديدشلا قييضتلا نم لوقلا اذه يف ام كردي

 بوجو مدع ىلع ليلد «نيلصملا ءارو نم فاوطلاب ةملس مأ يي يبنلا رمأ - 4

 .تيبلا نم وندلا

 تيبلا نيبو هنيب لاح ولو دجسملا يف ماد ام حيحص تيبلاب فاوطلا نأ -ه

 .ها .ملعأ هللاو «لئاح ءارو نم امتؤم دجسملا يف ىلص ول امك ءلئاح

 تقفتاو :لاقف عامجإلا يوونلا هيلع لقن دقو .حجارلا وه هللا هقفو هحجر امو

 عمجأو ءدجسملا يف ماد ام دعابتلا زوجي هنأ ىلع باحصألاو يعفاشلا صوصن

 .ها .اذه ىلع نوملسملا

 .(117/51) ؟"ثوحبلا ةلجم”و «(0 5 /8) ؟عومجملا” :رظنا



 عتحلا د
 جحلا :ْباتك (78.0)ثيدحلا (؟)ج اذن

 دجسملا حطس ىلع فاوطلا مكح

 اذهو )77١/07(« ةلجملا سفن يف رشن ءاًضيأ قباسلا روتكدلل ثحب اهيف

 :نيلاح نم ولخي ال دجسملا حطس

 .هنم ىلعأ تيبلا ءانب نوكي نأ :ىلوألا

 .تيبلا ءانب نم ىلعأ حطسلا نوكي نأ :ةيناثلا

 :يأ «تيبلا ءانبب ءدجسملا حطس ىلع فاوطلا نوكي نأ يهو :ىلوألا ةلاحلا امأ

 ةلأسملا يف فالخلا وحن ةلأسملا هذه يف فالخلاف ء.حطسلا نم عفرأ تيبلا ءانب نأ

 :ةقباسلا

 ةيعفاشلاو ةيفنحلا لوق وهو .دجسملا حطس ىلع فاوطلا زاوج :لوألا لوقلا

 .ةليانحلاو

 مهنأل ؛ةيكلاملا لوق وهو .هحطس ىلع فاوطلا زاوج مدع :يناثلا لوقلا

 .ميدقلا دجسملا يف فاوطلا نوطرتشي

 حطسلا ناك اذإ دجسملا حطس ىلع فاوطلا نوكي نأ يهو :ةيناثلا ةلاحلا امأ

 نوكي لهو ؟تيبلاب افاوط ةلاحلا هذه يف فاوطلا نوكي لهف «تيبلا ءانب نم ىلعأ

 ؟احيحصو ائزجم افاوط

 ىلع ةلاحلا هذه يف «ىلوألا ةلاحلا يف فاوطلا اوزاجأ نيذلا ءاملعلا فلتخا

 :نيلوق

 .تيبلا ءانب نم عفرأ ناك ولو ءدجسملا حطس ىلع فاوطلا زوجي :لوآلا لوقلا

 اوجتحاو .ةلبانحلل هجوو ءحيحصلا ىلع ةيعفاشلاو «ةيفنحلا بهذ لوقلا اذه ىلإو

 :لي اب

 ٍهريغو ةكم لوخد :باب



3 27007 ١ 
 هريغو ةكم لوخد :باب جحلا :باتك (؟.0)ثيدحلا (*)ج

 «تيبلا ءانب نع هعافترا عم سيبق بأ لبج ىلع ةالصلا ةحص ىلع عامجإلاب ١(

 .تيبلا ءانب نع فئاطلا عفترا ولو ,فاوطلا حصي كلذكف

 اذهو «ءانبلا نع رظنلا عطق عم «ةعقبلا رابتعاب ةبعكلا ىلع قلطي تيبلا نأ (؟

 ولو ؛دجسملا حطس ىلع فاط نمف ءهب فاوطلا حص -هللاب ذايعلاو -تيبلا مده ول
 .ةعقبلاب :يأ .تيبلاب فاط دقف «تيبلا ءانب عافترا قوف ناك

 .تيبلا ءانب نم عفرأ ناك اذإ ءدجسملا حطس ىلع فاوطلا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 :يلي امب اوجتحاو «ةلبانحلا دنع لامتحا وهو .هجو يف ةيعفاشلا بهذ لوقلا اذه ىلإو

 لالدتسالا هجو [؟5:جحلا]* قيِتَعْلا تيس اوهَوُطَيْلَو# :ىلاعت هلوق ١-

 .هب افئاط نكي مل تيبلا ءانب نع اعفترم فاط نمف «تيبلاب فاوطلاب رمأ هللا نأ :اهنم

 هجو [44١1:ةرقبلا]4 ُمَرْطَس :ُكَهوُجُم أوُلَوَ ْرُسُك ام ُتْيَحَو# :ىلاعت هلوق ١-

 ىلع ةالصلا ةحص ىلع كلذ لدف ؛تيبلا ةهج لابقتساب رمأ هللا نأ :اهنم لالدتسالا

 فالخب اذهو ءهتهج :يأ «تيبلا رطش لبقتسم يلصملا نأل ؛هوحنو سيبق يبأ

 .هب افئاط نكي مل الع اذإف «هئائبب :يأ «تيبلاب فاوطلاب رومأم فئاطلا نإف .فاوطلا

 لخاد فتاطلا نأ :وهو ءلوألا لوقلا باحصأ هيلإ بهذ ام :هراتخأ يذلا

 دجسملا راودأ يف مأ ءفاطملا نحص يف كلذ ناك ءاوس «تيبلاب افئاط دعي دجسملا

 :ٍلي ال كلذو .هحطس ىلعو «ةرركتملا

 .ءانبلا نع رظنلا عطق عم ةعقبلا رابتعاب ةبعكلا ىلع قلطي تيبلا نأ ١-

 «يلصملا عافترا عم تيبلا ىلإ ةالصلا حصت امكف «ةالص تيبلاب فاوطلا نأ -

 .ملعأ هللاو «تيبلا ءانب نع فئاطلا عفترا ولو «تيبلاب فاوطلا حصي كلذكف

 ؟يراقلا الم كسنم”و :0785/؟) ؟كلاسلا ةياده”و :(794/8) "عومجملا”و ,070 /”7) ؟ليلجلا بهاوم” :رظنا
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 لا

 ّجحلا :باتك (مم.)ثيدحلا مج >نن/

 سيردتلا ةئيه وضع .«فيرشلا يلع نب فرش :روتكدلل رخآ ثحب كانهو

 (575 /115) ةلجملا سفن يف رشن «ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج - ةعيرشلا ةيلكب

 فالخ هنكل «عفترا امهم ةبعكلاب فاوط دجسملا حطس ىلع فاوطلا نأب :هيف صلخ

 .ها .لضفأ ناك ةبعكلا نم برق (ملكو «ديعب هنأل ؛ةنسلاو لضفألا

 ىعسملا نم ءزج ىلع فاوطلا مكح

 :يلي ام ءاملعلا رابك ةئيهل رارق يف ءاج

 حطس نم ءزج قوف فاوطلا زاوج مدع ةيرثكألاب سلجملا ىأر ةساردلا دعبو

 رعشم وه لب «هنم اءزج سيلو مارحلا دجسملا جراخ ربتعي ىعسملا نأل ؛ىعسملا

 ؛مارحلا دجسملا يف وه امنإ فاوطلاو تادابع نم هيف ىدؤي امو .هماكحأب لقتسم

 .هأ [13:جحلا]4 ٍقيِقَمْلا ِتْيَسْلاَياوفَوُطَمْلَو# :ىلاعت هللا لوقل

 ىعسملا اوغلب اذإف .حطسلا ىلع نوفوطي نيذلا :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نم اًءزج اوفاط ءالؤه نإ :لوقن لهف «ىعسملا ىلإ لزني مهضعبف فاطملا قاض

 ؟دجسملا نم سيل ىعسملا نآل ؛دجسملا جراخ طوشلا

 بجوأ يذلا ناك نإ نكلو .دجسملا جراخ اوفاط مهنإ :لوقن ءمعن :باوجلا

 ىلع اًزجم كلذ نوكي نأ وجرنف .نوقصالتم سانلاو .كنضلاو قيضلا وه كلذ محل

 .ةرورضلل نكلو «لقثلا نم كلذ يفام

 .(0؟40 /؟) ينازيجلل ؟لزاونلا هقف” و )4//١547(( ؟حيضوتلا” و (27577 /9/) "عتمملا حرشلا” :رظنا

 دجسملا جراخ فاوطلا زوجي ال

 .دجسملا جراخ نم هتزجي ال فاوطلا نأ ىلع اوعمجأو :هنثلَج رذنملا نبا لاق

 .حصي مل .ءدجسملا جراخ فاط ول هنأ ىلع اوعمجأو :هكلذ يوونلا لاقو

 .(014/8) "عومجملا”و .1/1) "عامجإلا”و ((587/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 م

 هريغو ةكم لوخد :باب



 نجلا

 جحلا :باتك (75.)ثيدحلا 5 ف

 فاوطلا يتعكر مكح

 .يعفاشلل لوقو ةفينح يبأ لوق وهو .ناتبجاو فاوطلا اتعكر :لوألا لوقلا

 [1؟5:ةرقبلا]# ٌنَصُم رشه ِماَقّم نم ْأوُدِجَياَو## :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 ماقملا فلخ ىلصو ءاًعبس تيبلاب فاطف ديب يبنلا مدق :لاق هتضتنم رمع نبا ثيدحو

 .(1775) ملسمو )١1771( يراخبلا هجرخأ .نيتعكر

 اوُدحأَتِل» يبنلا لاقو .هريغو ملسم يف وهو هريغو كني رباج نع ءاجو

 نب ةحلط ثيدح :لوقلا اذه ةجح .روهمجلا لوق وهو .ةنس :يناثلا لوقلا

 اَْيَللاَو مْويلا يف ٍتاوَّلَص ُسْمح» كي هللا لوسر لاق ةبلعث نب مامض ةصق يف هللاديبع

 ْ .نيحيحصلا يف وهو (ٌعّوَطَت ْنَأ الإ .ا» :لاق ؟اهريغ يلع له :لاقف

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :برقألاو

 )57١/6(. "ءاوضألا” و.(777/7) "لينلا” و ذه /*) "عومجملا” و ,(2784 /7) "ينغملا” :رظنا

 ؟فاوطلا يتعكر نع ةبوتكملا ةالصلا ئزجت له

 يور .فاوطلا يتعكر نع هتأزجأ هفاوط دعب ةبوتكملا ىلص اذإ :لوألا لوقلا

 قاحسإو ريبج نب ديعسو نسحلاو ديز نب رباجو ءاطعو سابع نبا نع كلذ

 امههنع تأزجأف ؛كسنلل اتعرش ناتعكر اهبنأ :لوقلا اذه ةجح .دمحأ نع ةياورو

 .مارحإلا يتعكرك ةبوتكملا

 لوق وهو .ةبوتكملا دعب فاوطلا يتعكر يلصي لب «ئزجت ال :يناثلا لوقلا

 اهنع رجت ملف ؛ةنس اهآل :اولاق ,دمحأ نع ةياورو يأرلا باحصأو كلامو يرهزلا

 .رجفلا يتعكرك ةبوتكملا

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه :برقألاو

 )1١6/4(. ؟فاصنإلا”و «(85/4) "عومجملا” و «(784 /*) ؟ينغملا”و «(؟89 /9) ؟"فارشإلا” :رظنا

 هريغو ةكم لوخد :باب



 جحلا :باتك (78.0)ثيدحلا (

 مرحلا يف ةرتس ذاخنا

 رمي الأ يغبنيو :(54) "ةرمعلاو جحلا كسانم” يف هلله ينابلألا خيشلا لاق

 ثيداحألا مومعل ؛يلصي وهو هيدي نيب رمي اًدحأ عدي الو «كانه يلصملا يدي نيب
 .اهلك ةكم هلب ءاهنم مارحلا دجسملا ءانثتسا توبث مدعو «كلذ نع ةيهانلا

 وريغو ةكم لوخد :ُباب

 !فاولعلا يتعكر يلصي عضوم يأ يف
 «ماقملا دنع نيتعكرلا يلصي نأ فاط نمل بحتسي هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :اًلوأ

 .[178 :ةرقبلا] 4 ّلَصُم َميِهاَرْبإ ماَقَم ْنِم اوُدَِتاَو# :ىلاعت هلوقل ؛كلذ رسيت نإ

 نم ءاش ثيح نيتعكرلا يلصي نأ فئاطلل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :اًينث

 - رجحلا يف فاوطلا يتعكر يلصي نأ هرك هنإف ؛اكلام الإ ؛هنكمأ ثيحو ءدجسملا

 .-ءاحلا رسكب

 لهأ ةماع لوق وهو .مرحلا نم ءاش عضوم يأ يف نيتعكرلا يلصي نأ هل :اًثلاث

 .كلذ يف فلاخ نم دجأ مل لب «ملعلا

 ىلإ عجر وأ مرحلا نم جرخ ىتح فاوطلا يتعكر يسن نميف اوفلتخا :اًعبار

 .هدلب

 .مرح وأ لح نم ركذ ثيح |مهعكري :لوألا لوقلا

 قيري نأ بحتسا يعفاشلا نأ الإ «ةيعفاشلاو ةيفنحلاو نسحلاو ءاطع لوق وهو

 .هيضقيو هدلب ىلإ عجر ىتح امهرخأ اذإ امد

 كلام لاقو .مرحلا نم جرخمي ملام ءءاش ثيح |مهعكري يروثلا لاق :يناثلا لوقلا

 .يده هيلعف .هدلب ىلإ عجر ىتح |مهعكري مل نإ



 نِحلا
 2 000 5 ١) لأ 17 ع

 جحلا :باتك (2:)ثيدحلا (©)ج هريغو ةكم لوخد :باب

 لاق ثيح ؛رذنملا نبا رايتخا وهو ملعأ هللاو .لوألا لوقلا وه :باوصلا

 ثيح اهاضق الإ اهكرت نم ىلع سيل يتلا ةبوتكملا ةالص نم رثكأب كلذ سيلو :هكله

 .ملعأ هللاو ءناك

 ع /ى) "عومجملا”و )١59/١15((, "راكذتسالا”و )5١5/51(. ؟"ديهمتلا”و ,(7481 /”) "؟فارشإلا» :رظنا

 .(17117) "ملسم حرش”و

 * د هه آ رعياص م عرض سرع راء

 أ هنأ وه لفاطو * تورفكملا ماني لق# :فاوطلا يتعكر يف أرقي

 الو- لرقي يبأ ناكف :ةيفو 010 يبنلا جح ةفص يف ثنن+ رباج ثيدح يف درو

 لقال و 4 ٌدَحأ ُهَسآَوْه َلف# :نيتعكرلا يف أرقي ناك : دي يبنلا نع الإ هركذ هملعأ

 .4 توركلا أ 3

 . ثنا رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج قيرط نم ثيدحلا (يبأ ناكف) :هلوق

 0 كل ةشضلسلا هر يف 1و رولا

 هلأ وه ّلك# ةحتافلا دعب ةيناثلا يفو 4 توريكحلا ماكي لْف#
 كلشلا قا لعلا فلن كلذ يفاكش ره نسل لي ينل الإ رك لأ ١

 نع ملسم طرش ىلع حيحص دانسإب يقهيبلا ركذ دقو .دَي يبنلا ىلإ هعفرب مزج لب

 رجحلا نم لمرف تيبلاب فاط ٍةَي يبنلا نأ كتفي رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج

 ناتي لُق#و <« دل ُهَّنأ وه ٌلْف# :اهيف أرق نيتعكر لص مث «اثالث دوسألا

 .#4 تورفلككحلاأ

 .(5271/19/) "عتمملا حرشلا”و 777 /0) ؟ءاوضألا” و )١714(« *ملسم حرش” و 20787 /7) «ينغملا” :رظنا

 ةفوطألا نيب عمجلا مكح

 عوبسأ لكل عكر اهنم غرف اذإف :عيباسألا نيب عمجي نأ سأب ال :لوألا لوقلا
 : كلل ةمادق نبا لاق «قاحسإو ريبج نب ديعسو سواطو ءاطع لوق وهو .نيتعكر



 ّححلا :باتك (77.)ثيدحلا ( هريغو ةكم لوخد :ُباب

 .تئش نإ اهرظنا ,.ججحب

 .ءاملعلا ريهامج نع ضايع يضاقلا هلقن .عيباسألا نيب عمجلا هركي :يناثلا لوقلا

 لك يبنلا لعفل ؛نيتعكر عوبسأ لك عبتي هنأو يناثلا لوقلا وه :برقألاو

 .ملعأ هللاو كلذ

 .(180 /") "حتفلا” و .(85/8) "عومجملا” و :.(*85 /7) «ينغملا”و 2١151 /15) «راكذتسالا” :رظنا

 هلضفو مّرمز ءام يف ءاجام

 برشف ؛مزمز ءام نم ٌدْتَي هللا لوسر تيقس :لاق دشن» سابع نبا ثيدح
 )5١517(. ملسمو )١771( يراخبلا هجرخأ .مئاق وهو

 هريغو دمحأ هاور .(ُهَل برش اَمِل َمّرْمَر ٌءاَم» :اعوفرم كعخ رباج ثيدحو

 .(70/4”7) "ءاورإلا” يف ينابلألا هححصو

 نم يريغو انأ تبرج دق :(797/5) ؟دازلا» يف هلم ميقلا نبا لاق

 !هللا نذإب تأربف ؛ضارمأ ةدع نم هب تيفشتساو «ةبيجع اًرومأ مزمز ءاب ءافشتسالا

 دجي الو رثكأ وأ رهشلا فصن نم اًبيرق ددعلا تاوذ مايألا هب ىذغتي نم تدهاشو

 ناكو ءاموي نيعبرأ هيلع يقب ابر هنأ ينربخأو .مهدحأك سانلا عم فوطيو ءاعوج

 .اًدارم فوطيو موصيو هلهأ اهب عماجي ةوق هل

 هملتساف نكرلا ىلإ عجر ءافصلا ىلإ جورخلا دارأو فاوطلا يتعكر ىلص اذإ

 نم جرخ مث هملتساف نكرلا ىلإ عجر مث :هيفو «ليوطلا كتل رباج ثيدح

 .افصلا ىلإ بابلا



 جحلا :باتك (؟؟:)ثيدحلا 3 هريغو ةكم لوخد :باب

 نم هريغو يعفاشلا هلاق امل ةلالد هيف :ثيدحلل هحرش يف هلله يوونلا لاق

 فلخ هتالصو فاوطلا نم غرف اذإ مودقلا فاوط فتاطلل بحتسي هنأ ءاللعلا

 اوقفتاو .ىعسيل افصلا باب نم جرخي مث .هملتسيف دوسألا رجحلا ىلإ دوعي نأ «ماقملا

 .مد همزلي مل هكرت ول ؛ةنس وه |نإو بجاوب سيل مالتسالا اذه نأ ىلع

 .(1118) "ملسم حرش” و ؛.(77/7) ؟مهفملا” و «(7 86 /9) "ينغملا”و ء(15+ /”) «فارشإلا” :رظنا

 ؟هيلإ ريشي لهف ,فاوطلا ءاهتنا دعب رجحلا مالتسا عطتسي مل اذإ

 نم ءافصلا ىلإ جرخيو رجحلا ملتسي مث :هنلله "عنقتسملا داز” بحاص لاق

 .هباب

 :(5717 /1/) ؟عنقتسملا داز ىلع عتمملا حرشلا” يف هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 ىيلإ ةراشإلا الو ةرملا هذه يف هليبقت نسي الف :هيلعو .مالتسالا ىوس فلؤملا ركذي مل

 .ىعسملا ىلإ هناكم نم فرصنا الإو «لعف هملتسي نأ رسيت نإ لب

 !هملتسيف رَجَحلا ىلإ عجري لهف .ىعسي نأ دري ملو اًدرجم اًفاوط ناكاذإ
 نأ رهاظلا :(317/1) ؟عتمملا حرشلا” يف هكلل نيميثع نبا خيشلا لاق

 هنإف ؛ىعسي نأ دري ملو اًدرجم اًفاوط فاط نم امأو ؛ىعسي نأ دارأ نمل رجحلا مالتسا

 ىتأ اذإ هنإف .سلجم نم ماق نمل عيدوتلاك رجحلل مالتسالا اذهو .همالتسا هل نسي ال

 .مَّلس سلجملا رداغ اذإو همَّلس سلجملا ىلإ

 افصلا ىلإ بابلا نم جرخ فاوطلا يتعكر دعب نكرلا ملتسا اذإ

 بابلا نم جرخ مث ؛هملتساف نكرلا ىلإ عجر مث :هيفو .كعنإخ رباج ثيدح هيف

 ١68[ :ةرقبلا]# ََّشأ ٍرَعَس نم َةَوَرَمْلاَو اَمَضلأ َّنِإ# :أرق افصلا نم اند |لف .افصلا ىلإ
 0 و

 دحوف «ةلبقلا لبقتساف تيبلا ىأر ىتح هيلع يقرف افصلاب أدبف .«هب ب هللا اد < اجب ب١



 حلا كد
 ّجحلا :باتك (50)ثيدحلا ميل هريغو ةكم لوخد :ُباب

 َّلُك َلَع َوْهَو ُدْمَلا ُهَلَو كلما َُل هَل كَل كرس اَلُهَدخَوهفل الإ هلال :لاقو هربكو هلل

 .اهَدْحَو باّرخألا م َمْرَهَو هدْبَع َّرَصَنَو ُهَدْعَو َرَجَنَأ فدحَو هللا اّلِإ هلِإ ال نيِدَت ِءْيَش

 ةورملا ىلإ لزن مث ءتارم ثالث اذه لثم لاق ,كلذ نيب اعد مث

 00 ا بابلا نم جورخلا(١

 هلل يناعنصلا لاقو .ىعسيل

 .افصلا ىلإ مرحلا

 ٍرياَعَس نم ةَوْرَمْلاَو امَصلآ َّنِإإ# :أرق ءافصلا نم برق :يأ ءافصلا نم اند ١(
 .ةيآلا [4١:ةرقبلا] مّ

 .هب هللا أدب اب أدبأ ('"”

 .افصلا ىلع ىقري (5

 .تيبلا ىأر ىتح ةلبقلا لبقتسا (4

 ٌجَكْحَو هللا اّلإ هلِإ ال » :لاقو هربكو هللا دحو (1 ُدْمَْلا ُهَلَو تّلملا ُهل هَل هَل َكِيِرَّشاَل ُهَدْخَو ال

 َمْرَهَو فدع َرَصَنَو مَدَعَو َّرَجنَأ ٌفَدْحَو هللا الإ َهَلِإ ال ٌنيِدَ ٍءْيَن َّلُك لع ّوُهَو

 .اًهَدْحَو باَّرْخَألا

 ثيدحلا يف مدقت اك «تارم ثاللث ءاعدلاو ديحوتلا رركيو ءرسيت اب وعدي (

 ةورملاب متخيو افصلاب أدبي

 افصلاب كي هللا لوسر أدبف اوي هللا اب هي أَدبَأ» : كتناخ رباج ثيدح يف مدقت

 ا

 طوشلا كلذ ىغلا لعف نإف .ةورملاب ءادتبالا عنمي كلذلو :هفلل> ىبطرقلا لاق

 هأزجأ كلذ لهج نإ :ءاطع لاقو .روهمجلا دنع



 يرخلا كمي
 ١17

 وريغو ةكم لوخد :ُباب ّجحلا :باتك (7.0)ثيدحلا (*)ج

 أدبي نأ :وهو «يعسلا يف طرش بيترتلا نأ :كلذ ةلمجو :هكلله ةمادق نبا لاقو

 دعب هب يتأي اب دتعا افصلا ىلإ راص اذإف ءطوشلا كلذب دتعي مل ةورملاب أدب نإف افصلاب
 .كلذ

 )209١5/8(. ؟عومجملا”و :((١؟14) "ملسم حرش” و ,(088/75) ؟ينغملا” و .(07517 /5) "مهفملا” :رظنا

 ةورملاو افصلا ىلع دوعصلا مكح

 نكل :يضاقلا لاق «هيلع ءيش الف ءافصلا ىلع قري مل نإف :هللله ةمادق نبا لاق

 ىعسي مث ءافصلا لفسأب هيبقع قصليف «ةورملاو افصلا نيب ام بعوتسي نأ هيلع بجي

 اهيلع دوعصلاو «ةورملا لفسأب هيلجر عباصأ قصلأ ءاهيلع دعصي مل نإف «ةورملا ىلإ

 ىتح هئرجي مل ءاعارذ ولو ءائيش امهنيب امم كرت نإف دي يبنلا لعفب ءادتقا ؛ىلوألا وه

 الو ءاهل رتسأ كلذ كرتو «لاجرلا محازت الثل ؛ىقرت نأ ال نسي ال ةأرملاو .هب يتأي

 مكحك يىيئملاب امهنيب ام اهباعيتسا بوجو يف مكحلاو .يعس الو فاوط يف لمرت

 .لجرلا

 طرشلا انإو ءطرشب سيل (ةورملا ىقريو) :هلوق :هلله نيميثع نبا خيشلا لاقو
 ؟هباعيتسا بجي يذلا وه امف «ةورملاو افصلا نيب ام «نيلبجلا نيب ام بعوتست نأ

 امأو «تابرعلل ارم لعج يذلا رمملا دح «هدح هباعيتسا بجي يذلا :باوجلا

 يف رصتخا ناسنإلا نأ ولف .بجاولا نم سيلو «بحتسملا نم هنإف رمملا ناكم دعب ام

 اهوعضو تابرعلا هذه رمت اوعضو نيذلا نأل ؛هأزجأل تابرعلا رمث دح نم هيعس

 .ىعسملا ىهتنم وه لامشلاو «بونجلا نم هاهتنم نأ ىلع
 01175 /97) "معتمملا حرشلا” و )١518(( ؟ملسم حرش” و ((5787/5) "ينغملا” :رظنا



 ححلا :باتك (70)ثيدحلا (*

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا مكح

 الو هنودب امهنم دحاو حصي ال ةرمعلاو جحلا ناكرأ نم نكر وه :لوألا لوقلا

 :لوقلا اذه ةجح «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «مدب ربجي

 اولاق «[158:ةرقبلا14وللا ٍرِئاَعّش ْنِم َةَوْرَكاَو اًفّصلا َّنِإإ# :ىلاعت هلوق ١(

 متح رمأ امهنيب يعسلا نأ ىلع لدي «هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نأب ىلاعت هحيرصتنف

 .اهم نواهتلا زوجي ال ةميظع هللا رئاعش نأل ؛هنم دب ال

 هريغو ةكم لوخد :ُباب

 ُمُكْيَلَع َبَتَك هللا َّنإَف ؛اَوَعَْسا١ :اعوفرم انعم ةأرجت يبأ تنب ةبيبح ثيدح (؟

 يف هكللم ينابلألا خيشلا هححصو ءامهريغو هجام نباو دمحأ هجرخأ .«َيْعَّسلا

 .هقرطب (558/4) ؟ءاورإلا»

 هل لاق )١171( ملسمو ((17/45) يراخبلا يف كعنا ىسوم يبأ ثيدح (*

 .(ّلِحَأ مت ََورَكاَو اَقَّضلايَو هِتْبلاِب ْفّط !ٌتْنَسْحَأ» 7-3 هللا لوسر

 ِتْيَبلاِب ْفُْطَيْلَف ىَدْمَأ ْنُكَي 1 ْنَمَو١ هيفو .دشت» رمع نب هللادبع ثيدح (4

 .فلؤملا هركذ «يتأيس ثيدحلاو .«(لِلْحَيْلَو ْرَصَقِبْلَو ِقَوْرَلاَو اًفّضلابَو

 اًمّضلا َنْيَب ْْطَي ! ُهَئَرْمُع اَلَو را ّحَح هلا َمَنَأ ام» : انج ةشئاع لوق (ه

 .(1717/1/) ملسمو «(107/40) يراخبلا هجرخأ .هةَوَرَكاَو

 يروثلاو ةفينح يبأو نسحلا لوق وهو .نكرب سيلو بجاو :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا نم يضاقلاو ةداتقو

 نباو سنأو سابع نبا نع كلذ يور .مد هكرتب بجي ال ةنس :ثلاثلا لوقلا

 .نيريس نباو ههتني» ريبزلا نباو بعك نب يو دوعسم
 دقو اذه .هثللو نيميثع نبا رايتخا وهو ءملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .هنلله يطيقنشلا ةلأسملا هذه ىلع مالكلا لاطأ

 هةر ديت ةم ؟مهفملا”و هدف «متفلا”و 360 "عومجملا”و .089/8) «ينغملا” :رظنا

 .080 /ا/) "عتمملا حرشلا” و .(579/6) "ءاوضألا”و



 ّجحلا :باتك (0.ثيدحلا (0ج

 ؟حطبألا يداو يف يعسلا مكح ام

 نطب يف ىعسي ديبي هللا لوسر تيأر :تلاق ةأرما نع ةبيش تنب ةيفص نع

 هدنسو :(؟980) يئاسنلا هجرخأ .ااَّدّش اّلِإ يِداَولا ّمَطْقُي ال١ :لوقيو «ليسملا

 حيحصلا” يف وهو « ؟يئاسنلا ننس” يف هلله نابلألا مامإلا هححصو ءنسح

 )/١5801(. هفللك انخيشل "كدنسملا

 هريغو ةكم لوخد :باب

 26 هللا لوسر ىأر هنأ «يبأ نع ,يمع ينثدح :رفعج يبأ يلع نب دمحم نعو

 هجرخأ .هيتبكر ىلإ غلب دق «هبوث نع اًمشاك ىعسملا يف ةورملاو افصلا نيب ىعسي
 .(91/5) "دنسملا حيحصلا” يف ثيدحلاو «دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللادبع

 اذه يف عبسلا تارملا نم ةرم لك يف بحتسم يعسلا اذهو :هثلَم يوونلا لاق

 يف ىعس وأ ؛عيمجلا يف ىشم ولو .هدعبو يداولا لبق اهيف بحتسم يثملاو ءعضوملا

 كرت نميف كلام نعو .هيقفاومو يعفاشلا بهذم اذه .ةليضفلا هتتافو هأزجأ عيمجلا

 .هتداعإ هيلع بجت :ةيناثلاو .ركذ |ى امهادحإ :ناتياور هعضوم يف ديدشلا يعسلا

 .(1 759/50 "لينلا”و )1١14« "*ملسم حرش” و (4) "مهفملا” و 2( 88/78 «ينغملا” :رظنا

 ءاعدلاو ركذلا نم افصلا ىلع لاق ام اهيف لوقيو ةلبقلا لبقتسي نأ ةورملا ىتأ اذإ هل بحتسي

 ىلع هئاعد لثمب وعديو ةلبقلا لبقتسيف ةورملا يتأي ىتح :هنلله ةمادق نبا لاق
 .تقؤم ءيش ءاعدلا يف سيلو «زئاجف هب اعد امو .افّصلا

 ىتح اهيلع دعصيف ةورملا يتأي ىتح هتداع ىلع يشميو :هكللذ يوونلا لاقو
 نم ةرم هذهف ؛افصلا ىلع هلاق يذلا ءاعدلاو ركذلاب يتأيف ءرهظ نإ تيبلا هل رهظي

 .هيعس عضوم يف يعسيو هيشم عضوم يف يشميف افّصلا ىلإ ةورملا نم دوعي مث «هيعس
 ةيناث ةرم هذهو ءاّلوأ هلعف ام ءاعدلاو ركذلا نم لعفو هدعص افَّضلا ىلإ لصو اذإف

 لمكي ىتح اذكهو ءافّصلا ىلإ دوعي مث اَلوأ لعف اى ةورملا ىلإ دوعي مث هيعس نم



 هريغو ةكم لوخد :ُباب

 هيشم يف ةورملاو افّضلا نيب وعدي نأ بحتسيو .ةورملاب متخيو افّصلاب أدبي تارم عبس

 .يعسلا ةفص هذهف .هيف نآرقلا ةءارق بحتسيو ء.هيعسو

 .(518/5) "لينلا”و ؛(415 /5) «لبسلا”و )١1714(« ؟ملسم حرش”و :(47/8) ؟عومجملا”و 0781 /7) ؟ينغملا” :رظنا

 يعسلا يف لعفتت يتلا ننسلا
 .فاوطلا بقع يعسلا نوكي نأ بحتسي

 .سجئنلاو ثدحلا نم ةراهط ىلع نوكي نأ

 .هفاوطو هيعسل ةولخلا نامز ىرحتي نأ

 .رذعل الإ هيعس يف بكري الأ

 .افصلا باب نم يعسلا ىلإ جورخلا نوكي نأ
 .ةورملاو افصلا ىلع ىقري نأ

 .ةورملاو افصلا ىلع ءاعدلاو ركذلا

 نود لجرلل اذهو «لمرلا قوف اًديدش اًّيعس يعسلا عضوم يف هيعس نوكي نأ

 .ةأرملا

 .( ١١/0 "عومجملا” :رظنا

 ىعسملا فقس قوف يعسلا مكح

 :هصن ام ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءالعلا رابك ةئيه رارق ةصالخ يف ءاج

 دنع ىعسملا فقس قوف يعسلا زاوجب ءاتفإلا ىلإ ةيرثكألاب سلجملا ىهتنا
 ىعسملا ةتماسم نع جرخي الأو «ةورملاو افصلا نيب ام باعيتسا :طرشب «ةجاحلا

 :يتأي امل ؛اضرع

 ءامهوحنو صاصتخالاو كلمتلا يف اهمكحل اهلفسأو ضرألا ىلعأ مكح نأل

 .هضرأ ىلع يعسلا مكح ىعسملا فقس قوف يعسللف



 ٍهريغو ةكم لوخد :ُباب

 نيب ىعسيو تيبلاب فوطي نأ رمتعملاو جاحلل زوجي هنأ نم ملعلا لهأ هركذ امل

 ىعسي نمف .مهضعب نم فالخ ىلع رذع ريغلو «قافتاب رذعل ءابكار ةورملاو افصلا

 ضرألل رشابم ريغ لكلا ذإ ؛هوحنو اريعب ابكار ىعسي نم هبشي ىعسملا فقس قوف

 يف ةاعسلا ماحدزا نإف رذع ريغل ابكار يعسلا زاوج ىري ال نم يأر ىلعو .هيعس يف

 .زاوجلا رربي ارذع ربتعي جحلا

 ؛اهئانب لابقتساك ةالصلا يف ءاوه نم ةبعكلا قوف ام لابقتسا نأ ملعلا لهأ عمجأ

 .هضرأ ىلع يعسلاك ىعسملا فقس قوف يعسلاف «ءانبلاب ال ةعقبلاب ةربعلا نأ ىلع ءانب

 اذإف ءامهنم لضفألا يف اوفلتحخاو ايشامو ابكار يمرلا زوجي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 يدأ كسن امهنم الك نإف ؛ىعسملا فقس قوف يعسلا زاج ابكار تارمجلا يمر زاج

 نم برقأ فقسلا قوف يعسلا لب ءاهيلع هادأ يتلا ضرألل ةيدؤم ةرشابم ريغ نم
 تابثلا نم ءانبلا يف امل ؛هوحنو ريعبلا قوف ةرمعلا وأ ججحلا رئاعش نم ةريعش يأ ءادأ

 .بكارملا يف دجوي ال يذلا

 .ةورملاو افصلا نيب يعسلا ىمسم نع جرخي ال ىعسملا قوف يعسلا نأل

 ءماحدزالاو قيضلا نم هيف مه امم فيفختلاو نيملسملا ىلع ريسيتلا نم هيف املو

 [185:ةرقبلا]# َرَسْمْلا مكب ُدِْر اَلَو َرْمْمْلا مُكحِب هلأ ُدِِرْيم :ىلاعت هللا لاق دقو

 هيفاني ام دوجو مدع عم 8: جحلا]# جرح ْنِم نيل يف ٌدكتلع َلَعَجاَمَو# :ىلاعت لاقو

 .ةجاحلا دنع زاوجلاب لوقلا ديؤي ام تارربملا نم مدقت [يف نإ لب ةنس وأ باتك نم

 ييحمل حاضيإلا ىلع ةيشاح يف لاقف «ةلأسملا يف هيأر هلك يمتيهلا رجح نبا ركذ دقو

 ءاوه مهلعج سايقف ىعسملا ءاوه يف رم وأ ىشم ولو :(١5١3١)ص يوونلا نيدلا

 .ها .هيعس ةحص ادجسم دجسملا

 .(0717 /؟) ينازيجلل ؟لزاونلا هقف” :رظنا



 ٍهريغو ةكم لوخد :ٌباب

 ؛؟دجسملا مكح دخأي له مارحلا دجسملا ىنبم نمض هلوخد دعب ىعسملا

 :يلي ام ةمركملا ةكمب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق يف ءاج
 هلوخد دعب ىعسملا نأ ةيبلغألاب ررق ...يمالسإلا 2 عمجملا سلجم نإ

 5 رهو تنبأ مح مكرر بهواك نط لات ل لوقي «لقتسم

 مهنمو .ءاهقفلا روهمج كلذب لاق دقو «[54١:ةرقبلا]© اًمهِب حَمّوطَي نأ ِهِنلَع ِهَِجَع َحاَسِج

 عاقبلا نم هريغك مارحلا دجسملا يف مامإلل ةعباتم هيف ةالصلا زوجتو .ةعبرألا 7

 يعسلا يف بحتسملا ناك نإو .بنجلاو ضئاحلل يعسلاو هيف ثكملا زوجيو «ةرهاطلا

 .ملعأ هللاو .ةراهطلا

 .( 48 /؟) ينازيجلل ؟لزاونلا هقف” :رظنا

 ؟فاوطلا نع يعسلا ريخأتزوجي له

 رخؤي نأ راهنلا لوأ تيبلاب فاط نمل اًسأب نايري ال نسحلاو ءاطع ناكو «ىبثعلا

 نأ دعب ةمادق نبا لاقو «ريبج نب ديعسو مساقلا هلعفو «ىشعلا ىلإ ةورملاو افصلا

 .ىلوأ فاوطلا نيبو هنيب اف يعسلا سفن يف بجت مل اذإ ةالاوملا نأل :مدقت ام ركذ

 .04 /9) "؟ينغملا”و «(7917 /") «فارشإلا” :رظنا

 فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت مكح

 ضعيبو دوادو ءاطع لوق وهو :هأزجأ فوطي نأ لبق ىعس نم :لوألا لوقلا

 .لبقم انخيشو نيميثع نباو زاب نبا رايتخا وهو .ثيدحلا لهأ

 .هتزجي مل اًدمع ناك نإو ءاّيسان ناك نإ ئزجي هنأ ةياور دمحأ نعو



 ّجحلا :باتكك 0 !ثيدحلا ()» وريغو ةكم لوخد :ُباب

 كلج يملا عم تجرح :لاق تنخ كيرش نب ةماسأ ثيدح لوقلا اذه ةجح

 تمدق وأ ,فوطأ نأ لبق تيعس هللا لوسر اي :لاق نمف هنوتأي سانلا ناكف اًجاح

 (باتغا) ضَرَّرِق فا ٍلُجَر َلَع الإ !َجَرَحاَل جَرَحاَلا :لوقي ناكف ءائيش ترخأ وأ ايش

 .(!َكَلَهَو جِرَح يِذَّلا َكِلَدك َظ َوْهَو مِلْسم ٍلُجَر ضْرِع

 ححصوأ كله انخيشل دنسملا حيحصلا يف وهو :(501) دوادوبأ هج رخأ

 ْنَأ َلْبَق ٌتْيَعَس» : :هلوق الإ «(11/08) دواد يبأ حيحص يف هفو ينابلألا خيشلا ثيدنحلا

 :اوفلتخا ثيدحلا ةاور نآل ؛ذوذشلاب هكلك ينابلآلا خيشلا هيلع مكحف .«َفوُطَأ

 نبا هجرخأو :هغلل ينابلآلا خيشلا لاق .هركذي مل مهضعبو «ظفللا اذه ركذ مهضعبف

 نع هولأسو :ظفلب |نإو «ةظفللا نود هنم متآب ...ىرخأ قرط نم دمحأو نابح

 .اذكو اذك يف جرح انيلع له :ءايشأ

 لاقو )١57/5( ىربكلا يف هجرخأ دقف ؛يقهيبلا ذوذشلا ىلإ راشأ دقو :تلق

 نع ريرج هب درفت ؟بيرغ «ٌفوطأ ْنَأ َلْبَق َتْيَعَس» ظفللا اذه :ثيدحلا بقع

 لبق مودقلا فاوط بيقع ىعس لجر نع هلأس هنأكف اًظوفحم ناك نإف .ينابيشلا

 .ملعأ هللاو .«جرح ال١ لاقف .ةضافإلا فاوط

 لومحم ثيدحلا اذهو :كيرش نب ةماسأ ثيدح ركذ نأ دعب كلل يوونلا لاقو

 دعب تيعس :يأ «َفوُطَأ ْنَأ َلْبَق ُت َتْيَعَس» هلوق نأ :وهو «هريغو يباطخلا هلمح ام ىلع

 .ملعأ هللاو .ةضافإلا فاوط لبقو ؛مودقلا فاوط

 ئزجم فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت نأ لوقلا اذه باحصأ مالك رهاظو اذه

 نود جحا يف ئزجي هدنعف نيميثع نبا خيشلا الإ ة ةرمعلا وأ جحلا يف ناك ءاوس ءاقلطم

 همدقتي نأ طرتشي ف ,فاوطلا دعب يعسلاب ىتأ هكلله فلؤملا :هنلله لاق «ةرمعلا

 ؟فاوط



 وريغو ةكم لوخد :ُباب

 دعب هتداعإ هيلع بجو «فاوطلا لبق يعسلاب أدب ولف .طرتشي «معن :باوجلا

 .هلحم ريغ يف عقو هنأل ؛فاوطلا

 :لجر هل لاقف لس هنأ ْْييَب هللا لوسر نع حص اميف نولوقت ام :لئاق لاق نإف

 ؟«َجَّرَح ال١ :لاق فوطأ نأ لبق تيعس

 .ةرمعلا يف سيلو «جحلا يف اذه نأ :باوجلاف

 يف يعسلاو فاوطلا نأل ؛ليلدب الإ ةرمعلا يف تبث جحلا يف تبث ام :ليق نإف

 ؟نكر امههيلك ةرمعلا يفو جحلا

 ةرمعلا يف بيترتلاب لالخإلا نأل ؛قرافلا عم سايق اذه نإ :لاقي نأ :باوجلاف

 لالخإلاو ءريصقت وأ قلحو ءيعسو .فاوط الإ اهيف سيل ةرمعلا نأل ؛اًمامت اهب لخي

 ؛دحاو موي يف كاسنأ ةسمخ هيف لعفت جحلا نأل ؛اًنيش هيف رثؤي ال جحلا يف بيترتلاب

 .ها .بابلا اذه يف جحلا ىلع ةرمعلا سايق حصي الف

 لهأ روهمج لوق وهو :هيعس حصي مل فوطي نأ لبق ىعس نم :يناثلا لوقلا

 .ملعلا

 :لاق دقو ءفاوطلا دعب الإ ةرمع الو جح يف عسي ىل ْدْكي يبنلا نأ :مهتجح

 . (هُكَكِساَنَم نع اوُدُخََتل

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 حرشلا”و )5051١/0(: "ءاوضألا”و )٠١5/8(, "عومجملا”و 0-2099 /9) "ينغملا”و .(554 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 21١7١(. /7) "زاب نبا خيشلا تارايتخا” و 0777 //) "عتمملا
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 نْحلا

 000 ا
 جحلا :باتك (؟1)ثيدحلا (*)ج

 كسنلاب قلعتي ام :اهنم ءرومأ ىلع قلطي :اًعرشو .ةعتملا هب ام لعف :ةغل عتمتلا

 مرحي مث ءاهنم لحيو جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ وهو «بابلا اذهب دارملا وهو

 * يده نم َرَسْيَتْسَأ اه يلا َلِإ ةَريعْلاب َمّنَمَت نم# ىلاعت هللا لاق هماع نم جحلاب

 .نيللحتلا نم مارحإلا تاروظحمب هعاتمتسالل ؛اًعتمتم يمسو ١47[« :ةرقبلا]

 ِنَع ٍساَّبَع َنْبا ُتْلَأَس :ّلاَق ّيِعَبَصلا َناَرْمِع ِنْب رْضَ َةَرمَج يأ ْنَع - كفف

 وأ ٌقاَش وأ ٌةَرَقَبْوَأ ٌنوُرَج هيف :َلاَقَف يذحلا ِنَع ُهنَلََسَو اهي نَرمَأَف ِةَعْمل

 اًناَسْنِإ َنَأَك 1 يف ٌتْيَأَرَف «تْمِيَق ءاَموُهِرَك اَساَن َنَأَكَو :َلاَق .مد يف كْرِش
 3 وعمر 0 و

 هيف سس هس

 َدَحَف ٍساّيع َنْبا ُتْيَتَأَف .ةَلَيَقَتُم ةَعبمَو رورَم . :يداني

 ع 3 )2 8 !مساقلا ىأ هس ثكأ

 ثيدحلا جيرحت

 .(١؟41) ملسمو هل ظفللاو )١14848( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اهفيرعت قبس دقو «جحلا ةعتم مكح نع :يأ (ةعنملا نع) :هلوق

 نَم# :هلوق يف عتمتملا ىلع هللا بجوأ يذلا يدهلا :يأ (يدهلا نع) :هلوق
 :لادلا نوكسو ءاحلا حتفب يدهلاو هم: ةرقبلا]# ىَدَملأ َنِمَرَسْيَتْسَأ اه َيِلاَلِإ وربما ْمَنمَت

 .مرحلا نيكاسمل اًعفنو هلل ةدابع ةفرشملا ةبعكلا ىلإ ىدهي امل مسا



 حلا :باتك (787)ثيدحلا (

 ىننأ وأ ناك اًركذ «ريعب :يأ - يازلا مضو ميجلا حتفب - (روزج) :هلوق

 .روزجلا هذه :لوقت ءثنؤم اهظفلو .عطقلا :يأ ءرزجلا نم ذوخأم وهو

 ةكراشم :يأ - ءارلا نوكسو ةمجعملا نيشلا رسكب - (مد يف كرش وأ) :هلوق

 (1514) ملسم يف ءاج امل قفاوم اذهو «ةعامج نع دحاولا ءيشلا ئزجي ثيح :يأ «مد يف

 كو هللا لوسر انرمأف ,جحلاب نيلهم دي هللا لوسر عم انجرخ لاق كتفخ رباج نع

 .ةندب يف انم ةعبس لك رقبلاو لبإلا يف كرتشن نأ

 نب هللادبعو ناثعو رمع :مهنم «ةعامج سانلاب ينعي (اًسان نأكو) :هلوق

 . مهتشق> ريبزلا

 .جحلا يف ةعتملا اوهرك :يأ (اهوهرك) :هلوق

 .عرشلل قفاوم :يأ (روربم جح) :هلوق

 .ىلاعت هللا دنع ةيضرم :ىأ (ةلبقتم) :هلوق

 1١(. /5) "ماهفألا هيبنت” و ,(075 /") 500-5 /5) "مالعإلا” :رظنا

 عادوا ِةجَح ةَحح هللا ٌلوُسَر َتَع ]اق دشن َرَمَع نب ١ هللادَبع نع -9

 ًاَدَيَو .ةمّيلُحلا 0 ْنم 2 ُهَعَم ٌقاَسَف 3 ىف ىلا ىلإ ةَرْمعلاِب

 يذ ْنِم يذلا ّقاَسَف ىتفأ م سك نم 00 ىلإ ةرشلاب هل

 ْنَم» : سال لاق كم لي هللا ُلوُسَ َمِدَق اَلَق .ِدْبُم 1 ْنَم ْمُهْنِمَو ةَفْيَلُخلا

 | نوه يعي ىَنح م مرح د يحال هنن .ىتفأ كتي نك

 م لِلْحَمْلَو َْضَقَبلَو ِقَوَرَلاَو اَفّضلابَو ِتْيَبلاِب ْفْطَيْلَ ىَدُه هَ ْمُكْنِم ْنْكَي



 700 قر
 جحلا :باتك (؟80)ثيدحلا (*)ج

 َذإ ةعْبَسَو ٌجَلا يف مان هَنالَن ْمصِيلف اًيذَه ذِي | ْنَمَ ب يلَو ٌجحْلاب لهب

 آَوَأ َنْكّرلا َمَلَتْساَو .ةَكَم م مق َنيِح كي هللا ٌلوُسَر َفاَطَق . اهِلْمَأ لإ َعَجَر

 ىَمَق َنيح َمُكَرَو ةَعَبْرَأ ىَّشَمَو «عبّسلا َنِم ه ٍفاَوْطَأ ةَنالَث بح ّمُث ِءْيَن

 َفاَطَق ءاَفَّصلا ىَّنَأَ َفََصْناَق مَّلَس مْ َت ِنْيَتَعُكَر ماَقمل َدْنِع ِتّيبلاِ ُهَفاَوَط

 لو

 ىَمَق ىَّنَح ُهْنِم َمْرَح ٍءْيَم ْنِم للحي 1 ّمُث ءِفاَوْطَأ َةَعْبَس ِةَوْرَكاَو اَمّضلاب

 ءْيَل ْلُك ْنِم ّلَح ّمُث ءِتْيَبلاِب َفاَطَق َضاََأَو .رْخّنلا َمْوَيُهَيْذَه َرَحَنَو هج

 َنِم يذلا ٌقاَسَو ىَدْهَأ ْنَم لكي هللا ُلوُسَر َلَعَف اَم لْثم َلَعَفَو كْنم َمُرَح

 .ٍساّنلا

 :ثيدحلا جيرخت

 يف «ةفيلحلا يذ نم) ةظفل الإ .هل ظفللاو )١1717( ملسمو )١59١7( يراخبلا هجرخأ

 .يراخبلا دنع الو .هدنع تسيلف ؟؛ثي ثيدحلا نم يناثلا عضوملا

 :ثتيدحلا ظافلأ

 عافتنالا وهو .يوغللا عتمتلا ىلع لومحم اذه (ذ2 ب هللا لوسر عتمت) :ه5 وف

 «ةلأسملا هذه ىلع مالكلا يتأيسو ءاهريغو اهتاقيم ىلإ جورخلاو ةرمعلا لمع طاقسإب

 .هللا ءاش نإ

 .جحلا ىلإ ةمومضم ةرمعلاب :يأ (جحلا ىلإ ةرمعلاب) :هلوق



 جحلا :باتك (؟١؟)ثيدحلا (

 ءاريعب نيتسو اًنالث ناكو .هعم هبحطصا :يأ (يدهلا هعم قاسف) :هلوق

 نمو تيقاوملا نم يدهلا قوس ىلإ بدنلا هيفف .نميلا نم يلع هب مدق |بب ةثاوب هلمكو

 .سانلا نم ريثك اهلفغأ يتلا نئسلا نم يهو ةديعبلا نكامألا
 ىلإ مهجح اوخسف نكل «جحلاب اوءدب (منإ اوعتمت نيذلا (سانلا عتمتف) :هلوق

 اذه ىلع مالكلا قأيسو .مهماع نم اوجح مث «ةكمب كلذ دعب اولح ىتح ةرمعلا

 .ةرمعلا ىلإ جحلا خسف باب يف -هللا ءاش نإ-

 .يدحلا قاس :يأ «ىدهأ مكنم ناك نم» :هلوق

 .يدهلا قسي مل :يأ «ىدهأ نكي مل نمو» :هلوق

 لعفي :هانعم ««للحيلو رصقيلو ةورملاو افصلابو تيبلاب فطيلف» :هلوق

 .الالح راص دقو ءريصقتلاو يعسلاو فاوطلا

 ناك ام لعف هلف ؛اًلالح راص دق :يأ ءربخلا هانعم رمأ وه «للحيلو» :هلوق

 .كلذ ريغو .ديصلاو ءاسنلاو سابللاو بيطلا :نم «مارحإلا يف هيلع اًروظحم

 تقرع لل وك ىنم لإ جير ا ثنو يف مرج اءامم (جحلاب لهيل مث» :هلوق

 يه يتلا (مث)ب ىتأ ولكي هنأ ليلدب ؛جحلاب ةرمعلا نم للحتلا بقع ليي هنأ ال

 .يخارتلاو ةلهملل

 :طورشب بجاو وهو «عتمتلا يده :هب دارملا (دهيلو» :هلوق

 .جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ )١(

 .هماع نم جحي نأ (؟)

 .مارحلا دجسملا يرضاح نماال ايف نوكي نأ ()

 .جحلا مارحإل تاقيملل دوعي ال (5)



 جحلا :باتك (؟م)ثيدحلا (

 ؛هنمث مدعل امإو يدها مدعل امإ كانه دجي مل :دارملا (اًيده دجي مل نمف) :كهلوق

 يفف .هبحاص هعيبي ال نكل ءادوجوم هنوكل امإو «لثملا نمث نم رثكأب عابي هنوكل امإو
 مأ هدلب يف هنمثل ادجاو ناك ءاوس «موصلا ىلإ لقتنيف ؛يدهلل اًمداع نوكي روصلا هذه

 .ال

 هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق .همايأ يف : : يأ (جحلا يف مايأ ةثالث مصيلف» :هلوق

 .قيرشتلا مايأ رخآ اهرخآو «ةرمعلاب مرحي نأ نيح نم اهلوأو

 .هتماقإ ناكم ىلإ :يأ (هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو» :هلوق

 ةالصلا هيلع ميهاربإ ناك رجح وهو ميهاربإ ماقم :يأ (ماقملا دنع) :هلوق

 .ءانبلا عفترا نيح ةبعكلا ينبي وهو هيلع موقي مالسلاو

 نم هترمع نم لعي م هنأ :ءانعم (خلا ...هيلع مرح ءيش نم لحي م مث) :هلوق

 يفو [197:ةرقبلا]4 هلي ُىَدَهَأَْيَ َّيَحوَسوُمر وملح اَلوإ# :ىلاعت هلوقل يدها قوس لجأ

 .نراقلا مكح كلذ نأ ىلع ليلد كلذ

 )١140/7(. ؟ماهفألا هيبنت” و 04٠( /9) ؟معفلا” و ,(318/5) ؟مالعإلا” و )١1571(. ؟"ملسم حرش” :رظنا

 سانا نَأَش اَم للا ٌلوُسَر 1 11
 270م

 0 7 رع و 00
 ىِبَأَر تدل ل نإ 0( :ّلاَقَف !؟َكِتَرْمَع رمع نم ٌتنأ ِ 1و ٍةَرْمَع ةَّرَمعل 1 ّنم اولَح

9 

 مح

 .اَرحْنأ ىَّتَح ُلِحَأ الف ؛يِبْذَه ُتْدَلَكَو

 :ثيدحلا جيرخت

 :هلوق لدب ««ةرمعب اولح» يراخبلا دنعو «.(03719) ملسمو )١1077( يراخبلا هج رخخأ

 :هلوق ملسم ةياور يف عقي مل «(571/5) حتفلا يف ظفاحلا لاق ,ملسم يف تسيلو ««ةرمعلا نم)

 . مهضعب اهفذحو مهضعب اهركذ كلام باحصأ نأ ريلادبع نبا ركذو «(ةرمعبلا



 نجلا

 جحلا :باتك (74)ثيدحلا (*)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 دنع غمص نم ائيش هيف لعجي نأ :رعشلا ديبلت «يمأر تدبل ينإ) :هلوق

 .مارحإلا يف هثكم لوطي نم دبلي امنإو ءرعشلا ىلع ءاقبإ لمقيو ثعشي التل ؛مارحإلا

 .ةياهنلا نم ها

 طويخ نم ةدالق يدها قع يف عضي نأ :ديلقتلا «يبده تدلقو» :هلوق

 كلذ نوكيل ؛كلذ وحنو برق ناذآ وأ دلج وأ نرق وأ لعن اهيف قلعتو .كلذ وحنو

 در لض نإو هريغو ىذألا نم هريغ بنتجي مع بنتجيف ىلاعت هلل يده هنأ ىلع ةمالع
 .زيمت هريغب طلتخا نإو

 578 هومر اول الوإ# :للاعت هلوقل عابتا وه (رحنأ ىتح لحأ الف» :هلوف

 لحي ىتح ةرمعلا لمع نم للحتي ال يدهلا قاس نمف [197:ةرقبلا]# دلي ُىْدَمل

 .هنم غرفيو جحلاب
 .(1717 /) ؟حتفلا” و (177 /5) "مالعإلا”و 5 4) "ةياهنلا» :رظنا
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 1 - . ا لرقك قس ه < ه 10 ها هال ه هاي سم ها ا

 ىللا باك يف ِةَعنملا هيأ تَلِرْنَأ :َلاَق عنخ ٍنْيَصُح نب َناَرْمِع ْنَع -4
 سا مسعر 0 م ىو هل : م كد تام اس سال 0000

 ىَتَح اَهْنَع َهْنَي 1و ءاهيمْزحب نآرف ُلِزْنَي 1َو لك هللا ٍلوُسَر َعَم اَهاَنَلَعَم

 ا 17 و 5 صه م هن 7 ه1
 مث داع هللا لوَسَر اَبب َوَمَأَو - ّحَحْلا َةَعَنم ع ىزعي - حملا هي آ تَلَوَب : دسملو

 : تام تح اي ني ويحل ع م ةَيآ حسنت هَ



 2ك
 عّسمّتلا :باب

 هلوق .«اهتمرحب» لدب «همرحي» امهدنعو )١١77(.: ملسمو (5018) يراخبلا هجرخأ

 (151/1) يراخبلا يف وه هانعمب امو :هلوقو )١77(« ةياور قباسلا مقرلاب هدنع وه ملسملو

 )١17١(. ةياور قباسلا مقرلاب ملسمو

 :ثبيدحلا ظافلأ

 رم 2 م

 نع ريس اهف يل َلِإ ةريعلاب مَثَمَت نه# :ىلاعت هلوق يه (ةعتملا ةيآ تلزن) :هلوق

 1١95[. :ةرقبلا] # يَدَمل

 توبث ديكأت :ةلمجلا هذه نم ضرغلاو .ةعتملا :يأ (اهانلعفف) :هلوق

 .الييَو هللا لوسر عم تقَّبَط ثيح ؛اهتيعورشم
 .(175/7) ؟ماهفألا هيبنت” و ((770/5) ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 دارفإو نارقو عتمت : ةثالث كاسنألا

 نم غرفيو ةكم لخديو جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ :هتروصف عتمتلا امأ

 تاروظحمب هعاتمتسال ؛اعتمتم يمسو .ماعلا كلذ يف جحا ئشني مث «ةرمعلا لامعأ

 .ةرمعلا نم للحت اذإ تاروظحملا عيمج هل لحي هنإف ؛اهنيب مارحإلا

 لخديو ةرمعلاب لهي وأ اعم ةرمعلاو جحلاب مرحي نأ :هتروصف نارقلا امأو

 دحاو قلحو دحاو يعسو دحاو فاوط امل يفكيف ؛اهامعأ لخادتتف :جحلا اهيلع

 .دحاو مارحإو

 غارفلا دعب رامتعالاو ؛هرهشأ يف هدحو جحلاب مرحي نأ :هتروصف دارفإلا امأو

 .ءاش نمل جحلا نم 3

 ريسيت” و ((477 /9) "حتفلا”و )1111١(( "ملسم حرش”و «(178/0) "عومجلا”و «(71077/9) ؟«ينغملا» :رظنا

 .(ة م1( "مالعلا



 جحلا :باتك (504)ثيدحلا (6)

 ؟عادولا ةجح يف أ يبنلا هب مرحأ يذلا كسنلاوهام

 مأ ادرفم ناك له :اهيف اوفلتخاف ٌدِبَبَب يبنلا ةجح امأو :هثلله يوونلا لاق

 ةفئاط لكو «ةقباسلا مهبهاذم بسحب ءالعلل لاوقأ ةثالث يهو ؟انراق مأ اعتمتم

 ناك ْدْيَيَب هنأ حيحصلاو ءكلذك تناك ديب يبنلا ةجح نأ تعداو ءاعون تحجر

 .انراق راصف جحلا ىلع اهلخدأو «كلذ دعب ةرمعلاب مرحأ مث : ادرفم الوأ

 لهأ لاطأ دقو .اهنيب حجر مث م ةباحصلا تاياور فالتخا هفلاَه ركذ مث

 رجح نبا ظفاحلاو ,عومجملا يفو انه يوونلا :مهنم «ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ملعلا

 .(1310/ /9) "حتفلا”و )١15١١1(( "ملسم حرش” :رظنا

 ؟رصقي لهف , همودق دنع ىعسو فاط اذإ نراقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كن رمع نبا ثيدح :كلذ ليلد .رصقي ال هنأ :حيحصلا

 سانلا نأش ام هللا لوسر اي :تلاق اًضيأ فلؤملا هركذ يذلا ةصفح ثيدح كلذكو

 دبل نِإ) :لاق ؟كترمع نم تنأ لحت ملو «ةرمعب اولح
 .بايلا ف ثيداحألا نم اهريغو .(َرَحْنَأ ىَتَح ٌلِحَأ

0 

 اَلَف ؛يِيْذَه ُتْذّلَكَو يأ ُت

 ينإ :لاق ثيح كني ةيواعم ثيدح هريغو ةصفح ثيدح ىلع لكشي دقو

 (1070) يراخبلا هجرخأ .صقشمب ةورملا دنع ديب هللا لوسر سأر نم ترصق

 .(١؟55) ملسمو

 اذهو :لاقف .ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاكشإلا اذه ىلع باجأ دقو

 يف ديب يبنلا نأل ؛ةنارعجلا ةرمع يف ديو يبنلا نع رصق هنأ ىلع لومحم ثيدحلا

 ةحلطوبأ قرفو ىنمب قلح ويكي هنأ تبثو .هحاضيإ قبس | انراق ناك عادولا ةجح
 حصي الو «عادولا ةجح ىلع ةيواعم ريصقت لمح زوجي الف ؛سانلا نيب هرعش كتل
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 حجحلا :باتك (؟1١:)ثيدحلا م دل

 ذئموي نكي مل ةيواعم نأل ؛ةرجهلا نم عبس ةنس ةعقاولا ءاضقلا ةرمع ىلع اًضيأ هلمح

 .ىشحاف طلغ اذه نأل ءاعتمتم ناك لي + نأ معزو «عادولا ةجح ىلع هل

 "ملسم حرش” و ((7931/7) "ينغملا” :رظنا ) ))2١7847م50 "حتفلا”و 0

 هترمع نم لحو رصق يعسلا نم ىهتنا اذإ عتمتملا

 ْنْكَي 1 ْنَمَو١ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دغتيع رمع نب هللادبع ثيدح :هليلد

 يف ثيداحألا نم هريغو .(ُلِلْحَيْلَو رّصَقْبلَو َةَوَْكاَو اَفّصلابَو ِتْيَبلاب ْفْطَيْلَف ىَدْمَأ

 .بابلا

 ؟قلحلا مأ ريصقتلا هل لضفألا لهف ؛ةرمعلل يعسلا نم عتمتملا ىهتنا اذإ

 ْنَكَي 1 ْنَمَو) :هيفو فلؤملا هركذ يذلا ديغتي» رمع نب هللادبع ثيدح هيف

 ت> رباج ثيدحو ا(ُلِلْحَيْلَو ْدّضَقُيْلَو َقَوْرْلاَو اًَفّصلابَو ٍتيَبلاِب ْفطَيِلَك ىَدْهَأ

 هعم ناك نمو دي يبنلا الإ اورصقو مهلك سانلا لحف :هيفو ملسم يف ليوطلا
 ةكم يتب يبنلا مدق امل :لاق (1771) يراخبلا يف ديشتتق» سابع نبا ثيدحو .يدهلا

 .اورصقي وأ اوقلحيو اولحي مث «ةورملاو افصلابو تيبلاب اوفوطي نأ هباحصأ رمأ

 يفو «قلحلا هيف سيلو ريصقتلاب رمألا دشن رمع نبا ثيدح يف نأ ىرت تنأف
 سابع نبا ثيدح يفو ءاورصق 2 هللا لوسر باحصأ نأ تف رباج ثيدح

 .قلحلاو ريصقتلا نيب رييختلا دشتي

 يو يبنلا هرمأ امنإو :دشت# رمع نبا ثيدحل هحرش يف هلله يوونلا لاق
 نإف ؛جحلا يف هقلحي رعش هل ىقبيل ؛لضفأ قلحلا نأ عم «قلحلاب هرمأي مو ريصقتلاب
 .ةرمعلا للحت يف هنم لضفأ جحلا للحت يف قلحلا



 ّجحلا :باتك (؟84)ثيدحلا (؟)

 يف قلحيو ةرمعلا يف رصقي نأ هقح يف بحتسي عتمتملا نآل :هنللم ظفاحلا لاقو

 .كلذك مهقح يف كلذ ناك دقو ابراقتم نيكسنلا نيب ام ناك اذإ جحلا
 .(ه55 م1 /") "متفلا”و ياك ؟ملسم حرش”و يا ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ريصقتلا وأ قلحلاب هسأر مرحملا ممعي له

 ةياورو كلام لوق وهو :ريصقتو قلح نم سأرلا ميمعت بجي :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع

 يف لوقلا اذه باحصأ فلتخاو :ضعبلا ريصقت وأ قلح ئرزجي :يناثلا لوقلا

 لاقو .تارعش ثالث ريصقت وأ قلح ئزجي :روثوبأو يعفاشلا لاقف :ضعتبلا

 مسا هيلع عقي ام هئزجي هنإ :رذنملا نبا لاقو .هفصن :فسويوبأ لاقو .هعبر :ةفينحوبأ

 .ظفللا لوانتل ؛ريصقتلا

 ليلد .ريصقتلا وأ قلحلاب سارلا ميمعت بجي هنأو .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 را مَحْرا ّمُهللا» :ثيدحلاو [707:حتفلا]# َنيِرَصضفُمَو مكسور َنيِفْل# :ىلاعت هلوق :كلذ

 عيمج قلح ْةْيكَي يبنلا نألو ؛سأرلا عيمج ميمعت يضتقت ةغيصلا هذهف .«َنيِقَلَحملا

 .(ْعُكَكِساَتَم يِنَع اوُذَحأَتِل» يكب هلوق عم «هسأر
 .05714/7) ؟لينلا” و :(574 /9) "حتفلا” و 2١45 /8) ؟عومجملا7 و ,(77 /") ؟ينغملا” :رظنا

 ؟سأرلا رعش صق يف ئرجملا ردقلا مك

 لوانتيف قلطم هب رمألا نآل ؛هأزجأ هنم رصق ردق يأو :هنللج ةمادق نبا لاق

 .قاحسإو «يعفاشلاو ءرمع نبا لوق وهو .ةلمنألا ردق رصقي :دمحأ لاقو .لقألا

 رعشلا رصق ءيش يأبو .رمع نبا لوقل ؛بابحتسالا ىلع لومحم اذهو .روث يبأو

 .هأزجأ

 .(2 14 /4) "عومجملا7 و( / «ينغملا” :رظنا



٠4 
8 1 ١5 

 جحلا :باتك (؟؟4)ثيدحلا (م)ج

 ريصقتلا اهيلع امنإو قلح ةأرملا ىلع سيل

 ان ؛ُقْلَلا ِءاَسّنلا َلَع َسْيَل» :ا هللا لوسر لاق :لاق ديضتهع سابع نبا نع

 هدئسو )١957(« ىمرادلاو )١1985( دوادوبأ هجرخأ .(ديِصقَتلا ٍءاَسْنلا َلَع

 .(دمكر “دنسملا حيحصلا” يق وهو «حيحص

 نهتنس نأو «نقلحي ال ءاسنلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هئلله ريلادبع نبا لاق

 اذه .مهريغو يوونلاو ةمادق نباو ةريبه نباو رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو

 لصفملا نم عبصألا سأر :ةلمنألاو «ةلمنألا ردق رصقت ةأرملا نأ ملعلا لهأ ةماعو

 .ىلعألا
 «ريلادبع نبا تاعامجإ”و ,.(9”57 /0) "ينغملا”و ٠١, 211١86 و )1١/ "راكذتسالا”و ,(559 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ١

 ىنم ىلإ ىضمو جحلاب لهأ ةيورتلا موي ناك اذإ عتمتملا

 نم نوورتي اوناك مهنأل ؛كلذب يمسو ؛ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا وه ةيورتلا

 .هيف ءاملا

 (لف :هيفو «ليوطلا تن رباج ثيدح :هليلدف ءيضملاو جحلاب لالهإلا امأو

 .جحلاب اولهأف «ىنم ىلإ اوهجوت ةيورتلا موي ناك
 .((1778) ؟ملسم حرش” و ليل و "مهفملا”و .(1 :١ م «ينغملا” :رظنا

 زاج جحلل مرحأ مرحلا يأ نم

 نأ انللحأ ام كَ يبللا انرمأ :هيفو «(205154) ملسم يف كن رباج ثيدح

 .حطبألا نم انللهأف :لاق «ىنم ىلإ انهجوت اذإ مرحن



 ؛زاج جحلاب مرحأ مرحلا يأ نمو :(30/) ؟ينغملا يف هكللَح ةمادق نبا لاق

 لصحي اذهو ءمرحلاو لحلا نيب كسنلا يف عمجلا :هب مارحإلا نم دوصقملا نآل

 ناك عضوم يأ نم ةرمعلاب مرحي نأ زوجي |ى ءزاجف ؛ناك عضوم يأ نم مارحإلاب
 .رحنلاك ءاهريغو ةدلبلا هيف توتسا مرحلا هيف ريتعا ام نآلو ...لحلا نم

 ؟لحلا نم جحلاب عتمتملا مرحي نأ حصي له
 نإف ءترظن «لحلا نم مرحأ نإف :(271,) "ينغملا» يف هكللذ ةمادق نبا لاق

 مرحأ نإو «تاقيملا نود نم مرحأ هنأل ؛مد هيلعف فقوملا يلي يذلا لحلا نم مرحأ

 هنأل كلذو ...دمحأ هيلع صن هيلع ءيش الف «مرحلا كلس مث ءرخآلا بناجلا نم

 كلسي ملو «لحلا نم مرحأ ولو «تيقاوملا ةيقب لبق مرحملاك ناكف ؛هتاقيم لبق مرحأ

 .مرحلاو لحلا نيب عمجي مل هنأل ؛مد هيلعف «مرحلا

 تاولص سمخ اهب يلصيف ىنم ىلإ هجوتي نأ بحتسي
 ىلإ اوهجوت ةيورتلا موي ناك الف :هيفو «ءليوطلا كل رباج ثيدح كلذ ليلد

 ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا اهب ىلصف ردي هللا لوسر بكرو «جحلاب اولهأف ىنم
 .رجفلاو

 رهظلا اهب اولصي نأ ةنّسلاف ,ىنم ىلإ ةيورتلا موي اوجرخ اذإ :هلثله يوونلا لاق

 ال اذهو .ةحيحصلا ثيداحألا نم هانركذ اك «حبصلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو

 الو نكرب سيل ةنس تيبملا اذهو عساتلا ةليل ىنمب اوتيبي نأ ةنسلاو .هيف فالخ

 هنوك نم هانركذ يذلا اذهو .ةليضفلا هتتاف نكل «هيلع ءيش الف هكرت ولف .بجاو

 .هيف فالخ ال «ةنس



 جحلا :باتك (؟؟4)ثيدحلا (؟

 يبطرقلاو دشر نباو ةمادق نبا بابحتسالا ىلع عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .مهريغو
 )١1١1/8(. "عومجملا”و «(5 ١7 /) "ينغملا” و ,(*71 /9) "مهفملا”و 51٠(. /5) "ةيادبلا” :رظنا

 ةرمن ىلإ عفد عساتلا مويلا يف سمشلا تعلط اذإ

 تعلط ىتح اًليلق ثكم مث :هيفو ءليوطلا كض# رباج ثيدح كلذ ليلد

 زاجأف ...ا25 هللا لوسر راسف «ةرمنب هل برضت رعش نم ةبقب رمأو سمشلا

 اذإ ىتح ءاهب لزنف ةرمنب هل تبرض دق ةبقلا دجوف ةفرع ىتأ ىتح دي هللا لوسر
 لاق «سانلا بطخف ؛يداولا نطب ىتأف هل تلحرف ءاوصقلاب رمأ سمشلا تغاز

 اوجرخي ال نأ ةنسلا )2137١4(2: ملسم يف وهو «ثيدحلا اذهل هحرش يف هكلله يوونلا

 هل برضت رعش نم ةبقب رمأو) هلوق هيلع قفتم اذهو ءسمشلا علطت ىتح ىنم نم

 الإ تافرع اولخدي ال نأ ةنسلا نأل ؛ىنم نم «ةرمنب لوزنلا بابحتسا هيف «(ةرمنب

 نمف «ةرمنب اولزني نأ ةنسلاف ؛اًعمج رصعلاو رهظلا يتالص دعبو سمشلا لاوز دعب

 .اهم رض ةيق هل ناك

 ةنرعو ةرمث دودح

 نالبج :ثينأت ءاتف ءارف ميملا رسكو نونلا حتفب ةرمن :هفلله ماسبلا خيشلا لاق

 ةرمنف .مرحلا باصنأل نايذاحم امهف ؛ةيقرشلا ةهجلا نم مرحلا دح ىهتنم امه ناريغص

 نيب لصفي ةنرع يداوو «هراسي نع باصنألاو نيمزأملا نم جراخلا نيمي ىلع نوكت

 ةرمن دجسم ةمدقم هيف يذلا ةنرع يداو :يأ «يداولا نطبو «تافرع نيبو ةرمن

 .يبرغلا اهدح وه لب «تافرع فقوم نم سيل «ةنرع يداوو

 .ةفرع نم اتسيل |مهنأو ؛ةنرعو ةرمن ىلع -هللا ءاش نإ- مالكلا يتأيس :تلق
 .(00774/5) "حيضوتلا”و )١١4/8(. "عومجملا» و /8١1(« /6) "ينغملا :رظنا



 جحلا :باتك (504)ثيدحلا (*

 لاوزلا دعب رهظلا ةالص لبق ةفرع موي ةبطخلا بحتسي

 رمأ سمشلا تغاز اذإ ىتح :هيفو ءليوطلا كف رباج ثيدح كلذ ليلد

 ىلصف ماقأ مث نذأ مث ...سانلا بطخف يداولا نطب ىتأف هل تلحرف ءاوصقلاب

 .اًئيش |مهنيب لصي ملو ءرصعلا ىلصف ماقأ مث رهظلا

 موي سانلا بطخي ديني هللا لوسر تيأر :لاق كني دلاخ نب ءادعلا ثيدحو

 حيحصلا” يف وهو )2١9411, دوادوبأ هجرخأ .نيباكرلا يف مئاق ريعب ىلع ةفرع

 ١5(. /75) ؟"دنسملا

 لبق ةلأسملا يف هيلع مالكلا مدقت دقو ةنرع يداو وه (يداولا نطب يف) :هلوق

 تقو يف ةفرعب رصعلاو رهظلا يتالص عمج نأ ىلع اوقفتاو :هثلله مزح نبا لاق ءهذه

 لبق ةبطخلا نأ اوعمجأو : هلل ريلادبع نبا لاقو «نيتالصلا لبق ةبطخب قح رهظلا

 .ةفرع موي ةالصلا

 "ينغملا” و «(97 /8) ؟مهفملا”و ,(70/1/79) ؟ةيادبلا”و «(9/8) ؟بتارملا”و )١51/17(: «راكذتسالا” :رظنا

 )١١4/8(. "عومجملا”و ؛(17/6١4)

 ةزئاج هتالصف بطخي ملو ةفرعب ةفرع موي مامإلا ىلص اذإ

 ريغب ةفرع موي ةفرعب ىلص ول مامإلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هثلله ربلادبع نبا لاق

 ةءارقلا رسيو بطخي مل نإو اًرفاسم ناك اذإ ةالصلا رصقي هنأو ةزئاج هتالص نأ ةبطخ

 .هثللذ دشر نبا عامجإلا لقن اذكهو .ها .رفسلا لجأ نم اترصق رصعو رهظ اهنأل ؛امهيف
 .(77 /7) «ةيادبلا”وء.(1/١51١) "راكذتسالا” :رظنا

 نيتماقإو دحاو ناذأب رصعلاو رهظلا نيب عمجي

 ماقأ مث رهظلا ىلصف ماقأ مث نذأ مث :هيفو ءليوطلا كن رباج ثيدح هليلد

 .اًئيش امهنيب لصي ملو ءرصعلا ىلصف



 ّجحلا :باتك (؟؟4)ثيدحلا (*)ج فظل

 رصعلاو رهظلا نيب عمجي مامإلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هللله رذنملا نيا لاق
 نبا عامجإلا لقن اذكهو .هأ .مامإلا عم ىلص نم لعفي كلذكو «ةفرع موي يف ةفرعب

 .مهريغو دشر نباو ربلادبع
 .(070/1 /5) "ةيادبلا”و )1//١71« "راكذتسالا”و 71١(( /78) "؟فارشإلا” :رظنا

 ؟عمجي نأ هل لهف ,مامإلا عم ةالصلا هتتاف اذإ ةفرعب فقاولا

 هنأ ىلإ .دمحأو يعفاشلاو كلام ةثالثلا ةمئألا :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج بهذ

 يروثلاو يعخنلا بهذو .امهنيب عمجي هنإف مامإلا عم ةفرع موي ةالصلا هتتاف نإ

 .اهتقول ةالص لك ىلص «مامإلا عم ةالصلا هتتاف نإ هنأ ىلإ ةفينحوبأو

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق :باوصلاو

 )١71/8(. "عومجملا”و ,(17//170) ؟راكذتسالا”و .(311/9) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةفرع ىلإ باهذلا لجع نيتالصلا نم غرف اذإ
 ىتح ويب هللا لوسر بكر مث :هيفو ؛ليوطلا كفاخ رباج ثيدح :كلذ ليلد

 .(ّفِقْوَم اَهَّلُك ُةَكَرَعَو ءانه اَهَتْمَكَو» :ةياور فو .فقوملا ىتأ

 ةفرع دودح

 :يتآلاك اهدودحو ١١5(: /5) ؟"حيضوتلا” يف هكللِج ماسبلا خيشلا لاق

 .ةنرع يداوب قيصو يداو ىقتلم :يلامشلا دحلا

 .فصنو وليك وحنب ابونج ةرمن دجسم دعب ام :يبونجلا دحلا

 ىتح «قيصو يداو ىقتلم نم دحلا اذه دتميو .ةنرع يداو وه :يبرغلا دحلا

 .ةرمن لبج يذاحي



 حجحلا :باتك (؟84)ثيدحلا (*

 يتلا ةينثلا نم تافرع ناديم ىلع ةسوقملا ةطيحملا لابجلا يه :يقرشلا دحلا

 اهحوفس يهتنت ىتح ءالاش لابجلا كلت ةلسلاس رمتستو .فئاطلا قيرط اهعم ذفني

 ةلبقلا لبقتسم فقوملا يف ةفرع موي فقي نأ لضفألا

 ىتح ٌدْيي هللا لوسر بكر مث :هيفو «ليوطلا كن رباج ثيدح :كلذ ليلد

 هيدي نيب ةاشملا لبح لعجو تارخصلا ىلإ ءاوصقلا هتقان نطب لعجف فقوملا ىتأ

 .ةلبقلا لبقتساو

 اهلضفأو :ءاملعلا نم مهريغو باحصألاو يعفاشلا لاق :هنلله يوونلا لاق

 ةمحرلا لبج لفسأ يف ةشرتفملا رابكلا تارخصلا دنع وهو دوي هللا لوسر فقوم

 نزو ىلع - ةزمهلا رسكب - لالإ :هل لاقيو ءتافرع ضرأ طسوب يذلا لبجلا وهو

 .ها .اهرسك روهشملاو - ةزمحلا حتفب - هنأ هحاحص يف يرهوجلا ركذو .لاله

 وهو «مال مث ةدحوم ءاي اهدعبو ةلمهملا ءاحلاب اهنأ حصألا (ةاشملا لبح) :هلوق

 نيبو تارخصلا ىلع فقاولا مامأ لبحلا اذه نوكيو .ةاشملا هكلسي يذلا قيرطلا

 .هيدي

 . شام عمج - ميملا مضب - (ةاشملا) :هلوق

 "حيضوتلا” و 08/0 "حتفلا”و ةةترش ل ؟عومجملا”و 2114 "ملسم حرش” و ل( و9 *ينغملا” :رظنا

 )١376/5(.

 ركذلاو ءاعدلا نمراثكإلا فقاولل بحتسي
 ٌرثْكأ مْوَي ْنِم امم» :2 هللا لوسر لاق :تلاق ا» ةشئاع ثيدح :كلذ ليلد

 .(174/) ملسم يف وهو «!؟ِءاَلٌوؤَ َداَرَأ اَم :لوَقي



 ّححلا :باتك (؟84)ثيدحلا ()ج

 َّلَجَو َّزَع َهللاَّنِإ) :لوقي ناك كي يبنلا نأ : ضن ورمع نب هللادبع ثيدحو

 .ااَيُغ اًتْعُش نون يِداَبِع ْلِإ اودظْنا :لوُقَيَ َةَقَرَع ٍلْهَ ةَقَرَع يع ةَييِشَع ةِشَع ُهَتكِئاَلَم يِهابي

 ءاجو .(807) "دنسملا حيحصلا” يف وهو ءنسح هدنسو 614 /0) دحأ هج رخأ

 .(17759/) هكللو انخيشل اًضيأ ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو . عن ةريره يبأ نع

 هنإف ؛ةفرع موي ءاعدلاو ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا بحتسي :هغللو ةمادق نبا لاق

 نأ عم «ءاعدلا ىلع ىوقتيل ؛ذئموي رطفلا هل انببحأ كلذلو ؛ةباجإلا هيف ىجرت موي

 .نيتنس لدعي ةفرع ريغب هموص

 .(170 /8) "عومجملا”و )41١/7(« ؟ينغملا” :رظنا

 ةفرعب ناك نمل ةفرع موي رطفلا بحتسي

 مايص يف ةفرع موي اهدنع اورامت اًسان نأ ام لضفلا مأ ثيدح :كلذ ليلد

 هيلإ تلسرأف .مئاصب سيل :مهضعب لاقو .مئاص وه :مهضعب لاقف كتي هللا لوسر

 .برشف ةفرعب هريعب لع فقاو وهو «نبل حدقب

 يراخبلا يف ةنوميم نع ءاجو )١١74(« ملسمو )١988( يراخبلا هجرخأ

 )١١755(. ملسمو (1949)

 وه «ةفرعب افقاو ناك نمل رطفلا بحتسي هنأ :ةلأسملا هذه يف هانلق امو

 مايصلا بابحتسا :وهو ءرخآ لوق كانهو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .حيحصلا

 .ةفرعب ناك نمل «ةفرع موي
 .(778/54) "حستفلا”و ؛((7515١١) "ملسم حرش” و 71١8(« /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 جحلا ناكرأ نم نكر ةفرعب فوقولا

 اوتأ دجن لهأ ص اسان نأ كن ٍليدلا رمعي نب نمحر لادبع ثيدح :هليلد

 َهَليَل َءاَج ْنَم .ُةَقَرَع جلا :ىدانف ايدانم رمأف ؛هولأسف «ةفرعب وهو ني هللا لوسر



 جحلا :باتك (4١7)ثيدحلا (

 يذمرتلاو (1944) دوادوبأ هجرخأ .اّجَلا َكَرْدَأ ْدَقَق ءرْجَملا عوُلُط َلْبَق عنب

 .(400) ؟دنسملا حيحصلا يف وهو «حيحص هدنسو (8)

 فقوملاب ديب هللا لوسر تيتأ :لاق كنخ يئاطلا سرضم نب ةورع ثيدحو

 تبعتأو يتيطم تللكأ ءيط لبج نم - هللا لوسر اي- تئج :تلق .عمجب : ينعي

 هللا لوسر لاقف ؟جح نم يل لهف «هيلع تفقو الإ لبح نم تكرت ام هللاو .يسفن
 لس هس حاس رع

 راكيروملا َّمَت دك اراجع ْوَأ الل َكِلَذ َلْبَق ءَتاَقَرَع ىّتأ و ماَّلَّصلا ِهِذَه اَنَعَم َكَرْدَأ ْنَم» ديك

 م وى#ق ل

 ,حيحص هدنسو (891) يذمرتلاو )0-١965(, دوادويأ هجرخأ . اَهْنَمَت ىَصَقَو ٠ ةحح

 .(971) كلم انخيشل 00 يف وهو

 لك يفو رصع لك يف ءاملعلا عمجأف ةفرعب فوقولا امأو :هثللِه ربلادبع نبا لاق
 هتقو يف ةفرعب فوقولا هتاف نم هنأو «ءيش هنع بوني ال ضرف هنأ تملع ايف رصم

 .ها .هل جح الف هنم دب ال يذلا

 يوونلاو دشر نباو ةمادق نباو مزح نباو رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو

 .مهريغو
 "عومجملا”و 41١(« /7) "ينغملا”و «ا9/7) ؟بتارملا”و )50/1١١(: "ديهمتلا”و :(717/ ؟فارشإلا” :رظنا

(179/0). 

 ؟لاوزلا لبق ةفرعب فوقولا ئرجي له

 لهأ نم عمج لقن لب ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو :ئزجي ال :لوألا لوقلا

 نم عفد نمل جح ال هنأ ىلع اوقفتا مث :هكله ربلادبع نبا لاق .كلذ ىلع عامجإلا ملعلا

 .لاوزلا لبق ةفرع



 للصف ماقأ مث نذأ مث :هيفو «ليوطلا كفل رباج ثيدح :لوقلا اذه ليلد
 - هتباِلَصَم نب 5 5 1 7 50 5 1

 ىتأ ىتح انه هللا لوسر بكر مث ءائيش امهنيب لصي ملو ءرصعلا ىلصف ماقأ مث رهظلا

 هيدي نيب ةاشملا ليح لعجو «تارخصلا ىلإ ءاوصقلا هتقان نطب لعجف فقوملا

 عم .اليلق ةرفصلا تبهذو ءسمشلا تبرغ ىتح افقاو لزي ملف «ةلبقلا لبقتساو

 .اوُكَكِياَنَ ْنَع اوُدُخََتلا :رخآلا ثيدحلا ين هلوق

 لبق عفد ول هنأو «ةفرع موي رجفلا عولط نم أدبي ةفرعب فوقولا :يناثلا لوقلا

 نب ةورع ثيدح :لوقلا اذه ليلد .هباحصأو دمحأ مامإلا لوق وهو :هأزجأ لاوزلا

 ىَمَتَو ةُجَح مَ ْدَقَم راجت َْأ اَلْبَل َكِلَّذ َلْبَق ءَتاَقَرَع ىَتَأَو» :هيفو .هتنفخ سرضم
 نع باجي دقو .هرخآو راهنلا لوأ ىلع قدصي اراه وأ» ذيب هلوق رهاظف .ههَّنَفَت
 .راهنلاب دارملل ريسفتلاك هدعب نم هئافلخو ٌرْيجَب يبنلا لعف نأو :اذه

 لبق فقو نإف بجي بورغلا ىلإ لاوزلا دعب ةفرعب فوقولا نأ :رهظي يذلاو
 فلاخي هنأل ؛رظن هيف نالطبلاب لوقلا ؟هجح لطبي لهف «لاوزلا لبق عفدو لاوزلا

 .ملعأ هللاو .كعنإيف سرضم نب ةورع ثيدح رهاظ

 © يتنغمل يادبلا و بتارل ديهمتلا” :رظن "ءعومجملا”و 5١6((: /"#) "ىنغملا”و (71/4 /9) "ةيادبلا”و ,«9ل5) "بتارملا”و )77/١١(« "ديهمتلا” :رظنا

 .(769/4) "ءاوضألا”وء(١51١/4)

 ؟سمشلا بورغ لبق عفد نم مكح ام

 :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .مد هيلعو .حيحص هجح :لوألا لوقلا

 تبهذو «سمشلا تيبرغ ىتح افقاو لزي ملف :هيفو «ليوطلا كت رباج ثيدح

 .اليلق ةرفصلا

 نيح عفد ْدْوتَب يبنلا نأ .دغته» ديز نب ةماسأو بلاط يبأ نب يلع ثيدحو



 جحلا :باتك (؟04)ثيدحلا (م

 هظللس صر عكر م عئسإ كرك ءا
 .(مككسانم ينع اوذخاتل» ::بَو هلوق عم

 .كلام لوق وهو .هل جح الف ءسمشلا بورغ لبق عفد نم :يناثلا لوقلا

 بورغ دعب الإ ةفرع نم عفدي الأ هيلع بجي هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 وه (ى ءحيحص هجحف سمشلا برغت نأ لبق عفد نإف .ةلدألا نم مدقت امل ؛سمشلا

 ءاهقف نم ادحأ ملعن ال :هئلل ريلادبع نبا لاقف ءكلام لوق امأو ءروهمجلا لوق

 .كلام لوقب لاق راصمألا

 )١5١/48(. "عومجملا”و )4١4/9(. "ينغملا”و ء(١١/١7) "ديهمتلا” :رظنا

 رجفلا عولط هتقو رخآو هأزجأ اليل ةفرعب فقو نم

 عم َهَلْيَل ءاَج ْنَم١ :هيفو .ثتن> ٍليدلا رمعي نب نمحر لادبع ثيدح :كلذ ليلد

 ىَنأَو» :هيفو .كتلإ سرضم نب ةورع ثيدحو .(جحلا َكَردَأ دَقَق رْجَفلا عوُلُط َلْبَ

 .امدقت دقو هََّقَت ىَطَقَو ُهُحح مَ دقق ارا وأ البل كِل َلْبَ َتاَكَرَع

 لاوز دعب راهن وأ ليل نم اهب فقو نم نأ ىلع اوعمجأو :هغللخ رذنملا نبا لاق

 .لباق نم جحلا هيلع :لاقف كلام درفناو .جحلل كردم هنأ ةفرع موي نم سمشلا

 نع ئزخي اليل ةفرعب فوقولا نأ نوملسملا عمجأ دقو :هفللو ربلادبع نبا لاقو
 وهف ءرذع هل نكي ملو اقهارم نكي مل اذإ مهدنع كلذ لعاف نأ الإ «راهنلاب فوقولا

 .ائيش هيلع ري مل نم مهنمو ءامد هيلع ىأر نم ملعلا لهأ نمو .ءيبسم

 عولط تقولا رخآ نأ يف ملعلا لهأ نيب اًفالخ ملعن ال :هكللذ ةمادق نبا لاقو

 .رحنلا موي رجف
 "بتارملا”و :(14 /17) "راكذتسالا”و ,(70/6 /1) "ديهمتلا”و 770 ؟عاججإلا”و :(914 /9) «فارشإلا» :رظنا

 .(0178/4) ؟عومجملا” و (515 /9) ؟ينغملا”و 4/5
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 جحلا :باتك (؟؟4)ثيدحلا (©)ج

 ءاسنلاو لاجرلا نم رهاطلا ريغ فوقو حصي

 ٍتْيَبلاِب يفوُطَت ا ْنأ َرْبَع جالا ُلَعْفَي اَم ٍلِيْفا» : انج ةشئاع ثيدح :هليلد

 .نيحيحصلا يف وهو .«يِرُهْطَت ىَتَح

 هنأ ةراهط ريغ ىلع تافرع يف فقو نم هنأ ىلع اوعمجأو :هفللد رذنملا نبا لاق

 .ةمادق نبا عامجإلا لقن اذكهو .ها .هيلع ءيش الو .جحلل كردم

 .(551/5) "ءاوضألا”و )١40/4(. ؟عومجملا”و :(515/9) "ينغملا” و (74) "عاجإلا» :رظنا

 ؟مئانلا فوقو حصي له

 وهو ةفرعب لصح ام فيكو :(517/7) ؟ينغملا” يف هكللَم ةمادق نبا لاق

 .ا(ًئان وأ اًبكار وأ اًسلاج وأ اًماق هأزجأ «لقاع

 ! هيلع ىمغملا فوقو حصي له

 قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو :هيلع ىمغملا فوقو حصي ال :لوألا لوقلا

 .رذنملا نباو روث يبأو

 يف سيل :هفلله يطيقنشلا لاق «ةفينح يبأو كلام لوق وهو :حصي :يناثلا لوقلا

 رهظأو ءاهمدع وأ هتحص ىلع لدي ءةنس الو باتك نم صن هيلع ىمغملا فوقو

 اذإو .هصخت ةين هل طرتشت ال هنأ نم ءانمدق امل هتحصب :لاق نم لوق :يدنع نيلوقلا

 ىمغملا نم هتحص نم عنام الف ءباوصلا وه هنأ انمدق |مك «ةينلا نودب هتحص انملس

 لهأ نم سيل هيلع ىمغملا نأب ءكلذ يف فلاخ نم جتحاو .مئانلا نم حصي امك «هيلع

 :هتحصب لاق نممو ءنسحلا :هتحص مدعب لاق نممو .هفوقو حصي ىتح ه«ةدابعلا

 .ملعأ ىلاعت هّللاو ىاطع

 .(35017/6) "ءاوضألا” وى( /80) ؟ينغملا” :رظنا



2 

0 1 
 جحلا :باتك ("؛)ثيدحنا («)ج نك

 هئزجي له ةفرع اهنأ ملعي الو ازاتجم ةفرعب رم نم

 .ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو :هئزجي :لوألا لوقلا

 .روث يبأ لوق وهو :ةدارإب الإ افقاو نوكي ال هنأل ؛هترجي ال :يناثلا لوقلا

 .(511/6) "ءاوضألا”و ١5١((« /4) "عومجملا” و.( 17 /5) ؟ينغملا”و «("15 /9) ؟"فارشإلا” :رظنا

 عّشمّتلا :باب

 ؟ةفرع نم سيل ةنرع نطب

 نع ءاج ثيدحلاو .(«ةنّرع نع اوعفتراَو .فقوَم اهلك َةَفَرَع» :ثيدح هليلد اح ثيدحلا ٠ .(َدَيََُش :2غ ١ كْفَت*5 فق م اه وو د :ن

 ءاجو .عطقنم وهو ١77( /9) نابح نباو (87 /5) دمحأ دنع كعن# معطم نب ريبج

 حصو .ريبزلا يبأ ةنعنع :هيفو «(505 /5) ةميزخ نبا هجرخأ هععنقح سابع نبا نع

 يرحم :
 ريبزلا نباو رمع نبا نع حصو 5 يبنلا نع السرم ملسأ نب ديزو ردكنملا نبا نع
 ةميزخ نبا دنع هتشن#» سابع نبا نع حصو .(؟ 45 )٠/ ةبيش يبأ نبا دنع افوقوم

 «ملعأ هللاو «ةيجحلا ىلإ يقتري قرطلا هذه عومجمب ثيدحلاف ءافوقوم )١54/5(

 .هنع حصي ملو ؛لوقلا اذه فالخ كلام نع ركذو «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو

 )١147/8(. "عومجملا”و (754 /0) ؟ءاوضألا” و .(4 ١9 /") ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ةفرع نم ةرمن له

 نم اًضيأ تسيلف ةرمن امأو :(377/8) "عومجملا” يف هغلله يوونلا لاق

 جحلا رصتخم 5 ىعفاشلا هيلع صن يذلا باوصلا وه اذه .اهبرقب لب .؛تافرع

 نع يعفارلا هلقنو «باحصألاو ىجيندنبلا يلعوبأ هب حرصو .هريغ ىفو طسوألا

 هلقن يذلا اذهو .تافرع نم يه :ةفئاطو لماشلا بحاص لاقو :لاق «نيرثكألا

 الو ءسحلل راكنإ لب .حيحص وه الو لماشلا يف وه الو فورعمب سيل بيرغ



 1 0 ١ 4
 جحلا :باتك (7؟4)ثيدحلا (*)ج

 ةفلدزم ىلإ عفد ةفرع موي سمشلا تيرغ اذإ

 ِرَعْشَمْلا دنع هلأ اوُرُكْدَأَف ٍتدَفَرَع ني محض آاَمل :ىلاعت لاق

 ىتح افقاو لزي ملف :هيفو «ءليوطلا كتنفخ رباج ثيدحو [194:ةرقبلا]4 ٍواَرَكْل

 .هفلخ ةماسأ فدرأو صرقلا باغ ىتح ء«اليلق ةرفصلا تبهذو سمشلا تبرغ

 كروم بيصيل اهسأر نإ ىتح «مامزلا ءاوصقلل قنش دقو ْدْييي هللا لوسر عفدو

 نم البح ىتأ املك .«!ًةَئيِكَّسلا !ًةَئبِكَّسلا ءُساَّنلا ايَأ» :ىنميلا هدبب لوقيو .هلحر

 .ةفلدزملا ىتأ ىتح دعصت ىتح ءاّليلق امل ىخرأ لابحلا

 ةيبلتلاو راقولاو ةنيكسلا هعفد يف مزالي

 قنش دقو 2 هللا لوسر عفدو :هيفو «ليوطلا تنفيذ رباج ثيدح هليلد

 ا :ىنميلا هديب لوقيو ؛هلحر كروم بيصيل اهسأر نإ ىتح ,مامزلا ءاوصقلل

 .(!َةَئيِكَّسلا َةئيِكَّسلا ءٌُساَّنلا

 !5 يبنلا عمسف «ةفرع موي ردو يبنلا عم عفد هنأ : دشتي سابع نبا نعو
 سنا اَيَأ١ :لاقو ؛مهيلإ هطوسب راشأف «ليإلل اتوصو ابرضو اديدش ارجز هءارو

 .(171/1) يراخبلا هجرخأ .«عاضيإلاب َسْيَل بلا َنِإَف ؛ةئبِكّسلاب ْمُكيَلَع

 يبنلا لزي مل :الاق ههغنو» سابع نب لضفلاو ديز نب ةماسأ ثيدح نم ءاجو

 جرخأو ١15145( 2.15 57”) يراخبلا اهجرخأ .ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح «يبلي 0

 )١1585(. ملسم كعالخ لضفلا ثيدح

 .(5515/65) "ءاوضألا” و ((5 11 /) ؟ينغملا” و )١6١/8(( "عومجملا” :رظنا

 نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا نبب عمج ةفلدزم ءاج اذإ

 برغملا اهم ىلصف ةفلدزملا ىتأ ىتح :هيفو «ليوطلا كعنيذ رباج ثيدح :هليلد

 .ائيش |هليب حبسي ملو «نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو

 .(075 /7) "حتفلا”و 2١77 /48) "عومجملا”و :(419/) "ينغملا” :رظنا



 107 ا
 جحلا :باتك (؟4١)ثيدحلا (*)ج

 ةفلدزم لوصو دنع نيتالصلا ليجعت بحتسي

 ءةفلدزملا انئج ىتح :هيفو .كنإ» ديز نب ةماسأ ثيدح يف ءاج ام :كلذ ليلد

 مث ىلصف «ةرخآلا ءاشعلا ماقأ ىتح اولحي ملو .مهزانم يف سانلا خانأ مث برغملا ماقأف

 .اولح

 .(717/4) ةياور )١18( ملسم تاياور ضعب ظفل اذهو

 عمجي ملو ةفلدزم يتأي نأ لبق برغملا ىلص نم مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :ةحيحص هتالصو ةنسلا فلاخ هنأ :لوألا لوقلا

 رصعلاو رهظلاك امهنيب قيرفتلا زاج امهنيب عمجلا زاج نيتالص لك نأل :اولاق

 .هريس عطقني الثلو ؛لضفألاو ىلوألا ىلع لومح ديجي يبنلا لعفو «ةفرعب

 نأل :اولاق ءدوادو دمحمو يروثلاو ةفينح يبأ لوق وهو :هترجي ال :يناثلا لوقلا

 .(هكَكِساَنَم يِنَع اوُذُخ ١ :لاق دقو ءاكسن ناكف نيتالصلا نيب عمج ٌددَ '

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(177/8) "عومجملا”و 47١( /5) "ينغملا”و ١51( /17) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ةفلدزملا يف تيبملا مكح

 ةمقلع لوق وهو ء«هب الإ جحلا متي ال نكر ةفلدزمب تيبملا :لوألا لوقلا

 اذه ةجح .ةميزخ نباو يعفاشلا تنب نباو نسحلاو يعخنلاو يبعشلاو دوسألاو

 ٍرَعَْشَمْلا َدْنِع هلأ اوُرُخَْدَأَف ٍتَفَرَع ني ركض آًدإَه# :ىلاعت هلوق :لوقلا

 هذه انعم لد نم هيلو يي كنعذلو نمر فرع رم ثيدحو [ 11ج 4 اصل

 ماس هد

 كِرْذُي ولا زق قب ضد لع ياا اتخاذ

 ُكِرْدي ْمَلَق ماَمِإلاَو سانا عَم



 ححلا :باتك (؟؟4)ثيدحلا («

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :نكرب سيلو بجاو ةفلدزمب تيبملا :يناثلا لوقلا
 َءاج ْنَم .ةَفَرَع جحلا» : كفاخ ليدلا رمعي نب نمحر لادبع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .مدقت دقو .(ّجَلا َكَرْدَأ دَقَف ءرْجَملا عوُلط َلْبَق عن هَلْ

 لوألا لوقلا باحصأ هب جتحا امو .بجاو هنأو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 .عامجإلاب نكر وه سيلو ءركذلا وه انإ اهيف هب رومأملا نأب اهنع اوباجأف «ةيآلاب
 «..ةاَلَّصلا ِوِذَه اَنَعَم َكَرْدَأ ْنَم١ :هلوق يف تنفخ سرضم نب ةورع ثيدح نع اوباجأو

 نع مانو ةفرعب كلذ لبق فقوو ةفلدزمب تاب ول هنأ مهلك اوعمجأ مهنأب ثيدحلا

 هب لدتسي اممو .اًضيأ مات هجح نأ «هتتاف ىتح مامإلا عم اهلصي ملف ءحبصلا ةالص

 لبق ةفلدزم نم جورخلاب ةفعضلل ْدَْي يبنلا صيخرت :ةينكرلا مدعو بوجولا ىلع
 | .رجفلا
 "ءاوضآلا” و ,(059/#) «حتفلا”و )١57/48(. "عومجملا”و 47١(., /7) ؟ينغملا”و .(0756 /9) "مهفملا” :رظنا

 .(؟ 5 /ه)

 ةقلدزم دودح

 نم ذوخأم ةفلدزملا )23١8/4(: "حيضوتلا” يف هفلل» ماسبلا خيشلا لاق

 :يهف اهدودح امأ .ىنم ىلإ ةفرع نم اهب برقتي جاحلاف .برقتلا :وهو «فالدزالا

 .يبرغلا نيمزأملا ضيفم نم :يقرشلا دحلا

 .رسحم يداو :يبرغلا دحلا

 .ريبث لبج :يلامشلا دحلا

 داهوو باعش نم ةعبرألا دودحلا هذه نيب اف تايخيرملا لابج :يبونجلا دحلا

 .رحنلا موي ةليل اهيف سانلا عاتجال ؛اعمج ىمستو «ةفلدزم اهلك لوهسو باورو



 ِ , ١5 ف
 جحلا :باتك (؟"4)ثيدحلا (*)ج

 ؟ةفعضلا ريغل ةفلدزمب تيبملا يف يفكي يذلاردقلا وه ام

 ولو «ىشعتيو ءاشعلاو برغملا يلصي ام ردقب لوزنلا يفكي :لوألا لوقلا

 .كلام لوق وهو .ليللا فصن لبق اهنم ضافأ

 فصن لبق اهنم عفد نمو «هأزجأ ليللا فصن دعب اهنم عفد نم :يناثلا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلا لوق وهو .مد همزل ليللا

 نآل ؛ةفينح بأ لوق وهو .مد همزل رجفلا لبق اهنم عفد نم :ثلاثلا لوقلا

 ىتأ دقف تقولا كلذ يف ةفلدزم رضح نمو حبصلا ةالص دعب هدنع فوقولا تقو

 .رذعل ناك نإ الإ مد هيلعف اليل عفدو هكرت نمو ءفوقولاب
 ةلأسملا هذه يف يدنع رهظألا :هكلل» يطيقنشلا هلاق ام وه لاوقألا هذه لصاحو

 ددح نم عم هيلإ عوجرلا بجي اًعنقم ليلد ال هنأل ؛حبصلا ىلإ تيبي نأ يغبني هنأ :وه

 :نيلئاق ءافعضلا ىلع ءايوقألا مهسايقو ءلوزنلاب ىفتكا نم عم الو ءريخألا فصنلاب
 ال هنأل .هلهأ ةفعضل دبي هيف صخر امل ءاًعونمم فصنلا دعب عفدلا ناك ول هنإ

 ىلع يوقلا سايق يف ام ىفخي الو «قرافلا دوجو عم سايق .مارح يف دحأل صخري

 هنأ ةنسلا نأ ءاملعلا نيب فالح الو .ىرت (ى هفعض لجأل هل صخر يذلا فيعضلا

 .(1078/5) ؟ءاوضألا” و (1777/8) "عومجملا”و ,(8776 /1) ؟ينغملا” :رظنا

 اهتقو لوأ يف رجفلا ىلص رجفلا علط اذإ

 لوسر عجطضا مث :هيفو «ليوطلا كخ رباج ثيدح يف ءاج ام :كلذ ليلد

 .ةماقإو ناذأب حبصلا هل نيبت نيح رجفلا ىلصو .رجفلا علط ىتح دي هلل



 جحلا :باتك (704)ثيدحلا (ع

 اهتاقيمل الإ ةالص ىلص 12 هللا لوسر تيأر ام :لاق كعخ دوعسم نبا ثيدحو

 هجرخأ .اهتاقيم لبق ذئموي رجفلا ىلصو «عمجب ءاشعلاو برغملا ةالص :نيتالص الإ

 )١5189(. ملسمو )١1857( يراخبلا

 هنأ :هب دارملا سيل :تعن» دوعسم نبا ثيدح ركذ نأ دعب هغللَه يطيقنشلا لاق

 اهالص هنأ :هب هدارم نكلو ءاعامجإ عونمم كلذ نأل ؛رجفلا عولط لبق حبصلا ىلص

 .رجفلا عولط ققحت دعب نكلو «هيف اهيلصي ناك يذلا داتعملا اهتاقيم لبق
 .(3077 /5) "ءاوضألا” و )8//١61(, ؟عومجملا” و 47١(« /) ؟ينغملا» :رظنا

 هللهو هربكو هللا اعدو ةلبقلا لبقتساف مارحلا رعشملا ىتأ رجفلا ىلص اذإ

 هلأ اورخْداَف ٍتفَرَع ني مّمَضَفَأ آًدإَم# :َكيك هللا لوق :كلذ ليلد

 ىتح :هيفو «ليوطلا تشنغ رباج ثيدحو «[198:ةرقبلا14 ٍماَرَكْلأ ٍرَعَشَمْلَأ دنع

 ىتح ءاوصقلا بكر مث «ةماقإو ناذأب حبصلا هل نيبت نيح رجفلا ىلصو رجفلا علط

 .هدحوو هللهو هربكو هاعدف «ةلبقلا لبقتساف مارحلا رعشملا ىتأ

 مان هجحف هللا ركذي ملو ةفلدزمب تابوأ فقو نم

 اهيف تاب وأ ةفلدزملاب فقو ول هنأ ىلع دقعنم عامجإلا :هئللو ربلادبع نبا لاق

 ها .هيلإ بودنم اهب ركذلا نأ ىلع لدف ؛مات هجح نأ ىلع «هللا ركذي لو ليللا ضعب

 .يوونلاو ةمادق نباو دشر نباو يبطرقلاو يواحطلا عامجإلا لقن اذكهو

 .(88 /1) «راكذتسالا” و )37١4/1(« ؟يناعملا حرش” :رظنا



 جحلا :باتك (؟4١)ثيدحلا ()

 ؟مارحلا رعشملا عضوم نيأ

 فاقلا مضب حزق :ىمسي ةفلدزملا يف ريغص لبج وه :هنلله ماسبلا خيشلا لاق

 نآلا دوجوملا ريبكلا دجسملا هناكم لعجو ليزأ دقو .ةلمهم ءاح هرخآ يازلا حتفو

 .ةفلدزم يف
 .(118/5) ؟حيضوتلا”و ال /0) «ءاوضألا”و يامال /م) *عومجملا” ء(4 / ”ينغملا” ظنا

 فقوم اهلك ةفلدزم

 اهلك ٌعنكَو ءاَنْهاَه ٌتفَق ٌتْفَقَو» :هيفو )2١7118(( ملسم يف كعنيخ كعذتخ رياج ثيدح :هليلد

 (َفقْوَم ٠

 ئزجم هجحف حبصلا لبق عفد وأ مامإلا عم حبصلا ةالص لصي مل نم

 اهنم عفدو اليل ةفلدزملاب فقو نم نأ ىلع اوعمجأ دقو :هنلاذ ريلادبع نبا لاق

 مامإلا عم اهلصي ملف ةالصلا نع مانو اهب تاب نم كلذكو «مات هجح نأ حبصلا لبق

 .(079/7) "ستفلا” و ((877 /7) "ينغملا” و ((59 /17) "راكذتسالا” :رظنا

 ىنم ىلإ ةفلدزم نم ليلب اوعفدي نأ ءاسنلاو لاجرلا نم ةفعضلل صخري

 :لاق وأ لقثلا- يف ةككَب هللا لوسر ينثعب :لاق دضنيع سابع نبا ثيدح :هليلد

 )١1797(. ملسمو )١1717( يراخبلا هجرخأ .ليلب عمج نم -ةفعضلا يف

 عفدت ةفلدزملا ةليل دي هللا لوسر ةدوس تنذأتسا : تلاق اهعاوم ه ةشئاع ثيدحو

 يراخبلا هجرخأ .امل نذأف :تلاق َةَطِبَن ةأرما تناكو «ءسانلا ةمطح لبقو هلبق

 )١590(. ملسمو (1)



 مرخلا
 ١ ا ١

 ثيدحلا 00ج

 ةفعض مدقي ناك نممو .ءاسنلاو ةفعضلا ميدقتب سأب الو :ههللَه ةمادق نبا لاق

 جحلا :باتك (7م4)

 ءيعفاشلاو «يروثلاو ءءاطع لاق هبو .دغتت» ةشئاعو .,فوع نب نمحر لادبع هلهأ

 ةقشمل اًعفدو ءمهب اًمفر هيف نألو ؛اًملاخم هيف ملعن الو ,يأرلا باحصأو ءروثوبأو

 55 مهيبن لعفب ًءادتقاو ,مهنع ماحزلا
 .0714 /5) ؟ءاوضألا7 و ,(571/ /9) "حتفلا” و .(4 77 /9) "ينغملا”و «(19"7 /5) "فارشإلا :رظنا

 سمشلا عولطب توفي ةفلدزمب فوقولا

 تاف دقف ءرحنلا موي تعلط اذإ سمشلا نأ اوعمجأو :هنللِه ربلادبع نبا لاق

 .كردأ دقف ءسمشلا عولط لبق اهب فوقولا كردأ نم نأو ءعمجب فوقولا تقو

 تعلط ىتح هيف فقي مل نم نأ ىلع عامجإلا يربطلا لقنو :هفلله ظفاحلا لاقو

 .ها .فوقولا هتاف ءسمشلا

 َنيِكِر ملا نإ :لاق )١1851( يراخبلا يف كن رمع ثيدح :عامجإلا دلتسم

 ْمُهَملاَح يَ يلا َن أَو .ُديبَل ُقِرْشَأ :َنوُلوُقَيَو ءُسْمّشلا َعّلْطَت ىَّتَح َنوُضيِفي اَل اوُناَك

 .«ٌُسْمّشلا َعّلْطَ ْنَأ َلْبَق ٌضاَنأ مَ
 .(077 /8) "حتفلا” و 781١(. /؟) "يبطرقلا ريسفت”و 209/159 ؟راكذتسالا” :رظنا

 سمشلا علطت نأ لبق ىنم ىلإ ةفلدزم نم عفدي

 عفدف .ادج رفسأ ىتح افقاو لزي ملف :هيفو «ليوطلا كتنإخ رباج ثيدح :هليلد

 .سمشلا علطت نأ لبق

 نيكرشملا نإ :لاقف فقو مث «حبصلا عمجب ىلص :هنأ كليخ رمع ثيدحو

 «مهفلاخ ديني يبنلاو .ريبث قرشأ :نولوقيو ءسمشلا علطت ىتح نوضيفي ال اوناك
 )١585(. يراخبلا هجرخأ .سمشلا علطت نأ لبق ضافأ مث



 جحلا :باتك (؟+4)ثيدحلا (

 عولط لبق ةفلدزم نم ةضافإلاو 5١15(: /5) ؟دازلا” يف هفلله ميقلا نبا لاق

 .نيملسملا قافتاب .ةنس سمشلا

 عرسأ ارسحم غلبو ةفلدزم نم عفد اذإ

 .اليلق كرحف رسحم نطب ىتأ ىتح :هيفو «ليوطلا كن#خ رباج ثيدح :كلذ ليلد

 بحتسا رسحم يداو غلب اذإف :(159/8) "عومجملا” يف هثللم يوونلا لاق

 رجح ةيمر ردق عارسإلا يشالل بحتسيو .رجح ةيمر ردق هتباد كيرحت بكارلل

 يف عارسإلا بابحتسا نم انركذ يذلا اذهو ...يداولا ضرع اعطقي ىتح ءاًضيأ

 .هيلع قفتم ءرسحم يداو

 رسحم يداو دودح

 ةلمهم نيس مث ةلمهملا ءاحلا حتفو ميملا مضب رسحم :هنلله ماسبلا خيشلا لاق

 زجاح خزرب امنإو امهنم دحاو نم سيلو ؛ىنمو ةفلدزم نيب عقي داو :وه ءءار هرخآو

 ىتح ناهجتي مث «ةفلدزم ليسب هاقتلم هاهتنمو ةربثآلا ريبث لبج هدفاورو .اههنيب

 .ةدج بونج نم رمحألا رحبلا ىلإ ابرغ هجتملا ةنرع يداوب اعمتجي
 )0١8/5(. "حيضوتلا”و )١57/8(( "عومجملا” :رظنا

 ةيقعلا ةرمج ىمر رحنلا موي ىنم ىلإ لصو اذإ

 اًليلق كرحف رسحم نطب ىتأ ىتح :هيفو ؛ليوطلا كشيخ رباج ثيدح كلذ ليلد

 دنع يتلا ةرمجلا ىتأ ىتح ىربكلا ةرمجلا ىلع جرخت يتلا ىطسولا قيرطلا كلس مث

 نم ىمر .فذخلا ةاصح لثم اهنم ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهامرف ةرجشلا

 .يداولا نطب



 دوعسم نبا ثيدح دنع -هللا ءاش نإ- ةبقعلا ةرمج يمر ىلع مالكلا يتآيسو اذه

 .(5154) مقرب يتآلا تعننخ

 ىشم دودح

 :يهف اهدودح امأ :ىنم ىلع همالك يف هلله ماسبلا خيشلا لاق

 .ةبقعلا ةرمج وه :يبرغلا دحلا

 .ةفلدزم نيبو اهنيب لصافلا ءرسحم يداو :يقرشلا دحلاو

 .رسحت ىلإ ةبقعلا نم ىنم :حابر يبأ نب ءاطع لاق

 اهنم يلاشلاف ءاهيبناج نم ناليطتسملا نالبجلا وهف :يلامشلاو يبونجلا اهدح امأ

 دودحلا هذه تلخدأ ايف فيخلا دجسم هحفس يفو حباصلا اهنم يبونجلاو ةريثألا ريبث

 .ىنم وهف «ةعبرألا

 ربدأ امو ءاهنم وهف لابحجلا هذه هوجو نم ىنم ىلع لبقأ ام :ءاملعلا ضعب لاق

 .اهنم سيلف
 .(171/14) "ميضوتلا” و 411407 /4) ؟عومجملا” :رظنأ
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 منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا نم ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت ؛مرحلا ىلإ ىدهي ام :يدهلاب دارملا

 هيرئازو هناريج ىلإ ناسحإلاو ةعسوتلا تيبلا ىلإ هميدقتب داريو .ةيحضألا يف ئزجملا

 .ىلاعت هللا دنع برقلا لضفأ نم وهو .نيكاسملاو ءارقفلا نم

 لكي هللا ٍلوُسَر يْذَه َدِئالَق َتْلَتَق :ْتَلاَق اضل َةَّسْياَع ْنَع -0

 أَو «ِتّئَبلا َلِإ اي َتَحَب مث - اَممْدَلَق ْوَأ - اَهَدَلَقَو اَهَرَعْشَ
 .اًلج ُهَل َناَك ٌءْيَ ِهْيَلَع َءْرَح

 :ثيدحلا جيرخت

 .(اجْمدلَق وَأ) :هدنع سيلو (1571) ملسمو :(1799) يراخبلا هجرخأ

 :ثتيدحلا ظافلأ

 .لبحلا يل ماكحإ :لتفلا (تلتف) :اهلوق

 وأ رقبلا وأ ريعبلا قلح يف نوكت ءاهوحنو لابح دئالقلا (دئالق) :اهلوق

 نوكيل ؛كلذ وحنو دلج وأ نرق وأ لعن - هوحنو لبحلا يف :يأ - هيف قلعيو «منغلا

 .زيمت هريغب طلتخا نإو ءىذؤي الو بنتجيف ؛ىلاعت هلل يده هنأ ىلع ةمالع كلذ

 ليسي ىتح ةديدحب ةندبلا دلج طشكي نأ :وه راعشإلا (اهرعشأ مث) :اهلوق

 .اًيده اهنوك ىلع ةمالع كلذ نوكيف ؛هتلسي مث مد

 جح نيح كنخ ركب يبأ عم كلذ ناكو .اهب لسرأ :يأ (اهب ثعب مث) :اهلوق

 ان ةشئاع نع ءاج هنأل ؛ فخ ركب يبأ عم :انلوقو .ةرجحلا نم عست ةنس سانلاب



 ّجحلا :باتك (7)ثيدحلا (0)ج

 ملسمو )17٠١( يراخبلا هجرخأ .كثيخ ركب يبأ عم اهب ثعب مث :تلاق اهنأ

 .مارحإلا تاروظحم نم :يأ (ءيش هيلع مرح (ف) :اهلوق

 .(06ه/١ "ماهفألا هيبنت” و ,(©41 /؟) «حتفلا” و 37١(. 5575/50 ؟مالعإلا” :رظنا

 .انَغ َةَر رم لكي تلا ىَدْهَأ : :ْتَلاَق اضل َةََشْياَع نع ع

 :ثيدحلا جيرخت

 )١1771١(. ملسمو )170١( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةكم ىلإ ايده ثعب :يأ (ىدهأ) :اهلوق

 نم ثانإلاو روكذلا ىلع عقي ء.سنجلل عوضوم ثنؤم مسا ((نغ) :اهلوف

 .زعملاو نأضلا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هديلقتو يدهلا راعشإ مكح

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :رقبلاو لبإلا ديلقتو راعشإ بحتسي :لوألا لوقلا

 :ثيدحلا ظافلأ يف مدقتو فلؤملا هركذ يذلا ا ةشئاع ثيدح لوقلا اذه ةجح

 ؟راعشإلا وه امو ؟ديلقتلا وهام

 :لاق هنأ هنع يردبعلا لقنو ةفينح يبأ لوق وهو :ةعدب راعشإلا :يناثلا لوقلا

 تناك نإ :كلام لاقو .اهنع عرشلا ىهن دقو ؛ةلثمو ناويحلل بيذعت هنأل ؛مارح وه

 .الف الإو ءاهراعشإب سأب الف مانس تاذ ةرقبلا



 يذلا ان» ةشئاع ثيدح وهو «ليلدلا دوجول ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .فلؤملا هركذ
 .(*78 /8) "عومجملا”و :(5 44/70 ؟ينغملا”و 2190 /7) "فارشإلا” :رظنا

 ؟يدهلا رعشي قش يأ يف

 راعشإلا نأ ىلإ .قاحسإ نع ةياورو رذنملا نباو روثويأو دمحأو يعفاشلا بهذ

 ىلص :لاق دضني» سابع نبا ثيدح :مهتجح «نميألا مانسلا ةحفص يف بحتسي

 «نميألا اهمانس ةحفص يف اهرعشأف هتقانب اعد مث ةفيلحلا يذب رهظلا ْديَي هللا لوسر

 .(١؟ 57) ملسم هجرخأ .نيلعن اهدلقو ءمدلا تلسو

 لاقو ءرسيألا بناجلا يف رعشت اهنأ ىلإ كلامو رمع نب هللادبع نب ملاس بهذو

 ؛هعم نمو يعفاشلا لوق :باوصلاو .قاحسإ نع ةياور وهو .ءاش ثيح نم :دهاجم

 .ملعأ هللاو ,مدقت يذلا دهضتقع سابع نبا ثيدحل

 .0377 /4) "عومجملا” و ((20 54 /15) "ينغملا”و ١90(( /5) "فارشإلا” :رظنا

 رعشت ال رنغلا

 وأ اهفوص نوكلو اهفعضل ؛رعشت ال منغلا نأ ىلع اوقفتاو :هنللج ظفاحلا لاق

 .راعشإلا عضوم رتسي اهرعش
 .(0 40 /) ؟حتفلا” و .(8 59 /*) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟منغلا دلقت له

 .دوادو روث يبأو دمحأو يعفاشلا لوق وهو :منغلا ديلقت بحتسي :لوآلا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا اعا» ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ليلد

 ءةنس ناك ول :اولاق «ةفينح يبأو كلام لوق وهو :بحتسي ال :يناثلا لوقلا

 .لبإلا يف لقن امك لقتل
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 ِ هم ١06
 حجحلا :باتك (75)ثيدحلا م

 :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ا ةشئاع ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو .يدحلا ديلقت هيف هلبق يذلا ثيدحلاو ءامنغ ىدهأ

 .("9؟4/8) "عومجملا” و "971 /7) ؟ةيادبلا” و .(0 44 /9) "ينغملا” :رظنا

 ؟هب ثعبي نأ دارأوأ هيدهب جرخ نم دلقيو رعشي نيأ نم

 ىلإ باهذلا دري ١ نمل بحتسي 0/1 "عومجملا” ُْق هن يوونلا لاق

 نم هرعشيو هدلقي نأ بحتسيو «ةقباسلا ةحيحصلا ثيداحألل ؛ايده ثعبي نأ جحلا

 .هريغ وأ تاقيملا نم مرحي نيح هدلقيو هرعشي |هنإ هنإف ؛هيدهب جرخي نم فالخب .هدلب

 ؟امرحم ريصي له يدهب ثعب نم

 ىلع مرحي ام ءيث هيلع مرحي الو اًمرحم ريصي ال يدهب ثعب نم :لوألا لوقلا

 هركذ يذلا ا ةشئاع ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :مرحملا

 .اًلح هل ناك ءيث هيلع مرح ايف :هيفو فلؤملا

 وهو :هيده رحني ىتح «مرحملا هبنتجي ام بانتجا همزل هيده دلق اذإ :يناثلا لوقلا

 .ريبج نب ديعسو دهاجمو ءاطع لوق وهو هت رمع نباو سابع نبأ نع يورم

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا وه :حجارلا

 .(647/9) "حتفلا”و )١5371(( "ملسم حرش” و ,(576 /8) "عومجملا”و ١894((« /7) "فارشإلا” :رظنا

 منغلا مث رقبلا مث لبإلا يدهلا يف لضفألا

 «منغلاو رقبلا نم لضفأ ايادحلا يف ندبلا نأ فالخ الو :هئَللَم ريلادبع نبا لاق

 .اياحضلا يف فالخلا امنإو

 نوكي ال هنأ ىلع نوقفتم ءالعلا نإف .ءيدملا سنج امأف :هكله دشر نبا لاقو

 لبولا :يه ايادحلا يف لضفألا نأو ءاهيلع هللا صن يتلا ةيناثلا جاوزألا نم الإ يدها

 .اياحضلا يف اوفلتخا امنإو .زعملا مث منغلا مث رقبلا مث



 هللا لوسر نأ :نيحيحصلا ىف كلذ ةريره ىبأ ثيدح :وه بيترتلا اذه دنتسم
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 َحاَر ْنَمَو ةَنَدَب َبّرَق اَنأَكَف َحاَر مث ةباتجلا لسع ٍةَعُمجلا َمْوَي َلَسَتغا ِنَم١ :لاق ل

 5+ تاكو 6 َقَئلاَكلا ةعاّتلا ف عاب *ئَ 2 سس ل هم ةئئالا َدَع تلا

 ريع هريس اَشْبك َبّرَق اَنأَكَف «ةئلاثلا ٍةَعاَّسلا يف َحاَر ْنَمَو َرَقَب َبّرَق اَنأَكَف «ةيزاثلا ٍةَعاَسلا يف

 .ثيدحلا (...ّنَرْقَأ

 .054/4) "عومجملا”و 26٠١(.« /7) "ينغملا”و 5٠*07 /5) "ةيادبلا”و .(؟571/17) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟رقبلاو لبإلا يف كارتشالا زوجي له

 وأ ابجاو ناك ءاوس «ةرقبلاو ةندبلا يف ةعبسلا كرتشي نأ زوجي :لوألا لوقلا

 مهضعبو برقتلا ديري مهضعب ناك وأ كلذب نيبرقتم مهلك اوناك ءاوسو ءاعوطت

 يف كن#خ رباج ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .محللا ديري

 ديب هللا لوسر انرمأف جحلاب نيلهم ْدكَي هللا لوسر عم انجرخ :لاق (17518) ملسم

 سابع نبا ثيدح نم مدقت امو .ةندب يف انم ةعبس لك «رقبلاو لبإلا يف كرتشن نأ

 .مد يف كرش وأ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دخت

 لوق وهو .يدهلاب نيبرقتم مهلك اونوكي نأ كارتشالا يف طرتشي :يناثلا لوقلا

 .كلام لوق وهو ءاقلطم كارتشالا زوجي ال :ثلاثلا لوقلا

 ءامد ةعبس مرحملا ىلع ناك ول :هكلل يوونلا لاق ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 الف ةاشلا امأو .ها .عيمجلا نع هأزجأ ٌةرقب وأ ًةندب اهنع حبذو ديصلا ءازج ريغب

 .رجح نباو يوونلا هلقن عامجإلاب كارتشالا اهيف زوجي
 "متفلا”و 342 "ملسم حرش” و (ومك /) "يلغملا”و :2(57١؟/6) "ىلحملا” و .(7:799 /") "فارشإلا” :رظنأ

 ه9:



 وموع رب

 ل تيا كاسب اهيا هتيأرف اهئ ل ل انما :ّل

 .(!َكَحْنَو» ْوَأ .(!َكَلْيَو ءاَهيَكْرا» :ةّكلاثلا وأ ةيزاثلا ا يف َلاَق :ٍظْفَل فَو

 :ثيدحلا جيرخت

 ءاَهَبِكاَر ُهُنْيَأَرَق) :هدنع سيلو (1777) ملسمو ءهظفل اذهو )170١5( يراخبلا هجرخأ

 «قباسلا مقرلاب ملسمو (7700) يراخبلا يف وه خلإ ( ...ظفل يفو) :هلوق «(يَب يلا ٌرياَسُي

 (71754) يراخبلا يف يهو «(571 مقرب دوراجلا نبا دنع يهو ««!كحيو :وأ» :امهدنع سيلو

 كعفلظ سنأ ثيدح نم

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ثحبلا لوط دعب همسا ىلع فقأ مل :ظفاحلا لاق (اًلجر ىأر) :هلوق

 اهنادبأ مّظِعِل ؛رقبلاو لبإلا ىلع قلطت «لادلاو ءابلا حتفب (َهَنَدَب) :هلوق

 .باوجلا ميقتسيل ؛تيبلا ىلإ ةادهملا ةقانلا :انه دارملاو .اهتماخضو

 .هبنج ىلإ ريسي : يأ (15 ؟ يبنلا رياسي) :هئوف

 ليقف ةكله يف عقو نمل اهلصأ ةملكلا هذه :.كلَذ يوونلا لاق «!كليو» :هلئوق

 ناسللا ىلع يرجت ةملك يه :ليقو .دهجو بعت يف عقو دق اجاتحم ناك هنأل

 :مهوقك اهمالك برعلا اهب معدت لب ءاّلوأ هل تعضو ام ىلإ دصق ريغ نم لمعتستو

 .كلذ هبشأ امو !ىقلح ىرقعو !هعجسشأ ام هللا هلتاق !هادي تبرت !هل بأ ال !هل مأ ال

 .(ليو) ةظفل ىلع مالكلا قبس دقو .ها



 ال ةكله يف عقو نمل لاقت عجوتو محرت ةملك (حيو) «كحيو» :هلوق

 .ةياهنلا نم ها .فاضت الو فاضتو
 .(097107 /9) "حتفلا” و )١17519( ؟ملسم حرش” :رظنا

 يدهلا بوكر مكح

 لوق وهو :هريغ نود اجاتحم ناك نمل ,يدهلا بوكر زوجي :لوألا لوقلا

 :لوقلا اذه ةجح .دمحأو كلام نع ةياورو يأرلا باحصأو رذنملا نباو يعفاشلا

 ثيدح نم (1775) ملسم يف ءاجو .فلؤملا هركذ يذلا كعخ ةريره بأ ثيدح

 .اًرْهَظ دك ىّنَح اَْيَلِإ َتْْخَأ اذ ءِفوُرْعَما ابكر :هبفو كنخ رباج

 نب ةورع لوق وهو :هرضي ال ثيحب ؛ةجاح ريغ نم هبوكر زوجي :يناثلا لوقلا

 يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .رهاظلا لهأ لوق وهو .دمحأو كلام نع ةياورو ريبزلا

 .(اهيلإ تئجلأ) هيف سيل قلطم وهو «فلؤملا هركذ يذلا كتي ةريره

 رباج ثيدح ىلع لومحم كن ةريره يبأ ثيدحو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءاهيلإ علا اذإ زوجي هنأو . كن

 هاب مو "حتفلا” و 073 5 /م)( "عومجملا”وء(0 4٠ / "ينغملا” :رظنا



 ملسمو ؛«اندنع نم هيطعن نحنوا :هدنع سيلو ((211919/ :17017) يراخبلا هجرخأ

 .هظفل اذهو .(1007)

 :ثيدحلا ظافلأ

 داري نأ لمتحيو ءاهب ظافتحالل اهرحن دنع :يأ (هندب ىلع موقأ نآ) :هلوق

 ةلازإو ءاهقوسو اهيقسو اهيعرو اهفلع يف اهنأش حالصإ وهو .معأ وه ام مايقلاب

 .اهنع ررضلا

 .ةندب عمج وهو ءاهمض زوجيو «لادلا ناكسإو ءابلا مضب وه (هندب ىلع) :هلوق

 حرطي ام وهو «لج عمج ماللا فيفختو ميجلا رسكب لالجلا (اهتلجأو) :هلوق

 .هوحنو ءاسك نم ريعبلا رهظ ىلع

 .مضلاب ةرازج ىمست هتلامعو .عطقلاو خلسلا ىلوتي يذلا وه (رازجلا) :هلوق
 .(ههم0 2049 /7) "حتفلا” و (1 80 /5) ؟مالعإلا” و .(415 /7) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هحبذو يدهلا ءارش يف ليكوتلا زوجي

 .ها .عامجإلاب زاج ارتشاف هيدذه ءارشب هريغ لكو ول :هكللَج ريلادبع نبا لاق



 ركذ «كن#ظ رباج ثيدح نم )١714( ملسم يف ءاجف «حبذلا يف ليكوتلا امأو
 3 04 2 مم 2 20 0 0 11 72 5

 ىطعأ مث (ِديِب َنيِتِسَو اثالث ٌرحلف ءرحنملا ىلإ فّرَصنا مث١ :هيفو «هلوطب ثيدحلا

 .اويْذَه ىف ُهَكَرْشَأَو َسسَخ اَم َرَحَتَف ءِّلَع
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 هسفنب هيده يدهملا حبذ بابحتسا هيف :ثيدحلل هحرش يف هله يوونلا لاق

 .اًلسم بئانلا ناك اذإ «عامجإلاب رئاج كلذو «هيف ةبانتسالا زاوجو

 اهيف ليكوتلا زاوج ىلع اوقفتا دقو :ةيحضألا ىلع همالك يف هلله ظفاحلا لاقو

 نكل ؛هركي :مهرثكأ دنعو «ةردقلا عم ءازجإلا مدعب ةياور ةيكلاملا دنع نكل «رداقلل

 .اًيباتك وأ اًيبص وأ اًضئاح بينتسي نأ هركيو ءاهدهشي نأ بحتسي
 )١18/١١(. "حتفلا”و ((5١٠//1؟) "ديهمتلا” :رظنا

 ؟هترازج ببسب اًنيش اهنم رازجلا ىطعي له
 دولجلا نم الو لالجلا نم ال ءائيش اهنم ىطعي ال هنأ ىلإ ملعلا لهأ ةماع بهذ

 .فلؤملا هركذ يذلا كننخ يلع ثيدح رهاظل ؛محللا نم الو

 رازجلا ىطعي نأ سأب ال هنأ ىلإ ريمع نب ديبع نب هللادبعو نسحلا بهذو

 . تخ يلع ثيدح رهاظل ذبانم ىرت (ى اذهو «دلجلا

 هلمع لمع اذإ رازجلا نأل :هكللذ يبطرقلا لاق .روهمجلا لوق :باوصلاو

 عيب وهو هلعف ىلع اضوع كلذ ناك ءاهنم ءيش هل عفد اذإف ,هلمع ىلع ةرجآلا قحتسا

 ها .رزجلا يهو ءاهلمع يتلا ةعفنملاب ءزجلا كلذ

 اًئيش هيطعي لهف ءاّريقف ناكو «ةاباحم نودبو ةلماك هترجأ رازجلا ىطعأ اذإ يقب

 .ملعأ هللاو ءزوجي هنأ رهظي يذلا ؟ةقدص اهنأ ىلع محللا نم

 :باوجلا ؟ةقدص وأ ةيده هيطعي نأ زوجي لهو :هكلذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 .ةيده هيطعي اينغ ناك نإو «ةقدص هيطعي اًريقف ناك نإ هريغك زوجي
 .(437/7 //) "عتمملا حرشلا”و «(17211) ؟ملسم حرش” و )41١7/7( ؟مهفملا”و «(715 /5) "فارشإلا” :رظنا



 ّجحلا :باتك (؟)ثيدحلا (*)ج

 ؟اهلالجو يدهلا دولج عيب زوجي له

 53 هرمأو :فلؤملا ركذ يذلا تن يلع ثيدحل هحرش يف هكلل» يبطرقلا لاق

 ال اهالجو يدهلا دولج نأ ىلع ليلد ءاهتلجأو اهدولجو ندبلا موحلب قدصتلاب

 ؛عابي ال اهمحل نأ ىلع قفتا دقو .همكحب امل مكحو محللا ىلع اهفطع هنأل ؛عابت

 تيسك املف .ةبعكلا اهلالج وسكي دغنيط رمع نبا ناكو .لالجلاو دولجلا كلذكف

 ءءاطع :اهدولج عيب عنم ىلإ راص نممو .ثيدحلا اذهب هنم اًدخأ ؛اهب قدصت ةبعكلا

 نبا نع يورو .اهب عفتنيو قدصتي :اولاقو ؛قاحسإو .دمحأو «كلامو «يعخنلاو

 نع اذه يورو .هنمثب قدصتيو «هيده دلج عيبي نأ سأب ال :لاق هنأ دشن رمع

 نأ سأب ال :مكحلاو ءيعخنلا لاقو .هعيب يف صخري روثوبأ ناكو .قاحسإو .دمحأ

 .ههبشو لخنملا هب يرتشي

 .(511/5) "مهفملا”و .(74 4/80 ؟فارشإلا» :رظنا



 :ثيدحلا جيرخت

 )175٠5(. ملسمو هل ظفللاو )17١7( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .همسا ىلع فقأ مل :ظفاحلا لاق (لجر ىلع ىتأ) :هلوق

 .اهترثأ :ةقانلا تثعب :لاقي ءاهرثأ :يأ (اهثعبا) :هلوق

 .(ة د /*) "متفلا”و 56 ضل "ملسم حرش” :رظنا

 :تيدحلاب ةقلعتملا لئاسم ا

 لبإلا رحف ةيفيك

 يعفاشلاو كلام لوق وهو :ةلوقعم اًمايق رحنت نأ بحتسي :لوألا لوقلا

 كثظ رباج ثيدح اذكو .فلؤملا هركذ يذلا هضن#» رمع نبا ثيدح :مهتجح دمحأو

 نم يقب ام ىلع ةمئاق ىرسيلا ةلوقعم ةندبلا نورحني اوناك هباحصأو ٌدْدتَي يبنلا نأ

 .هكلله ينابلألا خيشلا هححصو «(17/71) دوادوبأ هجرخأ .اهمئاوق

 يبأو يروثلا لوق وهو :ةليضفلا يف ةكرابو ةمئاق اهرحن يوتسي :يناثلا لوقلا

 . لضفأ ةكراب اهرحن نأ سواط نع يكحو .ةفينح



 ظفاحلا ركذ .ىرسيلا ديلا ةلوقعم ةمتاق رحنت اهنأو «لوألا لوقلا وه :باوصلا

 .اهيدي
 .(194/5) ؟ماهفألا هيبنت”و «(0097/1) ؟حتفلا و«(1550) ؟ملسم حرش و 67١(« /) "مهفملا” :رظنا

 ةعجضم حبذت نأ بحتسي منغلاو رقبلا

 نأ بحتسيف منغلاو رقبلا امأ :3770(2) "ملسم حرش” يف كلَ يوونلا لاق
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  0الحديث)ه٠ جحلا :باتك (14

 بمس 6
 نباص رس © 0س

 الخ َةَمَرَع ٌرْخع َنْب َرَوْسِلاَو سابع َنْب ِهئاَدبع نأ :ٍناَنَح ِنْب ِهَللاِدبَع ْنَع -4+

 ريبام أ سم يف هم هك

 ُلسْخَي ال :ُرَوْسملا َلاَكَو ُهَسْأَر ُمِرْحملا ُلِسْغَي :ِساّبَح نبا َلاَقَف .ِءاَوبألا

 هُثْدَجَوَف ٌيِراَصنأْلا َبوُيَأ يبأ لِ ٍساّبَع نبا يِنَلَسْرَأف :َلاَق .ُهّصْأَر رخل
 ل

 ؟اَذَه ْنَم :ُلاَقَف هّْيَلَع تْمْلَسَف «بْوَتب ُرْيَتْسَي وهو «نْيَيَرَقْلا ّنْبَي

 َناَك فْبَك :َكْلَأسَي ءِساّبع نبا َكْيَلِإ يِنلَسْرَأ ءِنْبتُح نب ان ا 8
 هه
 ءبْؤَتلا َلَع ُهَدَي َبوُيَأوُيَأ َعَضَوَف 0 ويا هس 0 سريال ع رع

00 

 وقوع

 . لعميد هتيأَر

 .اَدَبَأ َكيِراَمُأ ال : ِساَّبَع نبال ُرَوْسلا َلاَقق :ةَياَور فَ

 .ةركبلا اهيلع قلعت يتلا ةبشخلا امهيف دشي ناذللا نادومعلا :نانرقلاو

 :ثيدحلا جيرخت

 ملسم دنع يه خلإ (...ةياور يفو» :هلوق )١3١٠١6(. ملسمو )١184٠(: يراخبلا هج رخأ

 .قباسلا مقرلاب



 لبق «ةبيرخلا :نآلا ىمسي «ةنيدملاو ةكم نيب عضوم وه (ءاوبألاب) :هلوق

 .ةنيدملا لي امم قيرطلا فصتنم

 ىلع ناتمئاقلا ناتبشخلا امهو «نرق ةينثت فاقلا حتفب وه (نينرقلا نيي) :هلوق

 قلعتو هب ىقتسملا لبحلا اهيلع رجي ةبشخ امهنيب دمتو «ءانبلا نم امهههبشو «رئبلا سأر

 .ةركبلا اهيلع

 هلازأ :يأ (هسأر يل ادب ىتح هأطأطف «بوثلا ىلع هدي بويأ وبأ عضوف) :هلوق

 ترظن ىتح «هردص ىلإ هبايث عمج ةنييع نبا ةياور يفو :هثلله ظفاحلا لاق .هسأر نع

 .ههجوو هسأر تيأر ىتح :جيرج نبا ةياور يفو .هيلإ

 .همسا ىلع فقأ مل :هلله ظفاحلا لاق (ناسنإل لاق مث) :هئوق

 .ةراهطلا يف مداخلاو بحاصلاب ةناعتسالا زاوج ىلع ليلد هيف (ببصا) :هلوق

 .كمصاخأ الو ,كلداجأ ال :يأ (اًدبأ كيرامأ ال) :هلوق

 .(177/7) ؟ماهفألا هيبنت” و ((07/5) ؟حتفلا”و )١١١5(. ؟ملسم حرش” و 7591١(, /7) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ ةبانجلا نم هدسجو هسأر لسغي مرحملا

 لسغي مرحملا نأ ىلع عامجإلا مهريغو يوونلاو ربلادبع نباو رذنملا نبا لقن

 .هيلع بجي لب «ةبانجلا نم هدسجو هسأر

 *حتفلا”و )١17١5(« "ملسم حرش”و )7١/١١(( "راكذتسالا”و «(348) "عاجإلا”و «((7054 /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(660/غ)



 جحلا :باتك (؟؛0)ثيدحلا (*

 ادربت مرحملل لسغلا مكح

 ههركو «ةهارك الب ادربت مرحملل لسغلا زاوج ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذ

 .كلام باحصأ ضعب

 .فلؤملا هركذ يذلا كعفنخ بويأ بأ ثيدحل ؛روهمجلا لوق وه :حجارلا

 .(17108) "ملسم حرش”و )١١1/ 7١(( ؟راكذتسالا” :رظنا

 ردسلاوأ ىمطخلاب هسأر مرحملا لسغ مكح

 .قبنلا رجش وه ردسلاو «نيليل سأرلا رعش هب لسغي تابن وه ىمطخلا :الوأ
 ةهارك ىلإ ةفينحوبأو يعازوألاو يعفاشلاو كلام بهذف :ةلأسملا مكح امأ

 .يمطخلاب هسأر لسغ اذإ مرحملا ىلع ةيدفلا نايري ةفينحوبأو كلام ناكو كلذ

 دهاجمو سواطو ءاطع ناكو .لعف نإ هيلع ءيش ال :رذنملا نباو روثوبأ لاقو

 .نيليل يمطخلا يف هسأر دّبل دق ناك اذإ مرحملل نوصخري

 ءردسو ءاهب مرحملا تيملا اولسغي نأ مهرمأ ذو يبنلا نأل ؛زوجي هنأ :باوصلا

 يف ثيدحلا مدقت دقو «ءبيطلا وهو .يحلا مرحملا بنتجي ام هوبنجي نأ مهرمأ دقو

 ةحابإ ىلع ثيدحلا لدف ؛ديشتف» سابع نبا ثيدح نم )١77( مقرب زئانجلا باتك

 .ملعأ هللاو هانعمب يمطخلاو ,مرحملل ردسلاب سأرلا لسغ
 )11١9(. "ملسم حرش”و )7١/١١1(« "راكذتسالا”و ء(128/7) "فارشإلا” :رظنا

 ناَنْشألاو نيباوصلاب هسأر مرحملا لسغ مكح

 الف «رعشلا هب لسغي ام هريغ وأ نوباصلا لمعتسا نم :هثلله زاب نبا خيشلا لاق

 هكرت ىلوألاف كسمملاك بيط هيف نوباصلا ناك اذإ الإ ءاّمرحم ناك نإو هيلع جرح

 وأ نوباصلا لمعتسا اذإ هيلع ةيدف الو ءاّبيطتم هلمعتسا نم ىمسي الو .اًطايتحا



 نِحلا

 ححلا :باتك (,4.)شيدحلا (ن ل

 نوباصلا نم بيطلا هيف ام كرت نكلو «بيطتملا مكح همكح نوكي الو كلذ هابشأ

 .نمؤملل ىلوأو طوحأ بيطلا ةحئار رهظي يذلا كسمملا

 له ؟ةحئار هل نوباصلا ضعب نأ ىلإ رظنلا يقب :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نوباصلا اذه سانلا دعي ال اذهلو ؛يناثلا رهاظلا ؟ةيكزلا ةحئارلا نم يه مأ بيط يه

 تناك امل اهنكل «هبوث ىلع هرمي نوباصلاب يتأي بيطتي نأ دارأ اذإ لجرلا دجت الف ءاّبيط

 .ةيكزلا ةحئارلا هذه اهيف اولعج «ماعطلا ةحئار نم اهب رهطتلل يديألا يف لمعتست

 .مّرحملا بيطلا نم دعي ال «ةبيط ةحئار هيف يذلا نوباصلا اذه نأ يل رهظي يذلاف

 .( ؟ةب/١ "عتمملا حرشلا”و يوما "زاب نبا ىواتف عومج :رظنا
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 جحلا :باتك (؟41)ثيدحلا (©)ج اذذخل ةرمعلا ىلإجحلا خلف :باِب

 ةرمعلا ىلإ ححلا خسف :باب

 «ٌجحلاب ُهَباَحْصَأَو للك ّنِئلا َلَمَأ :َلاَق ضن ِهاِدْبَع ِنْب رباَج ّْنَع 1

 0 .ةَحلطَو هك يلا رْبَع يده ْمُهْنِم ٍدَحأ عَ م َسْيَلَو

 نأ ُهَباَحْصَأ ِكي يلا َرَمَأَ .ةلك ّنََنلا هب لعأ ايي تلكه :َلاَقَف ءِنَمَيلا

 ولاقت لا اح اق عل كو روق ينل نش ار

 تلَبَقَتْسا وَلا لاق يك يلا كِل مب ؟رطفَي اح ُرَكَدَو ىنم لإ ُقِلَطن

 .(ُتْلَلَحَال ّيْدَلا يِعَم َّنأ ال وَلَو ُتْيَدْهَأ اَم ُتْزَيْدَتْسا اَم يِرْمَأ ْنِم

 لق .ِتْيَبلاب ْفّطَت 1 71 32 144 ةليالا بكت ذيع َتَضاَحَو
 ةَرْهَعَو ٍةَجَحِب َنوَقِلَطَنَت ىللا َلوُسَر اَي :ْتَلاَف هِتَيَبلاِب ْتَفاَطَو ْترُهَط راس ور َل

 ؛ميِعْنَتلا ىلإ اَهَعَم َجّرَك ٌرْخي نأ 9 نم َرلاَدبَع َرَم مف !؟ٌجَحِب ب ّقِلَطْنَأَو

 .جَحلا َدْعَب تَرَمَتْعاَف

 :ثيدحلا جيرخت

 .(151701717) ملسمو .هظفل اذهو )١116١1( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .مرحأ :انه دارملاو .هتوص عفر :يأ (لهأ) :هلوق

 .رشع ةنس عادولا ةجح يف كلذ ناكو .هب مارحإلاب :يأ (جحلاب) :هلوق



0 
 98ج هنن ٍةَرمُعْلا ىلإ ّجحلا خسف :باب

 «ةبقعلا ةرمجو رسحم يداو نيب فورعم رعشم ىنم (ىنم ىلإ قلطنن) :مهلوقف

 .ةدعب نيموي وأ مايأ ةثالثو ديعلا مويو ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا ةيقب جاجحلا اهزني

 .ايادحلا ءامد نم اهيف قاري :يأ «ىنمي ام ةرثكل ؛كلذب تيمس

 نع ةيانك وهو .هلهأ عامج نم ؛اينم لزني :يأ (رطقي اندحأ ركذو) :مهلوق

 .كلذل مهتهاركب ءاحيإو «عامجلاب مهدهع برقو للحتلا لاك

 .لبق نم تملع :يأ «تلبقتسا ول» :هلوق

 جحلا :باتك (؟47)ثيدحلا (

 .يلاح وأ ينأش نم :يأ «يرمأ نم» :هلوق

 .يدهلا تقس ام :يأ «تيدهأ ام» :هلوق

 .جحلا لامعأ تلعف :يأ (كسانملا تكسنف) :هلوق

 ىمسي ةكم نم «ةعبرأ :ليقو «لايمأ ةثالث ىلع عضوم وه (ميعنتلا ىلإ) :هلوق

 .معنم :يناثلاو معان امهدحأ مسا نيلبج هيف نآل ؛ميعنتلا يمس .ةشئاع دجسم نآلا

 .نامعن ىمسي داو هلوحو

 .(151/ /؟) "ماهفألا هيبنت” و 071/50 ؟مالعإلا :رظنا

 و ه يس

 :ثيدحلا جيرخن

 )١55(. ةياور )١1117( ملسمو «(1010) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .عتمت ةرمع :يأ (ةرمع اهانلعجف) :هلوق



 ّجحلا :باتك (؟1)

 لا

 ا 0-02 ٍِ ه كا م
 ثيدحلا (*)ج دكا ٍةرمعلا ىلإ جحلا خسف :باب

 ُةَباَحْضَأَو لكي هللا ُلَوُسَر َمِدَق :َلاَق دضنيع ِساّبَع ِنْب ِهُلاِدْبَع ْنَع -47

 َةَرْمَع اًهوُلَعْي ْنَأ ْمُه َرَمَأَف «ٌجحلاب َنيِّلِهُم ِةَّجحلا يِذ ْنِم ٍةَعباَر َةَحِيِبَص

 وفو 7 هلل رز 0

 .(هلك لجلا» :َلاَق ؟ لجلا ّيَأ ىللا ٌلوُسَراَي :اوُناَم
 م

 .(1710) ملسمو (7005216714) يراخبلا هجرخأ

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةرمعلا ىلإ جحلا اوخسفي نأ عادولا ةجح يف هباحصأ 177 يبنلا رمأ

 اوخسف دق عادولا ةجح يف دي يبنلا عم نيذلا ةباحصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 نع فلؤملا هركذ ام :اهنم «ةريثك عامجإلا اذه ةلدأو يي يبنلا رمأب ةرمع ىلإ مهجح

 . مه#» سابع نباو رباج

 .ةرمع ىلإ جحلا خسف يف اهلك ءاّيباحص رشع ةيناث نع ابنأ دمحأ مامإلا ركذو

 ؛مهريغلو مهل مأ ,ةنسلا كلت ةباحصلاب صاخ ةرمع ىلإ جحلا خسف له

 مرحأ نم لكل زوجيف ؛ةمايقلا موي ىلإ قاب وه لب ءاّصاخ سيل :لوألا لوقلا

 يبأو يلع لوق وهو .اهللامعأب للحتيو ةرمع همارحإ بلقي نأ يده هعم سيلو جحب

 ,ةيرهاظلاو ثيدحلا لهأو دمحأ مامإلا لوق وهو .هئي» سابع نباو ىسوم

 .ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ميقلا نبا لاطأ دقو .ميقلا نباو مالسإلا خيش هراتخاو

 ءاجو ههئق» سابع نباو رباج ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح

 لك .هللادبع ابأ اي :لبنح نب دمحأل بيبش نب ةملس لاق ىتح «ةباحصلا نم عمج نع



 نِحلا

 حجحلا :باتك (؟4)ثيدحلا مهن ٍةَرْمُعلا ىلإ ٌجحلا خسف :ُباب

 لاقف .جحلا خسفب لوقت :لاق !؟يه ام :لاقف .ةدحاو ةلخ الإ ليمج نسح كنم ءيش

 يف اهلك ءادايج احاحص اثيدح رشع ةيناث يدنع !القع كل نأ ىرأ تنك دق :دمحأ

 !؟كلوقل اهكرتأ .جحلا خسف

 اي :لاقف ,مشعج نب كلام نب ةقارس ماقف :ليوطلا هتفيخ رباج ثيدح يفو
 .ىرخألا يف ةدحاو هعباصأ ذيب هللا لوسر كبشف ؟دبأل مأ اذه انماعلأ هللا لوسر

 .(دبَأ دبَأِل ْلَب ءال» نيترم (جحلا يف ةَرْمْعلا ِتَلَخَد» :لاقو

 لب ءال» :لاق ؟هللا لوسر اي :ةصاخ هذه مكلأ لاقف :(1780) يراخبلا يفو

 .هِيبْلل
 ىلإ مهادعتي الو «ةنسلا كلت يف ةباحصلاب صاخ خسفلا اذه نأ :يناثلا لوقلا

 ام :لوقلا اذه ةجح .ءاملعلا ريهامجو ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .مهريغ

 هجرخأ .ةصاخ ديني دمحم باحصأل حجحلا يف ةعتملا تناك :لاق نإ رذ يبأ نع ءاج

 )١7575(. ملسم

 نب ثراحلا ثيدح نم (79485) هجام نباو )١808( دوادوبأ هجرخأ امو

 خسف «هللا لوسر اي :تلق :لاق كم ثراحلا نب لالب هيبأ نع ثراحلا نب لالب

 ثيدحلا اذه اولعج روهمجلاف .اَهََض ةّصاخ ْمُكَل لبا :لاق ؟اندعب نمل وأ :ةصاخ انل جحلا

 نبا لاق ءاذه لالب ثيدحو .ةنسلا كلت يف ةباحصلاب خسفلا ثيداحأل اصّصخم

 هنع وري ملو ءلوهجم هنأ :ينعي ب !؟لالي نب ثراحلا نمو :دمحأ مامإلا لاق :هكللك هلل ةمادق

 .هجام نياو دواد بأ ننس يف ينابلألا خيشلا هفعضو :تلق .يدرواردلا الإ

 ِتَلَخَد» :هيف يذلا لوألا لوقلا دنع مدقت امع لوقلا اذه باحصأ باجأو

 ىلإ جحلا رهشأ يف اهلعف زوجي ةرمعلا نأ :هانعم نأ (َم ةَماَيِقلا موي لإ ٌجَحْلا يف ةَرمُعلا

 يف ةرمعلا عانتما نم همعزت ةيلهاجلا تناك ام لاطبإ نايب :هب دوصقملاو «ةمايقلا موي



 ٍةَرْمُعلا ىلإ ّجحلا ينسف :ُباب

 يف ةرمعلا لاعفأ تلخد :مالكلا ريدقتو .نارقلا زاوج :هانعم يناثلاو ءجحلا رهشأ

 .ةمايقلا موي ىلإ جحلا لاعفأ

 نكي ملف يناثلا لوقلا امأو .اهتحارصو هتلدأ ةرثكل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هفلاخ دقو «هل يأر وهف ؛هيلع افوقوم كفي رذ يبأ نع ءاج ام الإ «ضهني ليلد مه

 «ةلدألاب جوجحم وهف .ثنف# رمع لعف نم ءاج امو ,دبألا ِدَبَأِل ْلَج ديك :

 .ملعأ هللاو ؛هريغ هفلاخ دقو

 ؟بحتسم وأ بجاو ةرمع ىلإ جحلا خسف له

 نبا لوق وهو :يدحلا قسي مل نمل بجاو ةرمعلا ىلإ جحلا خسف :لوألا لوقلا

 لهأ نم ةفئاط لوق وه :هنللذ ةيميت نبا لاق .ميقلا نباو مزح نباو دمتنإ» سابع

 وهو :تلق .سابع نبا مالك نم موهفملا وهو :هئللج ماسبلا خيشلا لاقو .ثيدحلا

 .هللا همحر ,يداه نب لبقم انخيش لوق

 هيلع ضرفف - لضفألا وه اذهو - هعم يده ال ناك نإف :هئلله مزح نبا لاق

 جح نارقب وأ ؛جحب مرحأ نإف .كلذ ريغ هل زوجي ال ,دبالو «ةدرفم ةرمعب مرحي نأ

 .كلذ ريغ هتزجي ال ءاهمتأ اذإ لحي :ةرمعب كلذ هلالهإ خسفي نأ هيلع ضرفف «ةرمعو

 اضرف انيأرل جحب انمرحأ ول انأ انيلع هللا دهشن نحنو :هكللج ميقلا نبا لاقو

 ام هللاوف .هرمأل اعابتاو لَ هللا لوسر بضغ نم ايدافت ؛ةرمع ىلإ هخسف انيلع

 هباحصأ هب ّصخ الو هضراعي دحاو فرح مص الو «هدعب الو هتايح يف اذه خسن

 صتخم كلذ له :هلأسي نأ ةقارس ناسل ىلع هناحبس هللا ىرجأ لب ,مهدعب نم نود

 اذهو «ثيداحألا هذه ىلع مدقن ام يردن |ف .دبألا دبأل نئاك كلذ نأب باجأف ؟مهب

 .ها .؟هفلاخخ نم ىلع هللا لوسر بضغ يذلا دكؤملا رمآلا
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 جحلا :باتك (؟49)ثيدحلا ()ج

 ءامهريغو مهفيط سابع خ نباو رباج ثيدح نم فلؤلل هركذ م : لوقلا اذه ةلدأ

 نم مهريغ نع ءاجو .ةرمع اهولعجي نأو .جحلا خسفب

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :خسفلا بحتسمي :يناثلا لوقلا

 «ريثك اهريغو فلؤملا اهركذ يتلا ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .جحلاب انمرحأف هباحصأو دي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق كعن#خ ءاربلا ثيدح :اهنم

 انمرحأ دق ءهللا لوسر اي :سانلا لاقف .اًةَرْمْع َرْثُغ ْمُكَّجَح اوُلَعجا» :لاق ةكم انمدق املف

 لوقلا هيلع اودرف .اوُلَمفاَف هب ْمُكرُم مآ اَم اوٌَظْنا» :لاق ؟ةرمع اهلعجن فيكف «جحلاب

 نم :تلاقف !ههجو ىف بضغلا تأرف «نابضغ ةشئاع ىلع لخد ىتح قلطناف بضخف

 دمحأ هجرخأ .اعبَتأ اق اًرْمَأ ُرمآ أ اَنأَو ءُبَضَْأ اَل اَمَو» :لاق !هللا هبضغأ كبضغأ

 )١45(. هفللَح انخيشل ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو «((59185) هجام نباو (5877/5)

 "دازلا”و :(١0/؟7) ؟"ىواتفلا”و :(177/19) "عومجملا”و )١517(. "ملسم حرش” و «(0//4810) ؟ىحملا” :رظنا

 .(هة8/1) "مالعلا ريسيت” و .(187 /5)

 جحلا اهيلع لخدي نأ هلف ححلا رهشأ يف ةرمعب لَهَأ نم

 ىلع رهظ اذإ ىتح راسو «ةرمعب لهأف جرخ هنأ دشنإ» رمع نبا ثيدح هيف

 جحلا تبجوأ دق ينأ مكدهشأ .دحاو الإ امهرمأ ام :لاقف هباحصأ ىلإ تفتلا ءاديبلا

 )1714٠0( يراخبلا هجرحأ .ةُكيَ هللا لوسر لعف كلذك :هرخآ يف لاق مث .ةرمعلا عم

 )١572(. ملسمو

 رهشأ يف ةرمعلا ىلع جحلا لخدأ اذإ هنأ ىلع نوعمجم ءاملعلا :هلللد ربلادبع نبا لاق

 ام همزلي ؛كلذب انراق نوكيو «كلذ هل زئاج هنأ «تيبلاب فاوطلا لبق انفصو ام ىلع جحلا

 .يبطرقلاو رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو .ها .اعم ةرمعلاو جحلا أشنأ يذلا مزلي

 .(487 790 "ينغملا” و .(781/ /؟) ؟يبطرقلا ريسفت” و ء(7/15١1) "ديهمتلا”7و 7٠0٠(« /70 ؟فارشإلا” :رظنا



 ما
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 جحلا :باتك (؟4؛5)ثيدحلا عج دل

 ؟فاوطلا حتتفي نأ دعب ةرمعلا ىلع

 ٍةَرْمُعلا ىلإ حلا خسف :ُباب

 جحلا لاخدإ زوجي له
 ةفينح يبأ نع يكحو كلام لوق وهو ءاًنراق ريصيو كلذ هل :لوآلا لوقلا

 دق ناك نإو ةرمعلا ىلع جحلا لخدي نأ هل كلام باحصأ نم ةفئاط تلاقو

 لمكي مل ام فاوطلا دعب هل كلذ مهضعب لاقو فاوطلا يتعكر عكري ملام فاط

 .ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 يبأو يعفاشلاو ءاطع لوق وهو اًنراق نوكي ال فاوطلا حتتفا اذإ :يناثلا لوقلا

 م

 .ز

 (؟ 517 /7) ؟يبطرقلا ريسفت” و )75١7/١6(( "ديهمتلا” و +0٠« /77) ؟"فارشإلا” 7

 هيلع ةرمعلا لخدي نأ دارأو جحب َّلَهَأ نم
 قاحسإو روثوبأو كلام لاق هبو :جحلا ىلع ةرمعلا لخدت ال :لوألا لوقلا

 فاضأ نم :كلام لاق ءرصمب هنع روهشملا وهو «يعفاشلا يلوق دحأو ءرذنملا نباو

 لاق .درفم جح وهو .ءيش كلذل همزلي الو «ءيشب ةرمعلا تسيلف جحلا ىلإ ةرمعلا

 .ةلأسملا هذه يف لوقأ كلام لوقبو :رذنملا نبا

 ىلع ام هيلع نوكيو «ءانراق ريصيو .جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ هل :يناثلا لوقلا

 جحلا يف لمع دق هنأل ؛همزلي مل فاط نإف .اًدحاو اًطوش هتجحل فطي مل ام «نراقلا

0 

 .ميدقلا يف يعفاشلاو ةفينحوبأ لاق اذهبو

 5 ىبنلا تعمس : :لاق كتعيذ رمع ثيدح هل لديو .يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 000 مِداَولا اذه يف َّلَص :َلاَقَف ءُيَر ْنِم ِتآ هَلَْللا يناَنَأ» :لوقي قيقعلا يداوب

 ملعأ هللاو )١1575( يراخبلا هجرخأ .اةَّجَح يف ةَرْمُع :ّْلَقَو
 :(1844 /8) ؟ينغملا”و )١١10/١١(« ؟راكذتسالا”و ء(1١١//5١09) ؟ديهمتلا”و 0701 /) ؟فارشإلا” :رظنا

 (949/1) "عتمملا حرشلا”و ؛(١17 /7) "عومجملا”و



 ّجحلا :باتك (؟4)ثيدحلا (

 جحلا رهشأ يف اهلاعفأ لعفو جحلا رهشأ ريغ يف ةرمعلاب مرحأ اذإ

 يف ةرمعلاب مرحأ هنأ ول :اًلثمف .ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش :يه جحا رهشأ

 نوكيو «جحلا ىلإ اهب اًعتمتم ةرمعلا هذهب نوكي لهف ؛لاوش يف اهلاعفأ لعفو ناضمر

 .فالخ هيف ؟عتمت جح هجح

 .عتمتمب سيل :لوألا لوقلا

 وهو «ةيعفاشلا بهذم يف حصألاو دوادو قاحسإو دمحأو ةداتق لوق وهو

 مارحإلا عوقو ىلإ اورظن لوقلا اذه باحصأو هدنضت#» هللادبع نب رباج نع يورم
 .هنودب ةرمعلا متت ال كسن وهو جحا رهشأ لبق

 .عتمتلا مد همزليو ءاعتمتم نوكي :يناثلا لوقلا

 ءالؤهو .يعفاشلل لوقو «يروثلاو ةمربش نباو مكحلاو نسحلا لوق وهو

 .جحلا رهشأ يف ةعقاولا ةرمعلا لاعفأ ىلإ اورظن

 .نيميثع نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا وه :باوصلا
 ىد5/8٠ه) ؟ءاوضألا”و ياما /0 "عومجملا”و )55١1/1١١((2 ؟راكذتسالا”و 00500 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 81/0١ "عتمملا حرشلا”و

 ةرمع الو اجح نيعي ملو مارحإلا قلطأ نم

 ىونف «مارحإلا قلطأ نإف :(585 /*) "ينغملا” يف هفلله ةمادق نبا لاق

 عم حصي مارحإلا نأل ؛اًمرحم راصو مص ؛ًةرمع الو اًجبح نيعي ملو ءكسنب مارحإلا

 نأل ؛ءاش كاسنألا يأ ىلإ هفرص هلف ءاقلطم مرحأ اذإف ءقالطإلا عم عصف «ماهبإلا

 ىلإ هفرص ىلوألاو ءكلذ ىلإ قلطملا فرص هل ناكف ءاهنم ءاش اب مارحإلا ئدتبي نأ هل

 مرحأ نيح .ىسوم ابأ رمأ ٌديَيَي يبنلا نأل ؛ةرمع هلعجي :هلللو دمحأ لاق دقو ...ةرمعلا

 .انهاه اذك «ةرمع هلعجي نأ ةْْمَب هللا لوسر هب لهأ اب



 جحلا :باتك (؟49)ثيدحلا (*

 هيسنو كسنب مرحأ اذإ

 لبق هيسن مث كسنب مرحأ اذإ :(2587/7) ؟ينغملا” يف هثللك ةمادق نبا لاق

 ناك نإو .باصأ دقف ةرمع ىلإ هفرص نإف .ءاش كاسنألا يأ ىلإ هفرص هلف ,فاوطلا

 «نارقلا ىلإ هفرص نإو «هركذنس ام ىلع «ةرمعلا ىلإ هخسف هلف اًنارق وأ ادرفم اًِجح

 لبق زئاج ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإف «ةرمع ناك نإو ,باصأ دقف ءانارق يسنملا ناكو

 طقسو «جحلاب ٌّمصو «ةرمعلاب همارحإ اغل ءادرفم ناك نإو ءانراق ريصيف .فاوطلا

 لخدأ دقف ءاًعتمتم ناك نإو ءباصأ دقف ءاّدرفم ناكو .دارفإلا ىلإ هفرص نإو ءهضرف

 هنأ نظي وهو «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميفو ءمكحلا يف اًنراق راصو «ةرمعلا ىلع جحلا

 .كلذكف اًنراق ناك نإو ءدرفم



 نحل كمي
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 2 ١ا/الرإ
 حجحلا :باتك (؟44)ثيدحلا (*

 ساس ساوس سل مر هداع م د هايم مولاه <

 06 تفك :ٌلاَج انو نون اسألي ٍريبْلا نب َةَورُع ْنَع 5

 . صن ٌةَوِجَف َدَجَو اذِإَف «ّقتَعلا ُريِسَي أك :ّلاَق ؟ ؟ مَقَد نيج ديس كو هللا ُلوُسَر

 .كلذ قوف :ٌّصنلاو ءريسلا طاسبنا :قنعلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1185) ملسمو (1777) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .لئاسلا اذه فرعي مل (لئس) :هلوق

 ءاطبولا نيب يذلا ريسلا :وه :ليقو .فلؤملا هرسف ام وه (قنعلا) :هلوف

 يذلا يثملا :ليقو .عيرس ريس :ليقو .ةعرس يف لهس ريس وه :ليقو .عارسإلاو
 .حيسفلا وطخلا :ليقو .ةبادلا قنع هب كرحتي

 .عستملا ناكملا ءافلا حتفب (ةوجف) :هئوف

 عارسإ نم ناعون صنلاو قنعلا :هلله يوونلا لاق .عرسأ :يأ (ّصن) :هلوق

 .قفرلا نم عون قنعلا يفو «ريسلا
 .(018/7) "حتفلا”و )١587(.« ؟ملسم حرش” :رظنا

 ثيدحلا هقف

 ريسلا يف قفرلا بايحتسا :هقفلا نم هيفو :ثيدحلل هحرش يف هكللَذ يوونلا لاق

 هل عستيلو .كسانملا ىلإ ردابيل عارسإلا بحتسا ةجرف دجو اذإف «ماحزلا لاح يف

 .ملعأ هللاو .ةمحزلا لاح يف قفرلا هنكميل ؛تقولا

 .097/5) ؟مهفملا” :رظنا



 جحلا :باتك (؟:ه)ثيدحلا (©) ٍةَرَمُعلا ىلإ ّجحلا خْنف :ُباب

 هل

 عادوا ٍةجَح يف َفقَو كي هللا َلوُسَو َن نأ كيطشنوم

 أ َلْبَق تقلَحَف م .كقق كولن رعت .خيذ» لق !عبذأ ذأ ل تفلح

 الو ءمزا» .لاق !؟يِزأ ذأ لبق تحتم مشأ [ :َلاَقَف ٌرَخآ َءاَجَو (!َجّرَحالَو

 .(َجَرَحالَو ,لعفا» :َلاَق الإ رح الَوَمّدُق ِءْيَق ْنَع ٍذِكمَْي ليس (ّق..١ (!َحّرَح

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1705) ملسمو «(17757) يراخبلا هجرخأ

 :تيدحلا ظافلأ

 ضعب يف ءاج دق نكل «مويلا الو ناكملا نيعي مل (عادولا ةجح يف فقو) :هلوق

 .ةرمجلا دنع :اهضعب يفو «ىنمب :اهضعب يفو ءرحنلا موي هنأ قرطلا

 الو ,ديدشلا ثحبلا دعب همسا ىلع فقأ مل :ظفاحلا لاق ؛«(لجر لاقف) :هلوق

 ثيدح يف نكل «ةعامج اوناك مهنأ نيبأسو .ةصقلا هذه يف لأس نمم دحأ مسا ىلع

 وه اذه نآكو .هنولأسي بارعألا ناك :هريغو يواحطلا دنع كيرش نب ةماسأ

 مهئامسأ طبض مدع يف ببسلا
 .نايسن وأ لهجل امإ ءنطفأ مل وأ ملعأ مل :يأ (رعشأ ) :هلوق

 .ةبقرلا يف نوكي لبإلا ريغل حبذلا (حبذأ نأ لبق) :هلوق

 .اهتبل يف ليإلل نوكي رحنلا (ترحدف) :هلوق

 .ةيدف الو مثإب كلذ يف كيلع قيضاال :يأ جرح ال» :هلوق

 .رحنلا موي :يأ (ذئموي لئس (ف) :هلوق

 007١(. /) "محتفلا” و 0783“ /5) ؟مالعإلا» :رظنا



 جحلا :باتك (؟454)ثيدحلا ( ٍةرمعلا ىلإ ّجحلا خسف :باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 دندتح ورمع نب هللادبع ثيدح ظافلأ

 .لجر هيلإ ماقف ءرحنلا موي بطخب إي يبنلا دهش هنأ :ظفلب ءاج

 .هنولأسي سانلل ىنمب عادولا ةجح يف دي هللا لوسر فقو :ظفلبو

 .هنولأسي سان قفطف «هتلحار ىلع تب هللا لوسر فقو :ظفلبو

 .ةرمجلا دنع فقاو وهو «رحنلا موي لجر هاتأ :ظفلبو

 ىنعمو ةرمجلا دنع دحاو فقوم هنأب تاياورلا هذه نيب مهضعب عمج دقو

 ىلع فقو :امهدحأ :نيعضوم يف كلذ نأ لمتحيو :يضاقلا لاقو ,مهملع بطخ

 دعب :يناثلاو .لئسو فقو هنأ هيف امنإو ءبطخ :اذه يف لقي ملو «ةرمجلا دنع هتلحار

 «ةعورشملا جحلا بطخ ىدحإ يهو «ءبطخف ةبطخلل فقو رحنلا موي رهظلا ةالص

 .كسانملا نم مهيديأ نيب ام اهيف مهملعي

 .باوصلا وهو :هنللَ يوونلا لاق
 .045/5) "مالعإلا” و ((17050) "ملسم حرش” :رظنا

 ؟ ةضافإلاو قلحلاو رحنلاو يمرلا نيب ريخأتلاو ميدقتلا مكحام

 فاوطلاو رحنلاو يمرلاو قلحلا نم هرخأ وأ ائيش مدق نم :لوألا لوقلا

 ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هيلع ءىيش الف َتنَّشلاب اًلهاج وأ ايسان تيبلاب
 .هريغ نع ءاجو .«فلؤملا هركذ يذلا دعطني» ورمع نب هللادبع ثيدح :لوقلا اذه

 يبأ لوق وهو .مد هيلعف «رحنلا ىلع وأ يمرلا ىلع قلحلا مدق نإ :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا وه :حجارلا



 جحلا :باتك (؟4ه)ثيدحلا 5 ٍةَرْمُعلا ىلإ ّجحلا خْنسف :باب

 ةنسلاب املاع ادماع رخأ وأ مدق اذإ

 ةجح .دمحأ نع ةياورو ءقاحسإو ءاطع لوق وهو .هيلع ءيش ال :لوألا لوقلا

 «ُلَعْفأ١ :لاق الإ ءرخأ وأ مدق ءيش نع لثس ام ديبي هنأو «ةلدألا قالطإ :لوقلا اذه

 .(!َحَرَح اَّلَو

 ريبج نب ديعس نع كلذ وحن يور :هنلله ةمادق نبا لاق .مد هيلع :يناثلا لوقلا

 ىذه نع سومر اوف الوإ :ىلاعت هلوق :مهتجح .يعخنلاو ةداتقو ديز نب رباجو

 .(ْمكَكِساَنَم ينَع اوُدَخ» :لاقو بتر يك يبنلا نألو ؛[47١:ةرقبلا]4 هلي

 .رعشأ مل :لاق لئاسلا نأ :هيف «هريغو هني ورمع نب هللادبع ثيدحو

 .نَم يبنلا عابتا بوجو لصأ ىلع دماعلا ىقبيو «ةلاح ا هذهب مكحلا صتخيف

 نبا نع ءاجو .كعففخ ورمع نب هللادبع ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ءريخأتلاو ميدقتلاو يمرلاو رحنلاو قلحلا يف :هل ليق ْدْيَتَي يبنلا نإف ؛هريغو سابع

 باحصأ اهب لدتسا يتلا ةيآلا امأو .هريغو دمع نيب قرفي ملو .(!َجَرَح الد :لاقف

 يذلا عضوملا ىلإ هلوصو :هلحم يدملا غولبب دارملا نأب مهنع بيجأ دقف «يناثلا لوقلا

 ةفلاخم نأ يف مهنيب افالخ ملعن الو :هثلله ةمادق نبا لاق ءلصح دقو «هيف هحبذ لحي

 اوفلتخا (نإو ءاهعقوم اهعوقو عنمي الو ءءازجإلا نع لاعفألا هذه جرخت ال بيترتلا

 .مدلا بوجو يف
 "مالعلا ريسيت” و ١( / "محتفلا”و «(4 تادف "مهفملا”وء(805١) "ملسم حرش” "ينغملا” :رظنا

 .(ه 80/1



 نِحلا كي

 200 “ اذدارز
 جحلا :باتك (؟45)ثيدحلا (*)ج

 يِمْرَي هآَرف ٍدوْعْسَم نبا ّعَم َحَح هَل : ٌِعَحَتلا َد ديزي نب ْن نمح َرلادبع نع -

 هنيمَي ْنَع ىَنِمَو رات اع تيل جت تايصع نمي ىلا ةَرْمَجْلا

 .ةلكب ةرقبلا ٌةَروُس هْيَلَع تكن يِذَّلا ُماَقَم اَذَه :َلاَق مّ

 .(1195) ملسمو )١159(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 سانلا عامتجال ؛كلذب اتيمس .ىصحلا عمتجم مسا :ةرمحلا (ةرمجلا) :هلوق

 راغصلا ىصحلا يمست برعلا نإ :ليقو .اوعمتجا اذإ :نالف ونب رمجت :لاقي ءابب

 .همزالمب ءيىشلا ةيمست باب نم نوكيف ؟؛ارامج

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رامجلا نم اهريغ نع ةبقعلا ةرمج هب صتخن ام

 .ىحض رحنلا موي ىمرت اهنأ

 نم اهادع امو ءاهطسوأو اهالعأ نم ئزجيو ءابابحتسا اهلفسأ نم ىمرت اهخأ

 .اهالعأ نم ىمرت رامجلا

 .اهريغ رحنلا موي ىمري ال هنأ

 .ءاعدلل اهدنع فقوي ال هنأ

 .(ه مار "حتفلا” و 07017 /5) ؟مالعإلا :رظنا



 ٌنِحْلا

 جحلا :باتك (,؛)شيدحلا )د ٠ننل/ ٍةَرْمُعلا ىلإ ّجحلا خسف :ُباب

 ؟ةبقعلا ةرمج يمرل ىصحلا ذخأي عضوم يأ نم

 يف اوفلتخاو هأزجأ ىصحلا ذخأ ثيح نم هنأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 .ةفلدزم نم ىصحلا ذخأي هنأ ءقاحسإو يعفاشلاو دهاجم دنع بحتسملاف .لضفألا

 .ريبج نب ديعسو دخش» رمع نبا اذه لعفو

 ذخأي هنأ ىلإ نيمثع نبا رايتخا وهو «رذنملا نباو دمحأو كلامو ءاطع بهذو

 لاق :لاق دهتت#» سابع نبا ثيدحل ؛باوصلا وه اذهو .ءاش ثيح نم ىصحلا

 عبس هل تطقلف .'ىّصَح يل طقلا» :هتقان ىلع وهو «ةبقعلا ةادغ ديب هللا لوسر

 ؛اوُمْراَف ِءاَلُؤَم َلاَثْمَأ' لوقيو :هفك يف نهضفني لعجف .فذخلا ىصح نه ؛«تايصح

 يف ٌّوْلعلا ُمُكَلبَق َناَك ْنَم : َكَلْمَأ هن ؛ِنيَّدلا يف َوُلعلاَو ْمُكاَيِإ ءُساّنلا اجعَأ ايد لاق :مث

 .حيحص هدنسو )7٠794( هجام نياو «(7001) يئاسنلاو )١/ 7١0(« دمحأ هجرخأ .(ِنيّدلا

 نوكي نأ لمتحيف «ةفلدزم نم ناك طاقتلالا نأ هيف سيل -ىرت |ى- ثيدحلاف

 دنع نم وأ ىنم نم وأ «ىنم ىلإ هقيرط نم نوكي نأ لمتحيو ةفلدزم نم طاقتلالا

 نبا خيشلا لاقو .ىنمب كلذ ناكو :ثيدحلا ركذ نأ دعب ةمادق نبا لاق لب «ةرمجلا

 .ةرمجلا دنع نم ىصحلا ذخأ يي لوسرلا نأ :ثيدحلا رهاظ :هكلقو نيميثع
 .9//073107) "عتمملا حرشلا”و ؛(7/8/8١) "عومجملا” و «(87 5 /7) "ينغملا”و «(751 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 تارمجلا هب ىمرت يذلا ىصحلا رادقم

 ىمر ديني يبنلا تيأر :لاق كتل رباج ثيدح نم )١5949( ملسم يف ءاج

 .فذخلا صح لثمب ةرمجلا

 ىلع وهو ةبقعلا ةادغ هل لاق ْدْيَبَب يبنلا نأ ديم سابع نبا ثيدح يفو

 يف نهتعضو (لف .فذخلا ىصح نه .تايصح هل تطقلف .«ىل طقلا ِتاَه» :هتلحار



 ٍةَرْمُعلا ىلإ ٌجحلا خسف :ُباب

 يف ٌوُلُعلا ُمُكَلْبَ َناَك ْنَم َكَلْمَأ 7 ؛نب لا يف َّولُعلاَو ْمُكاَيِإ سلا اَجيأ اي) :لاق هدي

 .هذه لبق ةلأسملا يف هجيرخت مدقت دقو .(ِنيِّلا

 الإ فذخلا ىصح لثمب ىمرت ةرمجلا نأو ءاذه ىلع ملعلا لهأ ةماعو اذه

 .يلإ بجعأ كلذ نم ربكأ :لاقف اًكلام

 لثمب يمرلا نس ْدْكيَب يبنلا نأل ؛كلام لوقل ىنعم الو :هللل رذنملا نبا لاق

 .ها .ىلوأ ةنسلا عابتاف ؛فذخلا ىصح

 .متغلا رعب لثمب يمري ناك هنأ دشن رمع نبا نع ركذو

 .(287/6) "ءاوضألا” و ,(178/8) "عومجملا” و .(4 75 /77) "ينغملا”و ,(72714 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ىصحلا لسغي له

 دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلا بهذم وهو :ىصحلا لسغ بحتسي :لوألا لوقلا

 .سواط نع اذكو .ىصخلا لسغي ناك هنأ دنع رمع نبا نع ءاجو

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو :بحتسي ال :يناثلا لوقلا

 نع ءاج لب ءىصخلا لسغ ٌدُيبَب يبنلا نع دري مل هنأل ؛يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 طقلا» :هتقان ىلع وهو «ةبقعلا ةادغ كج هللا لوسر يل لاق :لاق هنأ دمتي سابع نبا

 .هفك يف نهضفني لعجف .فذخلا ىصح نه تايصح عبس هل تطقلف .«ىّصَح يف

 .ههيرخت مدقت دقو ثيدحلا

 هنأ أ لَ يبنلا نع تءاج يتلا رابخألا نم ءيش يف ملعي ال :هفللذ رذنملا نبا لاق

 .ىصخحلا لسغل ىنعم الو ؛هلسغب رمأ الو ءىصحلا لسغ

 :5 يبنلا نأل ؛ةعدب هلسغ نأ حيحصلاو :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 !هلسغي
0. 

 .018/1/) ؟عتمملا حرشلا” و ١74(« /4) "عومجملا”و «(577/7) "ينغملا”و 073307 /) ؟فارشإلا” :رظنا

0 



 ؟ىصحلا ريغب تارمجلا يمر زوجي له

 «ةريغصلا ةراجحلا يهو ءىصح ىمسي اهب الإ يمرلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .رمحأ وأ دوسأ وأ ضيبأ ناك ءاوس

 لحكلاو سبايلا نيطلاك ءضرألا سنج نم ناك ام لكب زوجي :يناثلا لوقلا

 يروثلا لاقو «ةفينح يبأ لوق وهو .اهسنج نم سيل |ب زوجي الو ءكلذ وحنو ردملاو

 .يمرلا دعي مل ءردملاو فزخلاب ىمر نم

 .ىصخلا ركذ اهيف ءاهضعب ركذ مدقت ةريثك ةلدأل ؟لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو

 .(11/5/4) "عومجملا” و .(475 /5) ؟ينغملا” و .(4/9) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ هب يمر دق ىصحب يمري نأ زوجي له

 ملعأ ال :رذنملا نبا لاق لب «ةهاركلا عم زوجي هنأ ىلإ ملعلا لهأ ةماع بهذ

 .ةداعإلا كلذ لعف نم ىلع بجوأ اًدحأ

 ةجح .هب يمر دق ىصحب ىمر نإ هزجي مل هنأ ةلبانحلا نع ةمادق نبا ركذ دق :تلق

 :لاقو «مدقت ثيدحلاو ءىصح هل طقلي نأ دشن سابع نبا رمأ ْدَْيَي يبنلا نأ :روهمجلا

 «ثدحلا عفري ال ةبجاولا ةراهطلا يف لمعتسملا ءاملا :اًضيأو .كْوُكَكِساَتَم نع اوُذُخَأَتلا

 ىلع سايق اذه نأ :اذه نع بيجأو «ةبجاو ةدابع يف لمعتسي ىصحلا نأل ؛انه اذكف

 .ةراهطلا باتك يف كلذ مدقت (ىك «ثدحملا عفري هنأ :باوصلاو .هيف فلتخم ءيش

 نبا رايتخا وهو .هئزجي :قاحسإ لاقو ؛هيف صخر هنأ يبعشلا نع يورو اذه

 .(897 /9) "عتمملا حرشلا” و «(17/4/8) ؟عومجملا” و (477 /9) "ينغملا”و «(*8//1) ؟فارشإلا” :رظنا



 ّجحلا :ْباتك (؟45)ثيدحلا ( ٍةَرَمُعلا ىلإ محلا خْنسف :ُباب

 ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهامر ةبقعلا ةرمج ىتأ اذإ

 كفيط رباج ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كن دوعسم نبا ثيدح هليلد

 ىتأ ىتح ىربكلا ةرمجلا ىلع جرخت يتلا ىطسولا قيرطلا كلس مث :هيفو ؛ليوطلا

 .اهنم ةاصح لك عم ربكي «تايصح عبسب اهامرف «ةرجشلا دنع يتلا ةرمجلا

 ةبقعلا ةرمج الإ رحنلا موي يمريال

 .هذه لبق يتلا ةلأسملا يف هركذ مدقت .كتخخ رباج ثيدح :كلذ ليلد

 .ةبقعلا ةرمج ريغ رحنلا موي يف يمري ال هنأ ىلع اوعمجأو :هكللَم رذنملا نبا لاق

 .يبطرقلاو «ربلادبع نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .(4 /7) "يبطرقلا ريسفت” و «(70 5 /119/) "ديهمتلا” و :(74) ؟عامجإلا”و 0785 /5) 5فارشإلا” :رظنا

 ةدحاو ةعفد تايصح عبسب ىمراذإ

 ةفينح يبأ ةعبرألا ةمئألا لوق وهو :ةدحاو ةاصح هل بسحت :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلاو كلامو

 «ةريبكت ةاصح لكل ربكيو «هتزجي هنأ ءاطع نع رذنملا نبا ىكح :يناثلا لوقلا

 .هأزجأ الهاج ناك نإ :نسحلا لاقو

 :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا تن دوعسم نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 (ْمُكَكِساَنَم نع اوُدُخَأَتل :كَي لاق دقو «ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب ىمر

 .ملعأ هللاو

 .(17/94/8) "عومجملا”و 417٠١(. /7) ؟ينغملا” و ((337/8/7) "فارشإلا” :رظنا



 جحلا :باتك (؟4)ثيدحلا (* ٍةرمُعلا ىلإ ّجحلا خْنف باب

 ىمرملا ريغ يف تعقوف ةاصحلاب ىمر اذإ

 عقو نإف .ىمرملا يف ىصحلا عقي نأ الإ ءيمرلا هئزجي الو :هلللك ةمادق نبا لاق

 .مري لو يمرلاب رومأم هنأل ؛اًعيمج محلوق يف هتزجي ل هنود
 .(1714/8) "عومجملا”و ((475 /9) ؟ينخملا” :رظنا

 هيلع ءيش ال هكرت نإف يمرلا عم ريبكتلا بحتسي

 الو هنع يمر اذإ ضيرملا ربكي مل نإ هنأ ىلع اوعمجأ :هكللو ربلادبع نبا مامإلا لاق

 .هقلله رجح نبا ظفاحلا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق
 .(ه85 /8) ؟حعفلا” و «(”9/؟ /5) ؟ملعملا لاكإ” و 005315 /1) "راكذتسالا» :رظنا

 هنيمي نع ىنمو هراسي نع تيبلا لعجي نأ ةرمجلا يمر دنع بحتسي

 .تفخ دوعسم نبا نع فلّؤملا هركذ ام :هليلد

 نبا ثيدح يف ام ىلع ءاهيمر بابحتسا يف فالخ ال :هكللج ىبطرقلا لاق

 كلذ ريغ نم اهيمر نو «هنيمي نع ىنمو هراسي نع تيبلاو يداولا نطب نم دوعسم

 نم اهامرف ماحزلا دجوف ءاج رمع نأ يور دقو .يمرلا عضوم يف ىمر اذإ «زئاج

 .ةاصح لك عم ريبكتلا بابحتسا يف فالخ الو .اهقوف

 "ءاوضألا”و .(/#) "حتفلا”و .(١الا//8) ؟عومجملا”و .(948/8) "مهفملا”و 4١70 /5) "لحملا» :رظنا

 .(321/ه

 ةبقعلا ةرمج يمر مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :مدب اهكرت ربحي بجاو :لوألا لوقلا

 .كلام باحصأ نم نوشجاملا نب كلملادبع لوق وهو :نكر :يناثلا لوقلا



 جحلا :باتك (؟45)ثيدحلا (©) ٍةرمعلا ىلإ جحلا خسف :باب

 .ةيكلاملا ضعبل لوق وهو ةدكؤم ةنس :ثلاثلا لوقلا

 اوُذَخ» :لاق دقو ديد يبنلا لعفل ؛بجاو هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ملعأ هللاو ءاْهُكَكِساَنَم ِيَنَع

 ةكم يلي امم ىنم رخآ ةبقعلا ةرمج

 امم تارمجلا رخآ يهو «ةبقعلا ةرمجب أدب ىنم لصو اذإف :هنللَج ةمادق نبا لاق

 .ةبقعلا ةرمج تيمس كلذلو «ةبقعلا دنع يهو «ةكم لي امن اهوأو «ىنم لي

 نم ىنم دح يه لب ؛ىنم نم تسيلو ىربكلا ةرمجلا يه :هلو ظفاحلا لاقو

 مسا ةرمجلاو .ةرجحلا ىلع اهدنع راصنألا ديك 5 يبنلا عياب يتلا يهو .ةكم ةهج

 .اهب سانلا عاتجال ؛كلذب تيمس «ىصحلا عمتجمل

 ماع ةبقعلا ةرمج اهحفس يف يتلا ةبقعلا تليزأ دقو :هنللذ ماسبلا خيشلا لاقو

 نم ىتؤت يداولا نطب يف ةزراب ةرمجلا تحبصأو ىنم عراوش ةعسوتل .(ه1170)

 ىلع ةرئاد فصن لوألا هتفص ىلع ايقاب لازي ال ىمرملا نأ الإ .تدصق ةهج يأ

 .ىمرملا صخاش

 .(157/4) ؟حيضوتلا” و :(2581 /”) "معتفلا” و .(غ 7177 /8) "ينغملا” :رظنا

 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج هيف ىمرت تقو لوأ ىتم

 نم ريخأآلا فصنلا ءادتبا وه ةبقعلا ةرمج يمر هيف أدبي تقو لوأ :لوآلا لوقلا

 نب ةمركعو ليل يبأ نباو ةكيلم يبأ نباو ءاطع لوق وهو .رحنلا ةليل

 ةملس م أب 2 يبنلا لسرأ :تلاق اهننإ#» ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح .يعفاشلاو

 0 هجرخأ .تضافأن تضم مث ءرجفلا لبق ةرمحلا تمرف ءرحنلا ةليل

 .هريغو دمحأ مامإلا هركنأ ءركنم ثيدح :هفلله ميقلا نبا لاق ثيدحللاو (1445)

 .(554) هنللج انخيشل "ةلعم ثيداحأ» يف وهو .برطضم :هنللذ يقهيبلا لاقو



 اد ٍةَرمعلا ىلإ ّجحلا خسف :باب جحلا :باتك (؟45)ثيدحلا (*

 دمحأ لوق وهو .سمشلا عولط لبق رجفلا دعب اهيمر ئزجي :يناثلا لوقلا
 حيحص يف ام :لوقلا اذه ةجح .رذنملا نباو يأرلا باحصأو كلامو قاحسإو

 اهنأ : انفي ءامسأ نع ءءامسأ ىلوم هللادبع نع )١17191( ملسمو )١717/4( يراخبلا

 باغ له :تلاق مث ...ةعاس تلصف يلصت تماقف «ةفلدزملا دنع عمج ةليل تلزن

 تعجر مث «ةرمجلا تمر ىتح انيضمو انلحتراف .اولحتراف :تلاق .معن :تلق ؟رمقلا

 نإ «ينب اي :تلاق .انسلغ دق الإ انارأ ام !هاتنه اي :ال تلقف ءاهزنم يف حبصلا تلصف

 .نعظلل نذأ ركبت هللا لوسر

 مدقي ناك هنأ )١5195( ملسمو )١777( يراخبلا يف دشنيط رمع نبا ثيدحو

 اذإف .كلذ دعب مدقي نم مهنمو «رجفلا ةالصل ىنم مدقي نم مهنمف ...هلهأ ةفعض

 يي هللا لوسر كئلوأ يف صخرأ :لوقي دضتيط رمع نبا ناكو .ةرمجلا اومر اومدق

 يروثلاو دهاجم لوق وهو .سمشلا عولط دعب الإ ءزوجي ال :ثلاثلا لوقلا

 :لاق )١599( ملسم يف تن رباج ثيدح :لوقلا اذه ةجح .روث ينأو يعخنلاو

 اْؤكَكِساَنَ يع اوُذُخ١ :ثيدح عم .ىحض رحنلا موي ةرمجلا دي هل

 سلغب هلهأ ءافعض مدقي ديت هللا لوسر ناك :لاق دضنت#» سابع نبا ثيدحو

 )١915١( دوادوبأ هجرخأ .سمشلا علطت ىتح ةرمجلا نومري ال :ينعي .مهرمأيو

 .(185) ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو ءنسح هدنس

 .سمشلا عولط دعب الإ رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر زوجي ال هنأ :حجارلا

 ثيدح يف اى هْدُكَيَب يبنلا مل صخر دقف ؛مهقفار نمو ةفعضلا كلذ نم ىنئتسيو

 لوق وهو .لضفألا ىلع لومحم اضن سابع نبا ثيدحو . غن ءاسأو رمع نبا

 ةليل فصتتنم دعب ةبقعلا ةرمج يمر زاوج :ٍليام مهرارق يف ءاج دقف ؛؟ءاملعلا رابك ةئيه
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 جحلا :باتك (؟45)ثيدحلا مي هنن ةرمعلا ىلإ جحلا خسف :باب

 مايقلل مهعم نوكي نمو «نيزجاعلاو نسلا رابكو ءاسنلا لع ةقفشلل ؟رحنلا

 .كلذ زاوج ىلع ةلادلا راثآلاو ةحيحصلا ثيداحألا نم درو امل ؛مهنوئشب

 ؟متفلا”و :(559/75) ؟"دازلا”و ,(١الال/8) "عومجملا”و ,.(557/) ؟مهفملا”و ,(178/5) ؟ينغملا” :رظنا

 .(179 /5) ؟حيضوتلا” و «(؟076 /5) "ءاوضألا”و .( 078 /)

 لاوزلا ىلإ سمشلا عولط نيب اميف رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بحتسي

 ةرمجلا كي هللا لوسر ىمر :لاق )١١199( ملسم يف تتنخ رباج ثيدح :هليلد

 .سمشلا تلاز اذإف كلذ دعب امأو ىحض رحنلا موي

 لاوزلا ىلإ سمشلا عولط نم اهامر نم نأ ىلع اوعمجأو :هنثله ربلادبع نبا لاق
 .راتخملا اهتقوو ءاهتنس باصأ دقف ءرحنلا موي

 "ينغملا”و ,«(70/4/7) ؟ةيادبلا”و .(994) "بتارملا”و .(5148/1) "ديهمتلا”و (229/175) ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(71/6 /5) ؟ءاوضألا” و /١١/7( /8) "عومجملا”و (858/)

 سمشلا بيغم ىلإ ةبقعلا ةرمج يمرزوجي

 ال١ :لوقيف «ىنمب رحنلا موي لأسي دوب يبنلا ناك :لاق ديشتيح سابع نبا نع

 :لاقو . (!َجَرَحاَلَو ْخَبْذا» :لاق !؟حبذأ نأ لبق تقلح :لاقف لجر هلأسف .(!َجَرَح

 .(!َجَّرَحال» :لاقف !؟تيسمأ امدعب تيمر

 اهامر دقف ؛بيفملا لبق رحنلا موي اهامر نم نأ اوعمجأو :هقل ربلادبع نبا لاق

 .انسحتسم كلذ نكي مل نإو اطاتقو يف

 ازج دقف رحنلا موي نم سمشلا بورغ لبق اهامر نإ هنأ اوعمجأو :هثلذ لاقو

 ىتح ةرمجلا يمر كرت نإ هل بحتسأ :لاق هنإف ؛اكلام الإ هيلع ءيش الو «هنع

 .لحلا نم هب ءيجي ءامد قيرهب نأ ءىسمأ

 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ عامحإلا لقن اذكهو :تلق

 .(579/7) ؟ينغملا”و «(78 /17) "راكذتسالا”و «(518/9) "ديهمتلا” :رظنا



 جحلا :باتك (؟47)ثيدحلا 5 ٍةرْمُعلا ىلإ ّجحلا خْنسف :باب

 ؟ليللا يف رحنلا موي ةرمجلا يمرزوجي له

 نب دمحمو «يعفاشلاو نسحلا لوق وهو .اًليل يمرلا زوجي :لوألا لوقلا

 يبنلا لوق :مهتجح .نيميثع نبا هراتخاو ءرذنملا نباو «روث يبأو ؛بوقعيو ؛نسحلا

 هيلع مد ال :لاق ةرمو .مد هيلعو اليل يمري :كلام لاقو .(!َجَرَحاَلَو ءمزا» :35 6

 اذهبو .دغلا نم سمشلا لوزت ىتح اهمري مل ؛ليللا ىلإ اهرخأ نإ :يناثلا لوقلا

 هتاف نم :لاق رمع نبا نأ :انلو :لاقو «ةمادق نبا هراتخاو ءقاحسإو «ةفينحوبأ لاق

 :3255 يبنلا لوقو .دغلا نم سمشلا لوزت ىتح مري الف ءسمشلا بيغت ىتح يمرلا
 الإ مويلا نوكي الو ءرحنلا موي يف هلأس هنأل ؛راهنلا يف ناك |نإ .(!َحّرَح َرَحاَلَو ؛مْزل١

 .سمشلا بيغم لبق
 ,(1774) يراخبلا يف دشتي سابع نبا ثيدحلا ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 راهنلا رخآآ نوكي ءاسملاو «!ٌجَّرَح ال١ :لاقف !؟تيسمأ امدعي تيمر :لجر لاق :هيفو

 اننأ ىلع .عساو كلذ يف رمألا نأ ىلع لدف دي 2 يبل لصفتسي ملو «ليللا لوأو

 ريغل وأ ماحز ةدشل وأ ضرمل امإ رذعت نإف ءاّراه نوكي نأ ىلع صرحلاب حصنن
 .ملعأ هللاو ءاليل يمري نأ سأب الف «كلذ

 08515 /1) "عتمملا حرشلا” و ,(587 /6) "ءاوضألا” و (479/5) ؟ينغملا”و ,(977 /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ةيبلتلا عطقي ىتم

 دوعسم نبا لوق وهو .ةبقعلا ةرمج يمري ىتح ةيبلتلا عطقي ال :لوألا لوقلا

 يعخنلاو ريبج نب ديعسو سواطو ءاطع لاق هبو .ههن##» ةنوميمو سابع نباو

 ديز نب ةماسأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .يأرلا باحصأو يعفاشلاو يروثلاو

 .ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح «يبلي ْدْدَ# يبنلا لزي مل :الاق هني سابع نب لضفلاو

 )١758١(. لضفلا ثيدح ملسم جرخأو )١1817/21787(« يراخببلا امهجرخأ



 ّجحلا :باتك (؟45)ثيدحلا (* ةرمعلا ىلإ ّجحلا خنضف :باب

 يلع لوق وهو .ةفرع يف :ينعي .فقوملا ىلإ حار اذإ ةيبلتلا عطقي :يناثلا لوقلا

 روصنم نب ديعسو رذنملا نبا مهنع هاور :هثللَج ظفاحلا لاق ملو» ةشئاعو دعسو

 اًضيأ وهو «ةفرع موي سمشلا لاوزب هديقو كلام لوق وهو .ها .ةحيحص ديناسأب

 .ثيللاو يعازوألا لوق

 .ملعأ هللاو «ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .( 0809 /9) ؟حتفلا” و 87١(. /7) ؟ينغملا”و 093707 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟يمرلا ةياهن دعب مأ ةاصح لوأ عم ةيبلتلا عطقي له

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةاصح لوأ يمر عم ةيبلتلا عطقي :لوألا لوقلا

 ضعبو قاحسإو دمحأ لوق وهو .يمرلا مامت دنع ةيبلتلا عطقي :يناثلا لوقلا

 نب رفعج قيرط نم (7587 /5) ةميزخ نبا هجرخأ ام :لوقلا اذه ةجح .ةيعفاشلا

 تضفأ :لاق ههتن» لضفلا نع .سابع نبا نع «نيسحلا نب يلع نع «هيبأ نع دمحم

 ةاصح لك عم ربكي «ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح يبلي لزي ملف ,تافرع نم ٌدْييَي يبنلا عم
 .(1١ا//0) ىربكلا يف يقهيبلا هبرغتساو .ةاصح رخآ عم ةيبلتلا عطق مث

 ةميزخ نبا دنع كذلخ دوعسم نبا ثيدح :هل لديو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .ةاصح لوأب ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح يبلي لزي ملف دي يبنلا تقمر :لاق )5/58١(:

 ةيبلتلا عطق مدع ىلع لدت ةحيحصلا صوصنلا هذهف :هغلله يطيقنشلا لاق

 ىمر ىتح ملسم ةياور نأو «ةبقعلا يمر يف عورشلا دنع اهعطقي هنأ رهظآلاو .ةفرعب

 ام :كلذ ىلع ةلادلا نئارقلا نمو هنم ءاهتنالا ال اهيمر يف عورشلا هب داري ةبقعلا ةرمج

 قرغتسي ال يمرلا فرظف :ةاصح لك عم ريبكتلا نم ةحيحصلا تاياورلا يف تبث

 .تايصخلا يمر عباتتل ,ةاصحلا عم ريبكتلا ريغ

 ؟ءاوضألا”و ,(098 /0) ؟حتفلا”و )8///١1( ؟عومجملا” و (471 /8) ؟ينغملا”و 20798 /9) فارشإلا :رظنا

 (معم/ه)



 نحل كس
 ١ دا

 ثيدحلا (*)ج

 مَحْرا ٌمهللا» :َلاَق لكي هللا َلوُس و َّنأ

 َنيِقلَحُم محر وسر اي ءنيرصقملاو َنيِقلَحمل 0 <ىلا مح را ّمهللا» :َلاَق ؟هللا لوُسَر اَي تري كا ١1 لاق (! قلما
 .َنيِرَصضَقملاَو١ :َلاَق ؟هللا َلوُسَر اي َنيرّصَماَو :اوُلاَ 7 5 4 م

 ّجحلا :باتك (140) ةرمعلا ةعيددع

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1701) ملسمو «(19717/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 موي يف اذه ناك :هللم ريلادبع نبا لاق «نيقلحملا محرا مهللا» :هئوق

 .نيلوقلا ىلع ةلدأ ظفاحلا ركذو .عادولا ةجح يف هنأ ءاجو «ةيبيدحلا

 ناك :ضايع يضاقلا لاقو .نيعضوملا يف عقو نوكي نأ دعبي ال :يوونلا لاقو

 رهاظتل ؟نيعتملا وه لب :ظفاحلا لاق .برقألا هنإ :ديعلا قيقد نبا لاق .نيعضوملا يف

 .انمدق امك ؛نيعضوملا يف كلذب تاياورلا

 .هوحنو ىسوملاب هلصأ نم سأرلا رعش ةلازإ وه قلحلا «نيقلحملا» :4لوق

 مدع عم «هيحاون عيمج نم سأرلا رعش صق :وه ريصقتلا 'نيرصقملاو» :هلوق

 .هلاصئتسا

 .(01717/1) "حيضوتلا” و (015 /7) "حتفلا” :رظنا



 ّجحلا :باتك (؟47)ثيدحلا (* ٍةرْمُعَلا ىلإ ّجحلا ْخْنسَف باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟كسن ربصقتلا وأ قلحلا له

 اذه ةجح ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .كسن ريصقتلا وأ قلحلا :لوألا لوقلا

 رمع نبا ثيدحو «[707:حتفلا]# َنرَصَقمَو كسور َنيِقَلح# :ىلاعت هلوق :لوقلا

 :هلوق عم هسأر قلح هنأو دْكيَي يبنلا لعف :اًضيأو .فلؤملا هركذ يذلا دعضفيع

 .(ْمُكَكساَنَم يَنَعا وُذُحَأَتلا

 ىلع ءيش ال :لوقلا اذه ىلعو .كسنب اسيل ريصقتلا وأ قلحلا :يناثلا لوقلا

 يعفاشلل لوقو ءفسوي يبأو روث يبأو ءاطع لوق وهو .هنودب للحتلا لصحيو هكرات

 سابللاك ةحابإلا ىلع لمحف ؛رظحلا دعب درو هنأل :يعفاشلا لاق ,دمحأ نع ةياورو

 :دكَ هللا لوسر يل لاق :هيفو .ك#خ ىسوم يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .بيطلاو

 !َتْنَسْحَأ ْدَقَق» :لاق ديبي يبنلا لالهإك لالهإب تيبل :تلق :لاق .«؟َتْلَلهَأ مبا

 ملسمو :(1715) يراخبلا هجرخأ .«َّلِحأَو ِتَوَْكاَو اًفّضلابَو ِتْيَبلاب ْفط

 .ريصقتلاب الو قلحلاب هرمأي م ديبي يبنلا نأ :هنم ةلالدلا هجو )23١171(.

 نم مدقت امل ءريصقتلا وأ قلحلا بجي هنأو .كسن هنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :هيفو ((35717) مقرب مدقت فلؤملا هركذ يذلا دشنخ#» رمع نبا ثيدح اًضيأو «ةلدألا

 ثيدح امأو .«ُلِلْحَيلَو ْرّصَقيلَو ِةَورَلاَو اَفّضلابَو ِتَْبلاِب ْفْطَيْلَف ىَدْهَأ ْنُكَيَل ْنَمَو»
 اًئيش ناك هنأ ىلع لومحمف «يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا يذلا كدخ ىسوم يبأ

 .هركذ نع ىنغتساف «مهدنع اًروهشم اًمولعم

 «ءاوضألا”و (ه 1١/8 ؟«حتفلا”و او /4) "عومجملا”و ل( مم /) ؟«ينغملا”و ل( م ؟مهفملا” :رظنا

 .(5 88/6١



 ِ 0 0 ١

 جحلا :باتك (؟47/)ثيدحلا (؟)ج الذل

 لضفأ قلحلاو رصقي وأ قلحي
 02 7 ها ثلا

 نبا ثيدحو [707:حتفلا]# َنرَصَفْمَو مكسوءر َنيِْل## :ىلاعت هلوق كلذ ليلد
 يلع بح

 ٍةَرمْعلا ىلإ جحلا خسف :باب

 .فلؤملا هركذ يذلا دكني رمع

 ها .ريصقتلا نم لضفأ قالحلا نأ اوعمجأو :هنذل ربلادبع نبا لاق

 "حتفلا”و 44 "عومجملا”و 46 اة "مهفملا”و ,(9/48) ؟بتارملا”و ء(351/ /7) "ديهمتلا” :رظنا

 .( ه0

 نميألا هسأر قشب ئدتبي نأ بحتسي

 مث ءاهامرف ةرمجلا ىتأف ىنم ىتأ ِديَيَي هللا لوسر نأ تنيخ سنأ ثيدح هليلد

 رسيألا مث نميألا هبناج ىلإ راشأو .ّلُخ» :قالحلل لاق مث ءرحنو ىنمب هلزنم ىتأ

 بناجلااب ةءادبلا هيف بحتسي :ملسم يف ثيدحلل هحرش يف :هكلله يوونلا لاق

 أدبي ةفينحوبأ لاقو .روهمجلا بهذمو انبهذم اذهو .قولحملا سأر نم نميألا

 نرصقي امنإو قلح ءاسنلا ىلع سيل

 ريصقتلا نهيلع انإو «نهيلع قلح ال هنأو ءاهتلدأ عم تمدقت ةلأسملا هذه

 .عامجإلاب

 ؛؟ريصقتلا وأ قلحلاب هسأر مرحملا ممعي له

 هللاو «ميمعتلا همزلي هنأ :حجارلا نأو ءاهيف فاالخلاو ةلأسملا هذه تمدقت

0 

 .ملعأ



 ١ تن

 ؟ ةيحللاو سأرلا نيب لصافلا دحلا وه ام

 عطقنم دنع يذلا مظعلا غلبي نأ «قلح اذإ بحتسيو :هله ةمادق نبا لاق

 سأرلا لصفا ؛نيمظعلا غلبأ :قلاحلل لوقي دشنهم رمع نبا ناك .هجولا نم غدصلا

 .نيمظعلا غلبي نأ :هسأر قلح اذإ ةنسلا نم :لوقي ءاطع ناكو .ةيحللا نم

 .(188 /8) "عومجملا” و ,(8817 /) ؟ينغملا” و «(707/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟هل رعش ال يذلا علصألا ىلع ىسوم ارمي له

 روهمج لوق وهو :بجي الو ؛هسأر ىلع ىسوملا رمي نأ بحتسي :لوألا لوقلا

 ىسوم لاب هسأر ىلع رمي علصألا نأ ىلع اوعمجأو :هكللَك رذنملا نبا لاق لب ,ملعلا لهأ

 .قلحلا دنع

 لسغ بوجو طقسي امك همدعب طقسف رعشلا هلحم قلحلا نأ :لوقلا اذه ةجح

 ,ةلأسملا هذه ىلع مالكلا يوونلاو ةمادق نبا لاطأ دقو .هدقفب ءوضولا ين وضعلا

 .هعجارف

 ححلا :باتك (؟47)ثيدحلا (

 نبا ثيدحي هل جتحاو .ةفينح بأ لوق وهو :ىسوملا رارمإ بجي :يناثلا لوقلا

 . اهِسَأَر َلَع ىسوملا ٌروُي ٌرْعَش ِهِسَأَر َلَع ْنْكَي 1 اذ ُمرْحْملا» :اًعوفرم دن رمع
 فوقوم وه امنإو دب يبنلا ىلإ هعفر حصي ال :هريغو ينطقرادلا لاق ثيدحلا اذهو
 .اًضيأ فيعض فوقوم وهو :هئللذ يوونلا لاق .رمع نبا ىلع

 رايتخا وهو .دواد يبأ نب ركب يبأ لوق وهو :كلذ بحتسي ال :ثلاثلا لوقلا

 .ميقلا نبا

 يف )1١١( ؟دودوملا ةفحت” يف هكللَج ميقلا نبا لاق .ثلاثلا لوقلا وه :حجارلا

 هوركم اذه نأ :باوصلاو :هل ةفلق ال نمل ناتخلا عضوم ىلع ىسوملا رارمإ ىلع همالك

 .هيف ةدئاف ال ثبع هنإف «ةعيرشلا هنع هزنتو هلثمب دبعتي الو هب هللا ىلإ برقتي ال



 نحلا كتيب
 - ادودل

 ثيدحلا (؟)ج

 ءرعش هسأر ىلع قلخي مل يذلا نإ :مهضعب لاق ام :اذه ريظنو .ىنعم ةليسولل قبي

 "عومجملا”و «(831/ /) ؟ينغملا” و 6/0 ؟عئانصلا عئادب” و ةقفكنل ؟"عامجإلا”و 7 هال /) ؟فارشإلا” :رظنا

 091 تدع /ا)

 حجحلا :باتك (؟40)

 قلحي وأ رصقي هنإف اليلق هرعش ناكاذإ
 ثالث هسأر ىلع ناك نم امأف :(2378/8) ؟عومجملا” يف هلل يوونلا لاق

 بحاص هب حرص .فالخ الب ءاهتلازإ همزليف «.ةدحاو ةرعش وأ ناترعش وأ تارعش

 .«مُتْعَطَتْسا اَم هْنِم اوُنأَف ِءْيَشِب 2 رم اَدِإَم» د 225 هلوقل ؛هريغو نايبلا

 قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ ريصقتلاو قلحلا ريخأت زوجي
 اذإ هنآل ؛رحنلا مايأ رخآ ىلإ ريصقتلاو قلحلا ريخأت زوجي :هاللك ةمادق نبا لاق

 .ىلوأ هريخأتف «هيلع مدقملا رحنلا ريخأت زاج

 ١57(. /8) «عومجملا”و «(8/7"4) ؟ينغملا” :رظنا

 قيرشتلا مايأ دعب ام ىلإ ربصقتلا وأ قلحلا رخأ اذإ

 .ال مأ هدلب ىلإ عجر ءاوسو ءال مأ هنمز لاط ءاوس «هيلع ءيش ال :لوألا لوقلا

 شط 0 «دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلاو فسوي يبأو روث يبأو ءاطع لوق

 ل ّقَح كسومر وملح الو :هلوقب «هتقو لوأ َنَنَي ىلاعت هللا نأ :لوقلا اذه ةجح

 0 ةضافإلا فاوطك .هأزجأ هب ىتأ ىتمف .هرخآ نيبي لو «[197:ةرقبلا]4 فَي

 ةفينح يبأ لوق وهو .مدو قلحلا هيلعف قيرشتلا مايأ تجرخ اذإ :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو ءقاحسإو يروثلاو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(197/8) "عومجملا”و ؛(473/7) ينغملا”و :(704/7) "فارشإلا :رظنا



 جحلا :باتك (؟407)ثيدحلا 1 هن

 ةلعل هسأر قلح رخأ اذإ

 هسأربو رعش هسأر ىلع ناك ولو :(187/4) "عومجملا” يف هنللَم يوونلا لاق

 الو يدتفي الو «ناكمإلا ىلإ ربصلا همزل ءرعشلل ضرعتلا اهببسب هنكمي ال ةلع

 .فالخ الب قلحلا هنع طقسي

 دحاو قلحب لحي نراقلا

 :هيفو «(777) مقرب مدقت فلؤملا هركذ يذلا انض» ةصفح ثيدح :كلذ ليلد

 ُتْدَّلَكَو ءيِيَأَر ُتْدّبَل ٌّيإ» :لاق ؟كترمع نم تنأ لحت 5 ءاولح سانلا نأش ام

 . اًرَحْنَأ ىَّنَح < َّلِحَأ الَف يبدع

 نراقلا نأ اوعمجأ كلذكو )779/١6(: "ديهمتلا” يف هفللو ريلادبع نبا لاق

 .دحاو قلحب لحي

 يهو بيترتلا ىلع ءايشأ ةعبرأ ,رحنلا موي فئاظو

 .ةبقعلا ةرمج يمر ١(

 .هحبذ وأ يدهلا رحن ١(

 ريصقت وأ قلح ('*

 .ةضافإلا فاوط (

 .اهيف عورشملا بيترتلا وه اذه

 ةرمجلا ىتأف ىنم ىتأ دي هللا لوسر نأ . عفيف سنأ ثيدح بيترتلا اذه ليلد

 نميألا هبناج ىلإ راشأو .هلُخ» :قالحلل لاق مث ءرحنو ىنمب هلزنم ىتأ مث اهامرف

 .مدقت دقو .سانلا هيطعي لعج مث رسيألا مث

 موي ةبقعلا ةرمج يمري نأ :جحلا ةنس هذه نأ ءاملعلا عمجأ :هفللَك ريلادبع نبا لاق

 .هسأر قلحي مث هعم ناك نإ يده رحني مث رحنلا



 ٌنْخلا
 ها “ [لو4

 جحلا :باتك (؟47)ثيدحلا (©)ج

 رحنلا موي ةرمجلا هتجح يف ىمر دي هللا لوسر نأ تبثو :هكلله دشر نبا لاقو

 ةنس اذه نأ ىلع ءاملعلا عمجأو «ةضافإلا فاوط فاط مث .هسأر قلح مث هندب رحن مث

 ,100) ؟ملسم حرش”و .(447/) ؟ينغملا”و «(787/97) ؟ةيادبلا”و .("191/1) "راكذتسالا” :رظنا

 .(01/1 /8) "معفلا”و 0" 44 /5) ؟مالعإلا”و

 ؟لوألا للحتلا لصحي ىتم

 اروظحم ناك ام لك هل لح قلح مث ةبقعلا ةرمج ىمر اذإ :لوألا لوقلا

 انضم ةشئاع ثيدحب :اولدتساو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ءاسنلا الإ ؛مارحإلاب

 فوطي نأ لبق هلحلو «مرحي نأ لبق همارحإل دي هللا لوسر بيطأ تنك :تلاق

 )١189(. ملسمو )١579(, يراخبلا هجرخأ .تيبلاب

 ىمر امدعب هلحلو :هظافلأ نمو «ثيدحلا اذهل اًظافلأ ينابلألا خيشلا قاس دقو

 ٍةَرَمُعلا ىلإ ٌجحلا خّنسف :باب

 ةرمج ىمر نيحو :رخآ ظفل يفو .يئاسنلا هجرخأ .تيبلاب فوطي نأ لبق «ةبقعلا ةرمج

 :هللل ينابلألا خيشلا لاق .دمحأ هجرخأ .تيبلاب فوطي نأ لبق رحنلا موي ةبقعلا

 يمر دعب لصحي لوألا للحتلا نأ :ينابلألا خيشلا حجر اذهو ؛حيحص امهدانسإ

 .ةبقعلا ةرمح

 .(0785/4) ؟ءاورإلا# :رظنا

 الإ ءيش لك مكل لح دقف ةرمجلا متيمر اذإ :لاق دنع سابع نبا نع ءاجو

 نبا نع ينرعلا نسحلا قيرط نم هنآل ؛عطقنم وهو )577/١( دمحأ هجرخأ .ءاسنلا

 هنووري ةاورلا رثكأو هكردي مل :متاحوبأ لاقو .هنم عمسي مل :دمحأ لاق ءسابع

 :ظفلب اًعوفرم اك#» ةشئاع ثيدح نم ءاجو .عطقنم فوقوم وهف اذه ىلعف .اًفوقوم
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 جحلا :باتك (؟40)ثيدحلا (*)ج

 خيشلا لاق .«ةاَّلا اّلِإ ٍءْيَم َّلُك ْمُكَ َّلَح دَقَ ُتقَلَحَو تبدو ةَرْمَجا منير اذ
 .تبشت ال «ةركنم ةدايز (متحبذو متقلح) :ةدايزو :هنلله نابلألا

 لوق وهو .بيطلاو ءاسنلا الإ .ءيش لك هل لح قلحو ىمر اذإ :يناثلا لوقلا

 .ءطولا يعاود نم بيطلا نآل :اولاق «هللادبع نب دابعو ريبزلا نب ةورعو هنباو رمع

 ءاسنلا الإ :.ءيش لك هل لحي رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر اذإ :ثلاثلا لوقلا

 ال هوركم ةرمجلا يمر دعب بيطلا :لاق هنأ الإ ءكلام لوق وهو .بيطلاو ديصلاو

 ممآَو َديَصلا اولْئفَت ال# :ىلاعت هلوقب هل لدتسا ديصلاو :كلام لوقو ؛مارح

 .[ 46 :ةدئاملا]# مرح

 ءاسنلا الإ ؛مارحإلا تاروظحم لك هل لح ةبقعلا ةرمج ىمر اذإ :عبارلا لوقلا

 مزح نبا رايتخا وهو ءدمحأ نع ةياور وهو ههتن# ريبزلا نباو ةشئاع لوق وهو

 ديز نب ةجراخو ةمقلعو سواطو ءاطع ىلإ لوقلا اذه مزح نبا بسنو .ينابلآلاو

 عم مهنأ ةيفنحلا نع فورعملاو .ةيعفاشلاو ةيفنحلل لوقلا اذه اًضيأ يناكوشلا بسنو

 هنإ :لاق نمف ؟ال مآ كسن قلحلا له :نوفلتخم مهف ةيعفاشلا امأو ءلوألا لوقلا

 لدتساو .لوقلا اذه عم وهف ءكسنب سيل هنإ :لاق نمو «لوألا لوقلا عم وهف .ءكسن

 .لوألا لوقلا دنع اهركذ مدقت ةلدأب لوقلا اذه باحصأ

 لاق «قلحلاو يمرلاب لوألا للحتلا لصحي هنأو ,لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :هيفو «لوألا لوقلا دنع هركذ مدقت يذلا ا#» ةشئاع ثيدحل هحرش يف هلل ظفاحلا

 قلحلا نإ :لاق نمف .نيللحت جحلل نأ ىلع لاد وه :لاق «تيبلاب فوطي نأ لبق هلحلو

 بيطلا لامعتسا فقوي -ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهو ءروهمجلا لوق وه امك- كسن

 مث ىمر هتجح يف دي هنوك نم كلذ ذخؤيو .هيلع ةروكذملا تامرحملا نم هريغو



 و4
 5 7 "6 مسموم 0 هاا م

 جحلا :بانك (؟40)ثيدحلا (")ج ١س ةرمعلا ىلإ جحلا خسف :باب

 يف فاوطلا ىلع ترصتقا امل «قلحلاو يمرلا دعب بيطلا نأ الولف .فاط مث قلح

 .تيبلاب فوطي نأ لبق اهلوق

 ؟ملسم حرش” و 2071786 /8) "مهفملا”و :(707 /8) ؟عومجملا”و «(578/5) ؟ينغملا” و )8/0"١(( "ىلحملا” :رظنا

 .(88/0) ؟ءاوضألا” و .(574 /5) ؟لينلا” و 044 /8) ؟حتفلا”و «(01189)

 ؟لوألا للحتلاب مرحملل حابت ينلا ءايشألا يهام

 للحتلاب لحيو انباحصأ لاق :(2305/8) "عومجملا” يف هلله يوونلا لاق

 «فالخ الب ءاكسن هلعجن مل نإ «قلحلاو سأرلا رتسو ملقلاو سبللا جحلا يف لوألا

 قيرشتلا مايأ يمري ىتح أطي الأ بحتسملاو .فالخ الب نيللحتلاب الإ عاجلا لحيالو

 .ناروهشم نالوق .ةسمالملاو ةلبقلاك ة ةوهشب جرفلا نود ايف ذ ةرشابملاو حاكنلا دقع يفو

 ربكألا جحلا موي رحنلا موي

 *ىرَج هَل ريكا جلل موي سال َكِإءِولوُسَرَو هَل سي ُنذَأَو #9" :ىلاعت هللا لاق

 .[5:ةبوقلا ]4 ُملوُسَرَو دكرَشمْلأ نم

 ال ىنمب رحنلا موي نذؤي نميف كت ركبوبأ ينثعب :لاق كت ةريره يبأ نعو

 .رحنلا موي ربكألا جحلا مويو .نايرع تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا دعب جحي

 .(711/17/) يراخبلا هجرخأ

 يف تارمجلا نيب رحنلا موي فقو كو هللا لوسر نأ :دشخ# رمع نبا نعو

 جلا مْ اًَذَه» :لاق .رحنلا موي :اولاق .«؟اًدَه ٍمْوَي يأ :لاقف ءجح يتلا ةجحلا

 حيحصلا” يف وهو ءنسح هدنسو «(1455) دوادوبأ هجرخأ ثيدحلاو .«يْكَألا

 .0740) "دنسملا

 جحلا لاعفأ ةرثكل ؛كلذب يمسو :(5 59 /) "ينغملا” يف هلله ةمادق نبا لاق

 فاوطو «قلحلاو .رحنلاو «يمرلاو «ىنم ىلإ هنم عفدلاو رعشملاب فوقولا نم ؛هيف



 نجلا

 حجحلا :باتك (؟407)ثيدحلا 1 فعلا

 ؛ديع موي كلذ عم وهو .هلثم هريغ يف سيلو ءاهب تيبيل ىنم ىلإ عوجرلاو ؛ةضافإلا

 .جحلا مارحإ نم هيف لحي مويو

 ةعورشملا جحلا بطخ

 ناك :لاق هيطتق» رمع نبا ثيدح :اهليلدو .ةجحلا يذ نم عباسلا مويلا ةبطخ

 ثيدحلاو .مهكسانمب مهربخأف سانلا بطخ ةيورتلا لبق ناك اذإ ْدُيَب هللا لوسر

 وهو ءعمجم نب ورمع قيرط نم )١10/5( ةميزخ نبا هجرخأ :هريغل نسح

 هقيرط نمو )41١/١( مكاحلا اهجرخأ ىرخأ قيرط ثيدحلل نكل .فيعض

 ثيدحلاف ؟ليدعت الو حرجب ركذي مل .مكاحلا خيش :هيفو )١1١١7/6(., يقهيبلا

 وهو 7١4(« /7) رينملا ردبلا يف نقلملا نبا هححص دقو .هريغل انسح ريصي نيقيرطلاب

 )35١045(. مقرب "ةحيحصلا” يف

 .اهيلع مالكلا مدقت دقو «ةفرع موي ةبطخ

 يف كن ةركبوبأ :مهنم «ةباحصلا نم عمج نع ءاج رحنلا موي ةبطخ
 .ثيدحلا ...ىنمب رحنلا موي ديب يبنلا انبطخ :لاق نيحيحصلا

 نإ :لاق كتف ميحس نب رشب ثيدح :كلذ ليلد .قيرشتلا مايأ طسو ٌةبطخ

 )١8٠0(. ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو ءثيدحلا ...قيرشتلا مايأ بط ديب يبنلا

 .قيرشتلا مايأ طسو يف ديب هللا لوسر ةبطخ عمس هنأ :هيفو .مهبم لجر نع ءاجو

 )١16١8(. اًضيأ «دئسملا حيحصلا” يف وهو

 اندنع ةعورشملا جحلا بطخو :(1107) "ملسم حرش” يف هكللذ يوونلا لاق

 موي ةرمنب :ةيناثلاو «ةجحلا يذ نم عباسلا مويلا يف ةبعكلا دنع ةكمب اهوأ :عبرأ

 .قيرشتلا مايأ نم يناثلا يف ىنمب :ةعبارلاو رحنلا موي ىنمب :ةثلاثلاو «ةفرع
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 جحلا :باتك (؟1:8)ثيدحلا (0)

 1 رس و سا

 ِرخّنلا َمْوَي اَنضقَأف لكي ّيَِنلا َمَم اًنْجَجَح :ْتَلاَق انج َةَسْياَع ْنَع 148

 اَي :ُتْلَقَف كِلْمَأ ْنِم ُلُجَّرلا ُديِرُي اَم انه لكي يلا َداَرأَف ةيِفَص ْتَضاَحَف

 ىلا َلوُسَر اَي :اوُلاَق .1؟يه انَُسِباَحَأ» :ّلاَق .ضْئياَح ام ىلا َلَوُصَر

 .«اوجرخا» :ّلاَق ؟ ربا َمْوَي ٌتَضاَقَأ

 .ْمَحَن :ّليِق .«؟رْخّبلا َمْوَي ْتَقاَطَأ !ىَْلَح «ىَرْقَع» :ِلكي لا َلاَث لل يف

 :َلاَق
 ف

 اف»

 :ثيدحلا جيرخت

 يفو) :هلوق ,(17574) مقر دعب (١؟١1١) ملسمو .هظفل اذهو (177) يراخبلا هجرخأ

 .لوألا مقرلاب ملسمو :(177/1) يراخبلا يف وه خلإ (...ظفل

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةضافإلا فاوط انفط :يأ (انضنأن) :اهلوق

 .عامجلا وهو هتجوز نم :يأ (هلهأ نم لجرلا ديري ام) :اهلوق

 .عقوتي امم قافشإلاو راكنإلل ماهفتسالا (؟يه انتسباحأ» :هلوق

 :لاوقأ امهانعم يف ءاجو «ءاعد اتملك امه (!ىقلح ,ىرقع» :هلوق

 .اهحرج :يأ هللا اهرقع ىنعمب )١(

 .دلت ال اًرقاع اهلعج ىنعمب ()

 .اهموي رقع (7)

 :ليق (ىقلح)و



 ّجحلا :باتك (؟4/)ثيدحلا (

 .اهسأر قلح )١(

 .اهقلح يف عجو اهبيصي نأ (7)

 .اهمؤشل اهموي قلحي نأ (")

 ىنعملا ةدارإ ريغ نم «ليوهتلا ماقم يف !ههلاعتسا ىرج ناظفللا ناذهف :اذه ىلعو

 .!هعجشأ امو !هرعشأ ام هللا هلتاقو !كمأ كتلكثو !هادي تبرت :هريظنو .لصألا

 ؛هب اهصخ انغم ةيفصل باطخلاو .ةكم نم ىجرخأ :يأ «يرفناف» :هلوق

 .نأشلا تاذ اهنأل

 .(194 /1) ؟ماهفألا هيبنت” و ,(/ /7) "مالعإلا”و :(١؟11) ؟ملسم حرش” و ء("19 /8) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 جحلا ناكرأ نم نكر ةضافإلا فاوط

 ثيدحو «[؟9:جحلا]4 ٍقِيِقَعْلا ٍتْيَسلاَب أوفَوطَمْلَو# :ىلاعت هلوق :كلذ ليلد

 .فلؤملا هركذ يذلا ان ةشئاع

 فاوط بوجو يف نيملسملا ءاملع نيب فالخ الو :هللذ ربلادبع نبا لاق
 ةرمج يمر دعب ءرحنلا موي ةرايزلا فاوط :نويقارعلا هيمسي يذلا وهو «ةضافإلا

 نم نكر فاوطلا اذهو :ةضافإلا فاوط ىلع همالك يف هكلَج يوونلا لاقو .ةبقعلا

 .ةمآلا عامجإب هب الإ جحلا حصي ال ,جحلا ناكرأ

 .مهريغو ةمادق نباو مزح نباو رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو

 .(5 4١ /9) "ينغملا”و «(7/5) ؟بتارملا”و .(851١/؟١) "ديهمتلا”و 2757 /7) ؟فارشإلا” :رظنا



 عسا تح
 جحلا :باتك (؟48)ثيدحلا (*)ج اذن

 رحنلاو قلحلاو يمرلا دعب رحنلا موي ةضافإلا فاوط نوكي نأ بحتسي

 بكر مث :لاق رحنلاو يمرلا ركذ نأ دعب هنإف ءليوطلا تن رباج ثيدح هيف

 .رهظلا ةكمب ىلصف «تيبلا ىلإ ضافأف وَ هللا لوسر
 .قلح مث رحن مث ىمر هنأو .كنيغ سنأ ثيدح مدقتو

 ؟رحنلا موي يمرلا ىلع ةضاغإلا ميدقتزوجي

 الا :لاق يمرأ نأ لبق ترز :ًدكَي يبنلل لجر لاق :لاق دعضتن» سابع نبا نع

 .(11/77) يراخبلا هجرخأ .(!َجَّرَح

 ينإ :لاقف ....لجر هاتأو :هتاياور ضعب يف هنشت» ورمع نب هللادبع ثيدحو

 .(1057) ملسم هجرخأ .«! َجَرَح اَلَو ءمْزا» :لاق !؟يمرأ نأ لبق تيبلا ىلإ تضفأ

 ؟ةضافإلا فاوط تقو لوأ ىتم

 .يعفاشلا لوق وهو .رحنلا ةليل نم ليللا فصن نم زوجي :لوألا لوقلا

 نأو «ةلأسملا تمدقت دقو .رحنلا موي يمرلا تقو لوأ ىلع ةينبم ةلأسملا هذهو

 ناك نم الإ ءرحنلا موي سمشلا عولط دعب يمرلا تقو لوأ نأ :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ءانه كلذكف ءاروذعم

 .(011 0/9 "ينخملا” و )١598/4(« "عومجملا” :رظنا

 قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ ةضاغإلا فاوط ربخأتزوجي

 مايأ يف هفاطف رحنلا موي نع فاوطلا رخأ نم نأ اوعمجأو :هنللَه رذنملا نبا لاق

 .هريخأت يف هيلع ءيش الو «هيلع هللا هبجوأ يذلا ضرفلل دؤم هنأ ءقيرشتلا

 .(111 /5) "ينغملا”و 273١7 /48) "عومجملا” و «(7/6) "عاجإلا” و ,(55 /) "فارشإلا” :رظنا



 محلا كسب
 ّجحلا :باتك (؟؛م)ثيدحلا (0)ج نت ٍةَرْمُعْلا ىلإ ٌجحلا خسف باب

 ؟قيرشتلا مايأ نع ةضافإلا فاوط ربخأتزوجي له

 وهو .مد هريخأتب همزلي الو اًيح ماد ام ىقبي لب «هتقول رخآ ال :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق

 فوطيف فاوطلل دوعلا همزل ءفاوطلا لبق هنطو ىلإ عجر نإ :يناثلا لوقلا
 .كلام نع ةروهشملا ةيوارلاو «ةفينح بأ لوق وهو .ريخأتلل مدلا هيلعو

 نبا لاق ءروهمجلا لوق وه يذلا لوألا لوقلا ةمادق نباو يوونلا حجرو

 «فالخ ريغب حص هب ىتأ ىتم هنإف ؛دودحم ريغ هتقو رخآ نأ :حيحصلاو :هكللذ ةمادق

 .مدلا بوجو يف فالخلا اهنإو

 رخؤي نأ زوجي ال هنأ :هلللذ نيميثع نبا خيشلا هلاق ام :ةلأسملا هذه يف ةصالخلاو

 وذ جرخي الأ بجاولاف الإو ؛ةرورضل الإ ةثالثلا رهشألا نع جحلا لامعأ نم ءيش

 لصفنم عادولا فاوط نأل ؛عادولا فاوط الإ ءجحلا لامعأ نم ءيبش هيلعو ةجحلا

 زوجي الف :اذه ىلعو .اهيف هثبل لاط نإو ةكم نم جورخلا دارأ نمل وهف «جحلا نع

 فاوط رخؤي نأ زوجي الو «مرحملا لخدي نأ ىلإ هسأر قلح رخؤي نأ ناسنإلل
 يذلا وه لوقلا اذهو ...سأب الف رذعل ناك اذإ نكل ءمرحملا لخدي نأ ىلإ ةضافإلا

 تالالدلا يف لصألاو «ةيآلا رهاظل هتقفاومل ؛بلقلا هيلإ حاتريو «ءسفنلا هيلإ نئمطت

 :هللم هلوقو .ها .هرهاظ نع مالكلا جرخي يعرش ليلدب الإ ءرهاظلاب ذخأن نأ

 .[91١/:ةرقبلا]4 ٌتاَموُلْعَم ٌرُهْشَأ ٌحَحْلال :ىلاعت هلوق يه .ةيآلارهاظل هتقفاول
 .(01/ /0) "عتمملا حرشلا”و ((507/4) "عومجملا”و .(451/) "ينغملا” و 757 /) "فارشإلا” :رظنا

 عابطضا الو لمر ةضاغإلا فاوط يف سيل

 يذلا عبسلا يف لمري مل ديبي يبنلا نأ .دضتيع سابع نبا ثيدح :كلذ ليلد

 .هثلاك ينابلآلا خيشلا هححصو )27٠١١, دوادوبأ هجرخأ .هيف ضافأ



 بنحلا

 ّجحلا :باتك (؟؛)ثيدحلا "لج نذل

 .عابطضا الو هيف لمر الو :ةضافإلا فاوط ىلع همالك يف هنللتو ةمادق نبا لاق

 عرشي ال هنأ ىلع ليلد هيف ههشنإ» سابع نبا ثيدحل هحرش يف هلله يناعنصلا لاقو
 .روهمجلا هيلعو .ةرايزلا فاوط يف مودقلا فاوط يف هتيعورشم تفلس يذلا لمرلا

 ىلع مالكلا مدقت دقو .عبطضي الف لمري مل اذإف «لمرلل عبت عابطضالاو :تلق

 .ملعأ هللاو «كلذ

 .(448/5) "لبسلا” و «(4 8١/0 ؟ينغملا” :رظنا

 ٍةرمعلا ىلإ ٌجحلا خسف :باب

 يناثلا هللحت مت دقق ىعسو ةضافإلل فاطو رصق وأ قلحو رحنو رحنلا موي ىمراذإ

 يبنلا نأ ةلالدلا هجوو .فلؤملا هركذ يذلا انت» ةشئاع ثيدح :كلذ ليلد

 .كلذ لبق ىعسو قلحو رحنو ىمر ناك دقو .,فاوطلا دعب عاجلا دارأ د

 رحنلا موي ةضافإلا فاوط تيبلاب فاط اذإ هنأ اوعمجأو :هكلله ربلادبع نبا لاق

 هلح متو ؛«ءيش لكو ديصلاو ءاسنلاو بيطلا هل لح دق هنأ «ةبقعلا ةرمج يمر دعب

 .هجح ىضقو

 وأ رحنلا موي ةضافإلا فاوط فاط نم نأ ىلع اوقفتاو :هكلله مزح نبا لاقو

 بيطلاو ءاسنلاو ديصلا هل لح دقف ءىمرو هجح كسانم لمكأ دق ناكو ؛هدعب

 .مارحإلاب عنتما ناك ام لكو ؛حاكنإلاو حاكتلاو طيخملاو

 هل لح قلحلاو رحنلاو يمرلا دعب ةرايزلل فاط اذإ ينعي :هلله ةمادق نبا لاقو

 ىلع «ةرايزلا فاوطب لحلا لوصح يف افالخ ملعن الو ...مارحإلا همرح ءيش لك

 ىعس نكي مل نإو ,مودقلا فاوط عم ىعس دق ناك هنأو «يقرخلا ركذ يذلا بيترتلا

 ىلع ؟هلبق لحي لهف «ةنس وه :انلق نإو ءنكر يعسلا نإ :انلق نإ ءىعسي ىتح لحي م

 .نيهجو

 .(47 4 /5) "ينغملا”و «(79) ؟بتارملا”و )709/١9(« ؟ديهمتلا” :رظنا



 نخلا

 ّحجحلا :باتك (؟44)ثيدحلا (* ٠ ٍةَرْمُعلا ىلإ ٌجحلا خسف :ُباب

 ؟دحاو يعسو فاوط مأ ,نايعسو نافاوط نراقلا ىلع له

 لوق :وهو .يعسو «ةضافإلا فاوط :وهو .دحاو فاوط هيفكي :لوألا لوقلا

 :لوقلا اذه ليلد .ملعلا لهأ روهمج

 اوفاط امنإف «ةرمعلاو جحلا نيب اوعمج نيذلا امأو :تلاق اغت» ةشئاع ثيدح

 لاقف :ملسمل ةياور يفو )١11١١( ملسمو )١1687( يراخبلا هجرخأ .ادحاو افاوط

 . اَكتَرْمْعَو ِكُجَل ِكُفاَوَط ِكُعَسَي١ :رفنلا موي ْركَي هللا لوسر اه

 ةورملاو افصلا نيب هباحصأ الو ديب يبنلا فطي مل :هيفو , كعنإ# رباج ثيدح

 نأ مولعمو .لوآلا هفاوط :ةياور ينو )١779(. ملسم هجرخأ .ادحاو افاوط الإ

 .اًئراق ناك ٍدَي يبنلا

 يعخنلاو ةفينح يبأ لوق وهو .نايعسو نافاوط همزلي نراقلا :يناثلا لوقلا

 دوعسم نباو بلاط يبأ نب يلع نع يكحم وهو ءمهريغو حيرشو يبعشلاو دهاجمو
 لك كلذكو :هكلج لاق ءاهفعضو مزح نبا راثآلا هذه ركذ . هش يلع نب نيسحلاو

 .ةدحاو ةملك الو هنم حصياال ,.تذ#» ةباحصلا نع كلذ يف اوور ام

 يف "حتفلا” يف هلله ظفاحلا لاق .ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 هيلع بجي ال نراقلا نأ يف نارهاظ ناثيدحلاو مغذي» رمع نباو ةشئاع ثيدحل هحرش

 .درفم لاك دحاو فاوط الإ

 ١١7(. /5) «ءاوضألا”و )117١(« "ملسم حرش” و 58١(« 457.454 /9) ؟حتفلا” و ١184(. /0) "ىلحملا” :رظنا

 ةضافإلا فاوط دعب يعسلا نع هافك مودقلا فاوط دعب ىعس اذإ نراقلا

 الو دلي يبنلا فطي مل :لاق ديشن» هللادبع نب رباج ثيدح :كلذ ليلد

 ملسم هجرخأ .لوألا فاوطلا :ادحاو افاوط الإ ةورملاو افصلا نيب هباحصأ

 )١71099(.
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 جحلا :باتك («؛م)شيدحلا م نشل

 ىتح .هنم مرح ءىيش نم ْيَيََي يبنلا لحي مل :رمع نبا لاق :هلللك ةمادق نبا لاق

 .همرح ءيش لك نم لح مث ؛تيبلاب ضافأف ءرحنلا موي هيده رحنو ؛هجح ىضق
 «ةرايزلا فاوطب لحلا لوصح يف افالخ ملعن الو ءاههيلع قفتم «هلثم .ةشئاع نعو

 .مودقلا فاوط عم ىعس دق ناك هنأو «يقرخلا ركذ يذلا بيترتلا ىلع

 نكي مل نإ ءفاوطلا عم يعسلا نم دب الو :انباحصأ لاق :هنللِذ يوونلا لاق

 0٠١. 5 /8) "عومجملا” و (4 87 /) ؟ينغملا” :رظنا

 م 2

 ٍةَرْمُعلا ىلإ ٌجحلا خسف :باب

 ةضافإلا فاوط ءامسأ

 هل ةضافإلا فاوط نأ ملعاو )3١١8(: "ملسم حرش” يف هغللج يوونلا لاق

 :انباحصأ ضعب هاهسو «نكرلاو ضرفلا فاوطو ةرايزلا فاوط :اًضيأ لاقيف «ءامسأ
 .ملعأ هللاو ءعادولا فاوط ردصلا فاوط انإو :اولاق .روهمجلا هركنأو ءردصلا فاوط

 ةكم ىلإ اهعوجر عانتماو اهئاقب ةلاحتسا دنع ضئاحلل ةضافإلا فاوط مكح

 .رذع ريغ نم ضيحلا عم فاوطلا ميرحت يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال :اّلوأ

 ةضافإلا لبق تضاح اذإ ضئاحلا راظتنا بابحتسا ىلع ءاهقفلا قفتا :اًينا

 رذعتو اهراظتنا نم اهتقفر عنتما اذإ |مييف اوفلتخاو «رفنت مث فوطت مث رهطت ىتح

 فوطت نأ امل زوجي له ءاهرهط دعب ةكم ىلإ اهعوجر رذعتو ءاهدحو اهؤاقب

 ؟اهنع كلذ ئزجي لهو ؟ضئاح يهو ةضافإلل

 نأ اهيلع نكل ءاهيلع مد الو لاحلا اذه يف فوطت نأ اهل زوجي :لوألا لوقلا

 ثولي الئل ؛مدلا ظفحي ام اهجرف ىلع لعجت :يأ ءرفثتست نأب مدلا نم ظفحتت

 .دجسملا



 حجحلا :باتك («؛ه)شيدحلا (مج أل

 ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا حيش رايتخا وهو ءدمحأ نع ةياور وهو

 اَم هنأ اَوُفَنأَد# :ىلاعت هلوق :مهتجح .نيميثع نبا خيشلاو زاب نبا خيشلاو

 لإ اًمْضَن ُهَّلأ افْلَكُي الا» :ىلاعت هلوقو «[7١:نياغتلا]4 ٌمعطَتَسَأ

 «(مَتْعْطَتْسا اَم ةنم اوُنَأ ِءْيَشب ْمُكُترَمَأ اَذِإَم» :ِدييَي هلوقو 01787 :ةرقبلا# اَهَعَسَو

 .ىرخأ ةلدأ مهو

 يف ةبجاو ةراهطلا نأل ؛مدي هريجتو لاخلا اذه يف فوطت نأ امل :يناثلا لوقلا

 رمتعملا نب روصنمو نايلس يبأ نب دامح لوق وهو .هيف اًطرش تسيلو فاوطلا

 :ىلاعت هلوق :مهتجح .دمحأ نع ةياورو يرهاظلا دوادو ةيكلاملا نم ةريغملاو ةيفنحلاو

 رمأ هللا نأ ةيآلا نم ةلالدلا هجو 79[0:جحلا]# قيِنَعْلا ٍتْيسللاب اوُطيلَو#

 ةلدأ تءاج دق اهنأب :اذه نع بيجأو .رهاطلاو ثدحملا نم ققحتي وهو «فاوطلاب

 مارحإلاك جحلا ناكرأ يقاب ىلع سايقلاب اًضيأ اولدتساو «ةراهطلا موزل ىلع لدت

 بيجأو .فاوطلا اذكف .بجت الو ةراهطلا بحتست اهنأو ءيعسلاو ةفرعب فوقولاو

 .ثلاثلا لوقلا دنع اهركذ يتأيس | «فاوطلا صخت ةلدأ تءاج دق هنأب :اذه نع

 طورش نم طرش ةراهطلا نأل ءاَقاطم ضئاحلل فاوطلا زوجي ال :ثلاثلا لوقلا

 .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو :هنثلَم رذنملا نبا لاق ,ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .فاوطلا

 .(؟َيِه اَنيَسِباَحَأ» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اضع ةشئاع ثيدح :مهتجح

 .«يرفناق» :ظفل يفو «اوُجرخا» :لاق .رحنلا موي تضافأ «هللا لوسر اي :اولاق

 .اهيلع سبحيس هنأ نيب ِةِيَبَب يبنلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلا

 ُلَعْفَي ام ِليْفا» :تضاح امل امل لاق يب يبنلا نأ ءدغخ» ةشئاع ثيدح اًضيأو

 ملسمو :(1190) يراخبلا هجرخأ .«يِرّهْطَت ىََّح ِتْيبلاب ينوُطَت ال ْنَآ َرْبَع ُجاَحلا

 )١351١(.



 نخلا كيب
 جحلا :باتك (؟44) ةرمعلا ىلإ ٌجحلا خسف :باب ثيدحلا (9)ج . كا

 و

 هيف َنْذَأ ُه هنأ اّلِإ قاَلَص ِتّيَبلاِ ُفاّوّطلا» : دطتقع سابع نبا ثيدح اًضيأو

 .هفقو باوصلا نأو ءمدقت دقو ««ماّلَكلاب

 مالكلا ميقلا نبا هذيملت اذكو ةيميت نبا لاطأ دقو «لوألا لوقلا وه :برقألا

 اهنم تركذل ةلاطإلا ةيشخ الولو «ةديج ةشقانم اهاشقانف ءاَدذج ةلأسملا هذه ىلع

 اهنكمأو فاوطلا ةدم نمز يف هلوزن عقوتيو ضيحلا لوزن تعقوت اذإ يقب .اًضعب

 ىلوأ وهف هيف ررض الو ضيحلا لوزن اهنع عنمي ضيحلا لوزن لبق ءاود مادختسا

 يف ءاودلا اذه مادختسا مكح يتأيسو .ملعأ هللاو ءضئاح يهو فوطت نأ نم

 .هللا ءاش نإ .هذه دعب ةلأسملا

 "نيعقوملا مالعإ”و ,(544 2115/17) "ىواتفلا عومجم”و :(711/8) "عومجملا”و 202715 /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟متمملا حرشلا”و (2519/1) يفاوم دمحأ هفلؤمل ةيميت نبا مالسإلا خيشل "ةيهقفلا تارايتخالل عماجلا”و 74 214 /)

 )1١"0. "جحلا يف لزاونلا”و 23١١١((« /7) حلفم نب دلاخل ؟زاب نبا خيشلا تارايتخا”و 377/0

 ضيجحلا عنمي ءاود مادختسا مكح

 :لاق «رمعم انريخأ )51١8/١(: ؟هفنصم ” يف ههَللَو هَلاَج قازرلادبع مامإلا لاق

 مد اهب لواطت ةأرما نع رمع نبا لأس لجر نع «ةنييع نبا ىلوم لصاو انربخأ
 نبا تعنو ءاسأب رمع نبا ري ملف ؟اهنع مدلا عطقي ءاود برشت نأ تدارأف «ةضيخلا

 .كارألا ءام رمع

 .ىرت امك «ماهبإ هيف دنسلاو

 ءاود اهل لعجي ضيحت ةأرما نع ءاطع لئس :لاق جيرج نبا انربخأ :هنلله لاقو

 يه اذإف رهطلا تأر اذإ معن :لاق ؟فوطت «يه |ى اهئرق يف يهو ءاهتضيح عفترتف

 .الف ضيبألا رهطلا رت لو ءاقوفخ تأر

 .حيحص دانسإ اذهو

 .اسأب هب ري ملف .كلذ نع لأسي حيجن يبأ نبا تعمسو :رمعم لاق :هكله لاقو



 ٍةَرْمُعلا ىلإ جحلا خسف :باب

 .اًضيأ حيحص اذهو

 ءاود ةأرملا برشت نأ سأب ال :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع هثللَه ةمادق نبا ركذو

 .اًفورعم ءاود ناك اذإ ءضيحلا اهنع عطقي

 ناضمر يف ضيحلا عنم بوبح لاععتسا مكح نع ةمئادلا ةنجللا تلئسو

 ؟ةدابعلا ءادأ نم نكمتتل ؛جحلاو

 :دعبو ؛هبحصو هلآو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا :تباجأف

 بترتي ال هنأو هركذ ام اهلا عتسا نم ضرغلا ناك اذإ ءكلذ نم عنام انل رهظي ال

 .ملعأ هللاو .ةيحص رارضأ اهلا عتسا ىلع

 اذإ ءضيحلا عنمل ناضمر يف ةيودأ ةأرملا لمعتست نأ زوجي :اًضيأ ةنجللا تلاقو

 رثؤي الو ءاهرضي ال كلذ نأ ءمهمكح يف نمو ةرتاكدلا نم ءانمألا ةربخلا لهأ ررق

 اذإ رطفلا يف ةصخر اهل هللا لعج دقو ءكلذ نع فكت نأ امل ريخو ءاهلمح زاهج ىلع

 كلذب اهل يضرو ءاهترطفأ يتلا مايألا ءاضق اهل عرشو ءناضمر يف ضيحلا اهءاج

 .اًئيد

 اذإ بوبحلا ذخأ امل زوجي :ضيحلل ةردملا بوبحلا لوح لاؤس نع تباجأو

 .اه ةيواسم وأ ةحلصملا نم رثكأ اررض ثدحت ال اهنأ ءبيبطلا ررق

 )401١/45(. ؟ةنجللا ىواتف” و (" 548 /8) ؟ينغملا” رظنا

 ؟قيرشتلا مايأ يف تارمجلا يمر أدبي ىتم

 لوق وهو .لاوزلا دعب الإ ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف يمرلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 ةرمجلا ٌدْييَي هللا لوسر ىمر :لاق تش رباج ثيدح :اذه ليلد .ملعلا لهأ روهمج

 عم )١1919(. ملسم هجرخأ .سمشلا تلاز اذإف كلذ دعب امأو ءىحض رحنلا موي

 .(ْكَكساَنَم ينَع اوُدُخأَتِل) ليكي هلوق



 نِحلا

 جحلا :باتك (؟44)ثيدحلا مع نأ ٍةَرْمُعلا ىلإ ٌجحلا ْخّنف :ُباب

 سواط لوق وهو .لاوزلا لبق ةثالثلا مايألا يف يمرلا هئزجي :يناثلا لوقلا

 .ءاطعو

 ةفينح يبأ لوق وهو .لاوزلا لبق ثلاثلا مويلا يف زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .هيوهار نب قاحسإو

 .ءايلعلا رابك ةئيه حيجرت وهو .لوأآلا لوقلا وه :حجارلا

 ؟ءاوضألا”و (ممح /ع) ؟"حتفلا”و ةفسدلف "عومجملا”و 567 ص "مهفملا”و يوما /9) "ينغملا” :رظنا

 .(179/4) "حيضوتلا”و «(5954 /0)

 سمشلا بورغ ىلإ قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقورمتسي
 قيرشتلا مايأ يف تارمجلا يمر تقو نأ اوعمجأ كلذكو :هنللَج ربلادبع نبا لاق

 ىلإ سمشلا لاوز دعب اميف اهيف يمرلا تقو رحنلا موي دعب ىنم مايأ يه يتلا ةثالثلا

 .سمشلا بورغ
 «رامجلا يمر مايأ نه رحنلا موي دعب مايأ ةثالث نأ اوقفتاو :هنلله مزح نبا لاقو

 .هأزجأ لاوزلا دعب اهيف اهامر نم نأو

 .(80) "بتارملا” وء(7614 /11/) "ديهمتلا” :رظنا

 سمشلا بورغ دعب قيرشتلا مايأ يمرلا مكح

 )١79/5(: "حيضوتلا” يف هنللو ماسبلا خيشلا لاق

 ...:يلي ام هصنو ءراجلا يمر نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق *

 دتمي ثيحب «قباسلا مويلا نع اليل يمرلا زاوج - ةيرثكألاب - سلجملا ررق
 ؛جاجحلاب قحلت يتلا ةقشملل اعفد ؛هيلي يذلا مويلا رجف عولط ىتح يمرلا تقو

 َلَعَجاَمو# :ىلاعت هلوقو [180:ةرقبلا]4 ٌرَسمْلا مكب هلأ ُدبِرث# :ىلاعت هلوقب المع كر ا آ آ  آ
-#_ 



 رخل كتحم حلا
 د ما ادن 00 9 هال

 جحلا :باتك (؟48)ثيدحلا مج ٍةرمعلا ىلإ جحلا خسف :باب

 عنم ىلع لادلا حيرصلا حيحصلا ليلدلا مدعلو ؛[7/8:جحلا]4 جَرَح نم يأ فكي المع سامح | ريبالسمر

 .قيفوتلا هللابو ءاّليل يمرلا

 مقرب كف دوعسم نبا ثيدح لئاسم دنع اليل يمرلا مكح مدقت دق :تلق

 ىلإ لاوزلا نم اًرامن يمرلا نوكي نأ ىلع صرحلا :هب حصنن يذلاو .4)

 يمرلاب سأب الف «كلذ ريغ وأ ماحز ةدش وأ ضرمل امإ ءكلذ رذعت نإف «بورغلا

 .ملعأ هللاو ءاّليل

 قيرشتلا مايأ تارمجلا يمر مكح

 «بجاو قيرشتلا مايأ يف ثالثلا رامجلا يمر نأ ىلإ ملعلا لهأ ةماع بهذ

 لوق :باوصلاو .نكر هنإ :هغكلله لاقف .نوشجاملا نب كلملادبع كلذ يف فلاخو

 ءاعرل صخر ِديَب هللا لوسر نأ :ثخ يدع نب مصاع ثيدح :مهليلد .روهمجلا

 ؛نيمويل دغلا دعب نم وأ دغلا نومري مث رحنلا موي نومري «ىنم نع ةتوتيبلا يف لبإلا

 يذمرتلاو .(1910) دوادوبأو )55٠/60(« دمحأ هجرخأ .رفنلا موي نومري مث

 ال ةصخرلاو ««صخرأ) :هلوق ثيدحلا نم دهاشلاو ء.حيحص هدنسو «(455)

 .(ُْكَكِياَتم نع اوُدُخَأَتِل) :هلوق عم يي يبنلا لعف كلذكو «ةميزع دعب الإ نوكت
 .(95/0) "ءارضألا” و 471١ /8) "عومجملا” و 50٠« /5) ؟ينغملا” و (7585 /5) "ةيادبلا” :رظنا

 ةرمج لك دنع بحتسي اذام

 ىلع ربكي تايصح عبسب ايندلا ةرمجلا يمري ناك هنأ :ديظن# رمع نبا ثيدح

 وعديو اًليوط موقيف ةلبقلا لبقتسم موقيف لهْسُي ىتح مدقتي مث «ةاصح لك رثإ

 ةلبقلا لبقتسم موقيو لهسيف «لامشلا تاذ ذخأي مث ءىطسولا يمري مث هيدي عفريو

 نطب نم ةبقعلا تاذ ةرمج يمري مث ءاليوط موقيو «هيدي عفريو وعديو اليوط موقيف



 جلا

 ّجحلا :باتك («؛م)ثيدحلا ()- نلت ٍةَرْمُعلا ىلإ ّجحلا خسف :باب

 هجرخأ .هلعفي دي يبنلا تيأر اذكه :لوقيف فرصني مث اهدنع فقي الو يداولا

 )١1/61(. يراخبلا

 دجسم ةهج ىلإ ةبيرقلا :يأ - اهرسكو لادلا مضب - (ايندلا ةرمجلا) :هلوق

 .فيخلا

 .ةاصح لك بقع :يأ - ةثلثمللا نوكسو ةزمهلا رسكب - (رثإ) :هلوق

 .ضرألا نم لهسلا ناكملا دصقي : يأ - نيسلا نوكسو هابل مضب (لهسي) :هلوق

 .لامشلا ةهج ىلإ يشمي :يأ (لامشلا تاذ ذخأي مث) :هلوق

 .اهيلع مالكلا مدقت دقو ءةكم يلي امم ىنم رخآ يه (ةبقعلا ةرج) :هلوق

 تارمجلا يمر بيترت مكح

 .ىرغصلا :امل لاقيو «ىلوألا ةرمجلاب أدبي .ءبجاو بيترتلا :لوألا لوقلا

 لوق وهو .ةبقعلا ةرمج مث ىطسولا مث فيخلا دجسم يلت يتلا يهو ءايندلا :اه لاقيو

 يتلا ةلأسملا يف مدقتملا هشن## رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلد .ملعلا لهأ روهمج

 .(ْمُكَكاَنَم ينَع اوُدُحْأَِل» :ييَي هلوق عم ؛هذه لبق

 هنإف ؛ةفينح يبأ لوق وهو «ءاطعو نسحلا لوق وهو .ةنس بيترتلا :يناثلا لوقلا

 يبنلا نع يور اب مهضعب جتحاو .هأزجأ هلعفي مل نإف «ديعي اسكنم ىمر اذإ :لاق

 هيلع فقأ مل ثيدحلاو .اهْيَلَع َجَرَح الق ءِكْسْن ْيَدَي َنَْب اَكَسْن َمَّدَق ْنَم» :لاق هنأ يَ

 سابع نبا ثيدح نم )١54/0((: ؟ىربكلا” يف يقهيبلا جرخأو ءظفللا اذهب

 ضعب جاتحي دنسلاو . (ِهّيَلَع َءْيَس اق هَ َرَخَأ وأ اًْيَش هِكَسُت ْنِم َمَّدَق ْنَم» :ظفلب دضعت»

 .ملعأ هللاو رظن ىلإ هلاجر

 .لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(96 /5) ؟ءاوضألا” و ,(717/8) ؟"عومجملا”و :(5 07 /7) ؟ينغملا” و ((754 /) ؟فارشإلا :رظنا
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 جحلا :باتك (؟44)ثيدحلا م

 هيلع ءيش الف تارمجلا دنع ءاعدلاو فوقولا كرت نم

 ءيش الو «ةنس كرت ءءاعدلاو اهدنع فوقولا كرت نإو :هللك ةمادق نبا لاق

 الإ ءاًملاخت هيف ملعن الو ءروثوبأو ءقاحسإو «ةفينحوبأو «يعفاشلا لاق كلذبو .هيلع
 نوكيف .هلعف دبي يبنلا نأل ؛يلإ بحأ امد قارأ نإو ءاّئيش معطي :لاق ؛يروثلا

 ؛تيبلا ةيؤر ةلاحك «ءيش هكرتب بجي ملف ؛هل عورشم فوقو ءاعد هنأ ءانلو .اًكسن

 .ةيعدألا رئاسكو

 «يمرلا لصأ ىلع داز امن ءامهريغو ركذلاو ءاعدلا امأو :هكللج يوونلا لاقو

 .ةليضفلا هتتاف نكل .هكرت يف هيلع ءيش ال بحتسمف

 .(111/4) ؟عومجملا”و :(107" /#) ؟ينغملا” :رظنا

 قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ هلك يمرلا رخأ وأ هدعب ام ىلإ موي يمر رخأ اذإ

 لوألا مويلا يمر ةينلاب مدقي هنأ الإ ؛هيلع ءيث الو ةنس كرت هنأ :لوألا لوقلا

 .ءاملعلا رابك ةئيه حيجرت وهو ءروث يبأو يعفاشلا لوق وهو «ثلاثلا مث يناثلا مث

 ىلع :هيلعو .اهامر ءدغلا ىلإ اثالث وأ نيتاصح وأ ةاصح كرت نإ :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو مد هيلعو اهامر اعبرأ كرت نإو ءعاص فصن ةاصح لك

 انركذ امبو :ةلأسملا لوح ليوط هل مالك دعب هلل يطيقنشلا هلاق ام وه :حجارلا

 يذلا يف موي نع ىمر نم نأو ءدحاولا مويلاك اهلك يمرلا مايأ نأ قيقحتلا نأ ملعت

 ىلإ موي ريخأت زوجي ال نكلو .كلذ يف ءاعرلل 155 يتلا نذإل ؛هيلع ءيش ال ؛هدعب

 .ملعأ ىلاعت هللاو .يرورضلا تقولاك هنكلو هل تقو وهف ءرذعل الإ رخآ موي

 .((17291/5) "حيضوتلا”و هةر ؟ءاوضألا” و(" ١؟/م) ؟عومجملا”و .(1ه6 /9) "؟ينغملا» :رظنا



١ 

 نياك

0 
- 

 جحلا :باتك (؟48)ثيدحلا 53 ٍةَرْمُعلا ىلإ ٌجحلا خسف :ْباِب

 ةينلا يف بيترتلا هيلع بجو يمرلا رخأ اذإ

 :يدنع ملعلا لهأ ٌّلْوَق رهظأ :(2207/5) "ءاوضألا” يف هلل هنلل» يطيقنشلا لاق

 يوني ءاهنم ثلاثلا مويلا يف قيرشتلا مايأ نم يناثلاو لوألا مويلا يمر ىضق نإ هنأ

 ال هنأل ؛ةينلاب يناثلا يمر ميدقت زوجي الو «يناثلا لبق لوألا مويلا نع يمرلا ميدقت

 نإ هنأ :رهاظلاو .ىرت امك ليلد ىلإ دانتسا ريغ نم «مدقتملا ريخأتو رخأتملا ميدقتل هجو

 .ملعأ ىلاعت هللاو .هتزجي :لاق نمل اًفالخ «بعالتملاك هنأل ؛هئزجي ال :يناثلا ميدقت ىون

 كلذ هلف رشع يناثلا مويلا يف لجعتلا دارأ نم

 َمْنِإ دَكَف ِنْيَمْوَي يف َلَجَمَت نَمه ٍتادودعَم ماَسيَأ هلا أورُكحْدآَو# :ىلاعت هللا لاق

 .[7١7:ةرقبلا] © َققَتَأِنَمِل دلع َمْهِإاَكهَّثأَك نمو هِلَع

 َءاج ْنَم َهَقَرَع ُمْوَي ٌجَلا» .اًعوفرم كثف ليدلا رمعي نب نمحر لادبع ثيدحو
 5ك ِنَْمْوَي ف َلَّجَسَت مه هناكَ ىّنِم ُماَيأ هْجَح ةحح َهَتَ َمَتَق «عنج َِلْيَل ْنِم حْبَصلا ٍةالَص َلْبَ

 .مدقت دقو .7[1 ١7 :ةرقبلا]8 ِهَيَلَع دكَع هم َيَأَك نَمَو هَل

 وهو ءدحأ لكل لوألا رفنلا يف ريفنلا زاوج :بهذملاو :هفلل» ةمادق نبا لاق

 .ءاملعلا ةماع لوق

 نم يناثلا مويلا يف رفنلا زوجي باحصألاو يعفاشلا لاق :هثلله يوونلا لاقو

 .اهركذ مدقت يتلا ةيآلا ركذ مث .هيلع عمجم اذهو «ثلاثلا يف زوجيو قيرشتلا

 .(17 /5) "ءاوضألا” و .(8//511) "عومجملا”و «(44 5 /7) ؟ينغملا” :رظنا

 2 --2ج

 هنِلع مثإ

٠ 

 ىنمب وهو سمشلا تبرغو رشع يناثلا مويلا يف لجعتلا دارأ اذإ

 ثلاثلا مويلا يف لاوزلا دعب ثالثلا تارمجلا يمري ىتح رفني ال :لوآلا لوقلا

 ةمئادلا ةنجللاو يطيقنشلا رايتخا وهو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاليل رفني الو
 َمْنِإ له ِنْيَمْوَي ف َلَّجَعَت نمّف# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ليلد .نيميثع نباو عرس



 لاق «نيموي يف لجعت اهف ليللا هكردأ نمف ءراهنلل مسا مويلاو [707:ةرقبلا]# ِهَْلَع

 «ىنمب يناثلا مويلا يف ءاسملا هكردأ نم :لاق باطخلا نب رمع نأ تبثو :رذنملا نبا

 .سانلا عم رفني ىتح دغلا ىلإ مقيلف

 نامثع نب نابأو دهاجمو سواطو ءاطعو ديز نب رباجو رمع نبا لاق اذكهو

 دمحأو هباحصأو يعفاشلاو قارعلا لهأو يروثلاو ةنيدملا لهأو كلامو يعخنلاو

 .ها .لوقن كلذكو ءقاحسإو

 «ةيفنحلا لوق وهو .ثلاثلا مويلا رجف علطي مل ام رفني نأ هل :يناثلا لوقلا

 لبق امك رفنلا هل زاجف رخآلا مويلا لخدي مل هنأل :ةيفنحلا تلاق مزح نبا لاق هوحنبو

 رفنلا نأل ؛اًليل ىنم نم رفنلا هل زاج كلذ زاج اذإف ءاليل يمرلا زوجي هنألو ؛بورغلا
 يتلا ةليللا هعبتت «ةفرع مويك جحلا يف ةيضاملا مايألل ةعبات يلايللا نآلو ؟يمرلاب قلعتم

 .رفنلا يف اذكو هدعب

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا وه :برقألا

 "ءاوضألا”و ١١(: /7) "يبطرقلا ريسفت”و «(500 /77) "ينغملا” و (847/) ؟ىلحملا” و «(”9/7 /”) "فارشإلا” :رظنا

 ةفتضلا "جحا يف لزاونلا”> "0 /ا/) "عتمملا حرشلا”و «(اهدعب امو1١5977/1) ؟ةنجللا ىواتف” و )0/١١”(«

 جحلا :باتك (؟48)ثيدحلا (©)ج ٍةَرمعلا ىلإ ٌجحلا خسف :باب

 ماحزلا ةدشل جرخي نأ لبق سمشلا تبرفف بورغلا لبق ىنم نم لحترا اذإ لجعتملا

 ماحزلا ةدشل ريسلا هقاع نإ نكل ءروهمجلا لوق هذه لبق ةلأسملا يف مدقت

 ؟عجري مأ هريس يف رمتسي نأ هل لهف «جرخي نأ لبق تبرغف

 نأ ىلإ نيرصاعملا ءاملعلا ةماعو ةلبانحلا نم ةفئاطو ةيعفاشلاو ةيكلاملا تبهذ

 هنإف ءىنم يف وهو سمشلا هيلع تبرغف «هعنمي ام هل ضرعو بورغلا لبق لحترا نم

 .يمرلا الو تيبملا همزلي الو «ريسلا يف رمتسي



 جحلا :باتك (؟48)ثيدحلا ( ٍةَرْمُعلا ىلإ محلا خْنف :باب

 هلاصفنا لبق ىنم يف رئاس وهو سمشلا تبرغف لحترا ول :هنللظ يوونلا لاق

 هبو .ءبهذملا وه اذه .يمرلا الو تيبملا همزلي الو ءريسلا يف رارمتسالا هلف ءاهنم

 .دغلا يف يمرلاو تيبملا همزلي هنأ :هجو هيفو .ريهاجلا عطق

 ءاوبكرو شفعلا اولمحو مايخلا اولح ةعامج نأ ول :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نم جورخلا لبق سمشلا مهيلع تبرغف ؛تارايسلا ةرثكل ؛ريسملا مهسبح نكلو

 0 "جملا لزاون”7 و هور "عتمملا حرشلا”و 7 ا م ؟عومجملا7 :رظنا



 يؤ زدت ةركي ذأ سل ري :َلاَق دضنم ِساّبَع ِنْب هلادْبَع ْنَع 9

 .ضئاخ لا ٍةَرَلا نع فق ُهّنأ الإ «ِتيَبلاب

 .(178) ملسمو )١1/60(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 كسن عادولا فاوط

 فاوط نأ فالخ الو :(185 )١5/ ؟راكذتسالا» يف هكللك ربلادبع نبا لاق

 .كسن عادولا

 عادولا فاوط مكح

 نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو :بجي :لوألا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا دمتن#» سابع

 نباو يرهاظلا دوادو كلام لوق وهو :هكرت ف ءيش ال «ةنس :يناثلا لوقلا

 .دهاجم نع ةياورو رذنملا

 بجي الف ضئاحلا ىلع الإ عادولا فاوط بجي هنأو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 رمع نباو رمع نع يور ام الإ «ةفاك ءالعلا لوق يف «هكرت يف اهيلع ءيش الو ءاهيلع

 نبا نع انيورو :رذنملا نبا لاق ءعادولا فاوطل اهئاقبب اورمأ مهغأ «تباث نب ديزو

 .ةحيحصلا ثيداحألل ؛رمع لوق انكرتو .كلذ نع عوجرلا تباث نب ديزو رمع

 .(05/5) ؟ليئلا”و 1 519) "ملسم حرش” و( /م) "عومجملا”و .(:48/0) "ينغملا” :رظنا



 نِحلا

 جحلا :باتك (؟41)ثيدحلا م

 ابيرق ناك نإ عجر عادولل فطي ملو جرخ نم

 ناك نإ عجر «عادولا فاوط لبق جرخ نإف :؟هرصتخم”يف يقرخلا لاق

 .مدب ثعب دعب نإو «برقلاب

 «يروثلاو ءءاطع لوق اذه : "ىقرخلا رصتخم” ل هحرش يف كلج ةمادق نبا لاق

 ةفاسم نود ةكم نيو ةهئيب يذلا :وه بيرقلاو .روث يبأو «قاحسإو «ىعفاشلاو

 ناكو «يعفاشلا لوق وهو .دمحأ هيلع صن .رصقلا ةفاسم غلب نم :ديعبلاو ءرصقلا

 وهف مرحلا يف ناك نمف «مرحلا كلذ دح :يروثلا لاقو ءابيرق فئاطلا ىري ءاطع

 .ديعب وهف هنم جرخ نمو ءابيرق
 .(؟ 7 /م١( "عومجملا” 9 "ينغملا” :رظنا

 اهوحنو ةراجتب لغتشا مث عادولل فاط اذإ

 .فاوطلا ةداعإ هيلعف ةماقإ وأ ةراجتب لغتشا مث عادولل فاط اذإ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 نع هأزجأ ءرفنلا هل لح امدعب اعوطت فاط وأ عادولل فاط اذإ :يناثلا لوقلا

 .يأرلا باحصأ لوق وهو .رثكأ وأ ارهش ماقأ نإو «عادولا فاوط

 ءارشك «جورخلا بابسأ ريغ لغشل ثكم نإ هنأو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا

 نبا ثيدحل ؛فاوطلا ةداعإ همزل .ضيرم ةدايع وأ قيدص ةرايز وأ نيد ءاضق وأ عاتم

 .تيبلاب مهدهع رخآ نوكيل :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دهشتي» سابع

 .هللا ءاش نإ ةلأسملا هذه دعب يتأيسف «جورخلا بابسأب لغتشا نإ امأو

 .05175/8) "عومجملا” و «(825 /7) "ينغملا” :رظنا



 ٌنِحلا

 جحلا :باتك (؟44)ثيدحلا 5 فشلا

 ةكمب ءايشألا ضعبب لغتشا مث عادولل فاط اذإ

 ائيش وأ اداز ىرتشا وأ .هقيرط يف ةجاح ىضق نإ امأف :هنذلِم ةمادق نبا لاق

 هدهع رخآ نوكي نأ نع هفاوط جرخت ة ةماقإب سيل كلذ نأل ؛هدعي مل .هقيرط يف هسفنل

 ل افلا ملعن الو ءيعفاشلاو .كلام لاق اذهبو .تيبلاب

 نإف هدعب ميقي ال نأ :هب دادتعالا طرشف عادولل فاط اذإ :هنللذ يوونلا لاقو

 اهالصف هفاوط دعب ةالصلا تميقأ نإو ,فاوطلا نع بسحي مل هوحنو لغشل ماقأ

 .هرضي مل مهعم
 ةكم جراخ باهذلا نم نكمتي لو ليللاب عادولل فاط الجر :ةنجللا تتفأو

 يف الإ نكمتي لو ليللاب جورخلا ةينب فاط ماد ام هنأ :رفاس مث حابصلا ىلإ اهيف تابو

 ناكل هجورخ دنع فاوطلا داعأ ولو ؛هللا ءاش نإ .كلذ يف هيلع ءيش الف ؛حابصلا

 .طوحأ

 راظتنال ماقأ اذإ كلذ نم اونثتسا مهنأ الإ :هنلل» نيميثع نبا خبشلا لاقو

 مزلي مهيلع ةداعإلا باجيإ نأل ؛تقولا لاط ولو فاوطلا ةداعإ همزلي ال هنإف «ةقفرلا

 تبث هنأل ؛يلصي نأ سأب الف ةالصلل َنّذَأ فاوطلا نم ىهتنا امل هنأ وأ ءلسلستلا هنم

 ول كلذكو «ةنيدملا ىلإ اًهجتم رفاس مث رجفلا ىلص عادولل فاط امل هنأ ديب يبنلا نع

 .هحالصإ لجأ نم ةكم يف سلجف .فاوطلا دعب هترايس يف لطع هل نيبت هنأ ضرف

 .هرفس لصاو لاز ىتم ببسل ماقأ (نإ هنأل ؛فاوطلا اذه ةداعإ همزلي ال هنإف

 "عتمملا حرشلا” و 05/1١١1١١ "ةمئادلا ةنجللا ىواتف”و "يكل ؟ /م) "عومجملا”و (ة 5/6 ؟ينغملا” :رظنا

 افرك فز



 تححلا

 جحلا :باتك (؟491)ثيدحلا 1 فقل ةرمعلا ىلإ جحلا خسف :ُباب

 ؟عادولل فوطي لهف ءاهيلإ دوعيسو ةكم نم جرخاذإ

 ةكم يف ناك ول :(95”7 /) ؟عتمملا حرشلا يف هثثله نيميثع نبا خيشلا لاق

 سيلو فئاطلا ىلإ جرخ وأ .ةدج لهأ نم سيلو «ةدج ىلإ جرخ جحلا ءاهتنا دعبو

 «هدلب ىلإ جورخلا دري مل هنأل ؛عادولل فوطي ال دييقتلا اذه ىلع هنإف ءفتاطلا لهأ نم

 دك لوسرلا نأ :اذه ىلع ليلدلاو .نسح دييقت دييقتلا اذهو «رفاسملا مكح يف وهو

 دق ناك نإو ءرعاشملا ىلإ ةكم نم اوجرخ نيح عادولل اوفوطي نأ هباحصأ رمأي مل

 .عادولاب مهمزلي ىتح مهجح اومتي مل مهنأل ؛كلذب مهرمأي مل ري لوسرلا نإ :لاقي
 دلبلا ىلإ جرخ نوكي نأ طرشب نكل «قالطإلا نم حصأ دييقتلا نأ رهظي يذلاو

 ناسنإلا نأ ول نكلو «هدلب ىلإ اهنم رفسلا ئشنيل ؛ةكم ىلإ عوجرلا ةينب هدارأ يذلا

 فاط ةكم ىلإ عجر اذإو ءرخآ دلب ىلإ ةكم نم جورخلا دارأ اذإ فاطف نيرمألاب لمع

 «نيترم فوطي نأ «ةقشم هيف رمألا ناك اذإ نكل ءاّريخ ناكل ءهدلب ىلإ جورخلا دارأ اذإ

 ةكم رداغي مل عقاولا يف هنأل ؛هدلب ريغ ىلإ جورخلا دارأ اذإ فاوطلاب مازلإلا رهظي الف

 .فوطي انهف هدلب ىلإ هرفس ربع رخآ دلب ىلإ جورخلا دارأ ول امأ ءاهيلإ عجري فوسف

 ىلإ رفسلا ديري وهو «ةنيدملا ىلإ هجتاف ةنيدملا قيرط نع هدلب ىلإ جورخلا دارأ ول اك

 .ةكم رداغ ةقيقح هنأل ؛فاوطلا همزلي اذه نإف هدلب

 امهيلع عادو ال ةكمب ةماقإلا ىون نمو يكملا

 .هيلع عادو ال ,يكملاك وهف مرحلاب هلزنم ناك نمو :هغللو ةمادق نبا لاق

 .مزالملا نم ال قرافملا نم عادولا نأل هيلع عادو الف اهب ماقأ نإف :هفذلَم لاقو

 سيل ةكمب ماقملا دارأو هكسانم نم غرف نم :انباحصأ لاق :هفللخ يوونلا لاقو

 .اًبيرغ وأ اهلهأ نم ناك ءاوس «هيف فالخ ال اذهو «عادولا فاوط هيلع

 .(777/8) "عومجملا”و .(45945/8/7) "ينغملا” :رظنا



 هنم ابيرق مرحلا جراخ هلزنم ناكاذإ

 رهاظو كلام لوق سايقو روث يبأ لوق وهو .عادو فاوط هيلع :لوألا لوقلا

 ههغنط سابع نبا ثيدح مومع :لوقلا اذه ةجح .ةمادق نبا هراتخاو ءيقرخلا مالك

 .ديعبلاك عيدوتلا همزلف ؛ةكم نم جراخ هنألو ؟فلؤملا هركذ يذلا

 مهن :تيقاوملا لهأو رماع نبا ناتسب لهأ يف يأرلا باحصأ لاق :يناثلا لوقلا

 .مارحلا دجسملا يرضاح نم نودودعم مهل ؛عادولا فاوط يف ةكم لهأ ةلزنمب

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(4594/9) ؟ينغملا”و 8١"7(« /9) "فارشإلا” :رظنا

 ؟عادو هيلع له ميعنتلا ىلإ جراخلا رمتعملا

 .يعفاشلاو كلام لوق وهو .عادو هيلع سيل :لوألا لوقلا

 .يروثلا لوق وهو .مد هيلعف عدوي مل نإ :يناثلا لوقلا

 .ربلادبع نبا هراتخا يذلا وهو «لوألا لوقلا وه :حجارلا

 .(17/*1817) "راكذتسالا” و «07" 807 /7) "فارشإلا” :رظنا

 تارمجلا يمرل ىنم ىلإ جرخ مث عادولل فاط اذإ

 مهنوك نم جاجحلا ضعب هلعفي ام نأ فرعت هبو :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق
 مهلعف نإف نورداغي مث «تارمجلا نومريو «ىنم ىلإ دوجرخمي مث «عادولل نوفوطي

 تيبلاب فاط اننإ يو يبنلاو .تيبلاب سيلو «رامجلاب نوكي مهدهع رخآ نأل ؛أطخ
 .هلك كسنلا ءاهتنا دعب «عادولل

 .ةمئادلا ةنجللا تتفأ اذه نيميثع نبا خيشلا لوق وحنبو :تلق

 .0846 /9) "عتمملا حرشلا” و 0707 )١1/ ؟ةمئادلا ةنجللا ىواتف” :رظنا



 ا
 ج

 ؟عادولا فاوط نع ةضافإلا فاوط ئزجي له

 فاوط نع ئزجي ال جورخلا دنع ةضافإلا فاوط رخأ اذإ :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياور يهو .عادولا

 نع ةياورو كلامو ءاطع لوق وهو .عادولا فاوط نع هئزجي :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نبا خيشلاو ةمئادلا ةنجللا ىوتف وهو .دمحأ

 ةنجللا لوق وهو ريسي لصفلا اذه نأل ؛رضي ال ةضافإلا فاوط دعب ىععس اذإف

 .نيميثع نبا خيشلاو ةمئادلا

 ةضافإلا فاوط نع هئزجي ال .ةضافإلا فاوط وني ملو عادولا فاوط ىون اذإف

 .ىلعألا نع ىندألا ئزجي الو ءنكر ةضافإلا فاوط نأل

 .هأرجأ اعم امهاون اذإو

 ةضيرفلا ئزجت اى هأزجأ ءعادولا فاوط وني ملو ةضافإلا فاوط هب ىون اذإو

 .دجسملا ةيحت نع

 ّجحلا :باتك (؟41)ثيدحلا (*

 .ةمادق نبا لوألا ركذو «نيميثع نبا لاصخلا هذه ركذ
 ؟عتمملا حرشلا”و )70١/١١(. ؟ىواتفلا”و ,.(510) (509/7) ؟ينغملا”و ,.(١/47١؟) "راكذتسالا” :رظنا

59/0 ). 

 ؟عادو فاوط جحلا تقو ريغ يف رمتعا نم ىلع له

 ؟ال مأ عادو فاوط جحلا تقو ريغ يف ةرمعلل له :ةمئادلا ةنجللا تلئس

 فوطي نأ -هترمع ءادأ دعب ةكمب ماقأ نإ ايس الو- رمتعملل عرشي :اوباجأف

 يلوق نم حيحصلا ىلع كلذ همزلي الو «ةمركملا ةكم نم هجورخ ىدل عادولا فاوط
 .ءاملعلا
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 جحلا :باتك (؟44)ثيدحلا (م)

 فوطي نأ رمتعملا ىلع بجاو هنأ يدنع حجارلا :هثللم نيميثع نبا خيشلا لاقو

 : ليام ءجاحلا ىلع بجاو وه امك ؛عادولل

 .اِتْيبلاِب ِِدْهَح ٌرِخآ َنوُكَي ىَتَح ٌدَحَأ َنَرِفْنياَلا :كك هلوق مومع :اًّلوأ

 يف هلقي ملو «جحلا يف عادولا ةجح يف دي يبنلا هلاق لوقلا اذه :لتاق لاق نإف

 ؟ةرمعلا

 لبق امو تقولا كلذ يف الإ هللا هبجوي مل هنأل نكلو «كلذ ملسن «معن :انلق

 نكي ملام تقولا اذه ين بجي دقف ,ددجتي ملعن امك عرشلاو ءالصأ بجي مل كلذ

 .لبق نم اًبجاو

 يف ٌعِناَص َتنأ ام َكِتَرْمُع يف ْعَنْصا» :تيخ ةيمأ نب ىلعيل دونم هلوق :اًينا

 .َكَحَح

 وأ صنلا ماق ام الإ «ةرمعلا يف لعفي جحا يف لعفي ام لك نأ ديفي مومعلا اذهو

 «راجلا يمرو «ىنمب وأ «ةفلدزملاب تيبملاو «ةقرعب فوقولاك «ىنئتسم هنأ ىلع عامجإلا

 .هلاعفأ يف جحا ةرمعلا ةكراشم لصألاف الإو «عامجإلاب ىنثتسم اذهف

 لوبقلاب مألا هتقلت يذلا مزح نب ورمع ثيدح يف اهامس يي يبلا نأ :انلا

 ناك همساب تيمس اذإو ءاًجح اهاسف .(ٌرْعَص مالا جحا ٌةَرْمُعل َرَمعْلا» :لاقف رغصألا جحلا

 ينثتسا ام الإ ,ماكحألا يف هل اهتقفاوم لصألا

 باجيإ :ليق ول لب «ىنعملا ثيح نم ةرمعلاو جحلا نيب قرف ال هنأ :اًعبار

 .فخأو لقأ اهاعفأ نأل ؛جحلا يف هباجيإ نم ىلوأ ةرمعلا يف عادولا فاوط

 :ليق نإف .فاوطب هنم جرخيلف فاوطب تيبلا ىلإ لخد لجرلا اذه نأ :اًسماخ

 ؟هرّمع يف عادولل فاط هنأ دب يبنلا نع تبثي مل هنإ :لاق نم ىلع باوجلا ام



 نِحلا

 ححلا :باتك (,؛ه)شيدحلا (مج لن

 ريثك اذهو ؛هتليل يف جرخو ىعسو فاط دق وهف ةنارعجلا ةرمع امأ :باوجلاف

 لصأ نإ :لاقيف ءاضقلا ةرمع امأو هيف لاكشإ ال اذهو ءاهب ملعي مل ةباحصلا نم

 معن «عادولا ةجح يف الإ هركذي م ديب يبنلا نأل ؛اًرخأتم ناك عادولا فاوط باجيإ

 فاوط ال ةرمعلا :انلق عادولل فطي ملو رمتعا مث ءاضقلا ةرمع لبق هلاق هنأ ضرف ول

 .اًرخآتم الإ بجي مل باجيإلا لصأ نكل ءاهل
 اذه نإف ءجرخو فرصناو رصقو ىعسو فاطو ةكم مدق اًدحأ نأ ول نكلو

 .ها .عادولا فاوط نع هتزجي

 .(44/9) عتمملا حرشلاو «(548 /11) ؟ةنجللا ىواتف” :رظنا



 ةرمّعلا ىلإ ٌجحلا خسف ؛باب
 هس عو يرش مكس ما . ؟6 ,ءنم ا رمل 0.8 شر فم هس

 بلطمادّبَع نب سابعلا نذأَتْسا :َلاَق دضنيع َرّمع نب ِهّللاِدبع نع -90*

 .ُهَل َنِذَأَف هِتَياَقِس لجأ ْنِم .ىنم ّيَيَل ًةَكَمب ٌتيِبَي نأ :ِيكَي هللا ٌلوُسَر

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1818) ملسمو )١774( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .نذإلا بلط :يأ (نذأتسا) :هلوق

 ةرشع ةيداحلا :يهو «ىنم مايأ يف قيرشتلا يلايل :يأ (ىنم يلابل) :هلوق

 .ةجح ا يذ نم ةرشع ةثلاثلاو ةرشع ةيناثلاو

 وه بلطملادبع نب سابعلا ناكو «بلطملادبع ونب اهالوتي شيرق رثآم نم تناكو

 .مزمز ءام نم جاحلل ذبني ناكو «ةوبنلا نمز اهب مئاقلا

 .(1844 /5) "حيضوتلا” و «( "87 /1) "مالعإلا” :رظنا

 :تيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا .

 هل رذع ال نمل قيرشتلا مايأ يلايل ىنمب تيبملا مكح

 نبا ثيدح :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .تيبملا بجي :لوألا لوقلا

 يّنَع اوُدَأَتِل» :هلوق عم هَنَب يبنلا لعف :اًضيأو ,فلؤملا هركذ يذلا هنت رمع
 و كيد ص

 .(مككسانَم

 .دمحأو يعفاشلل ةياورو ةفينح يبأو نسحلا لوق وهو .ةنس :يناثلا لوقلا



 جحلا :باتك (؟5.0)ثيدحلا (* ٍةَرمُعلا ىلإ ٌجحلا خسف :باب

 نمل الإ «قيرشتلا مايأ يلايل ىنمب تيبملا بجي هنأو لوألا لوقلا وه :حجارلا

 ظفاحلا لاق .ةلدألا نم مدقت ال ؛؟سابعلل يي يبنلا صخر امك صخريف رذع هل ناك

 ىنمب تيبملا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا ينو : اطنم رمع نبا ثيدحل هحرش يف كلل

 نذإلا نأو «ةميزع اهلباقم نأ يضتقي ةصخرلاب ريبعتلا نآل ؟جحلا كسانم نم هنأو

 .نذإلا لصحي مل اهانعم يف ام وأ دجوت مل اذإو «ةروكذملا ةلعلل عقو
 ؟"ملسم حرش و 2077 /) "عومجملا”و «(15/0 ؟مهفملا”و :.(459/5) "ينغملا”و ل(كلوغعرم) ؟"لحملا” :رظنا

 .(0717 /0) "ءاوضألا” و مالو /5) "حعفلا” و ,(1115)

 تيبملا هب لصحب يدلارادقملا

 نالوق بجاولا ردق يفو .ليللا لك اهب تيبي نأ لمكألاو :هغثله يوونلا لاق

 هوعباتمو نيمرحلا مامإو ينيوجلا دمحموبأ خيشلاو بيرقتلا بحاص امهاكح

 .يناثلا رجفلا عولط دنع اهب اًرضاح نوكي نأ ربتعملا :يناثلاو .ليللا مظعم :|مههحصأ

 .ليللا مظعمب الإ تيبملا لصحي الو :هنللَه ظفاحلا لاقو

 .(ها/9 /0) "حتتفلا” و ١17(. /8) "عومجملا” :رظنا



 ّجحلا :باتك (؟ه1)ثيدحلا (") ةرمحلا ىلإٌجحلا خف :باب

 برغل َنَب لع ينل َعَمَج :َلاَق [ اضيع َرَمع ِنْبا ِنَع :ْيأ] ُهْنَعَو 0١-

 رْثإ َلَع الو هاهي حّبَسُي 1 قماَقإِ اههْنم ٍةَدِحاَو لُك عْمَجب ِءاَنِعلاَو

 .اههَنم ٍةَدِحاَو

 رْثِإ َلَع الَو) :هدنع سيلو (1188) ملسمو ءهظفل اذهو (1677) يراخبلا هجرخأ

 .(ِةَماَقِإب اًمهنِم ةَدِح جاَو َّلُك) : :هلوق لدب (ةدحاو ةماقإب امهالص) :هدنعو ((َهْنِم ٍةَدِحاَو

 :ثيدحلا ظافلأ

 كلذب اهتيمست ببس يفو .ةفلدزمل مسا - ميملا ناكسإب - (عمجب) :هلوق

 نيب اهيف عمجلل :ليقو .ءاوحو مدآ عاتجال :ليقو .اهب سانلا عاتجال :ليقف :لاوقأ

 اوُلَعْجاَو» :ثيدحلا هنمو «ةلفان |مهنيب لصي مل :يأ (اهنيب حبسي ملو) :هلوق
 ورسم <

 نم اهيف امل ؛اًحيبستو ةحبس ةالصلا تيمسو .ةلفان : يأ ءاَدَحْبْس م ْمُهَعَم ْمُكَتاَلَص

 .ىلاعت هللا ميظعت

 .(84/7) «مالعإلا” :رظنا
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 جحلا :باتك (؟ه0)ثيدحلا (مدج نس لالحلا ديص نم لكأي مرحملا :باب

 لالحلا ديص نم لكأي مرخملا :باب

 .ةرمع وأ جح يف نكي مل نم :لالحلاو «ةرمع وأ جح يف لخد نم :مرحملا

 ؛مرحملا ىلع مارح وهو .اًعبط شحوتم يرب لالح ناويح لك :انه هب داري ديصلاو

 1 ةهلا  مزخ عفو يطل وكت ا نأ ام اَي # :ىلاعت هلوقل

 ءاجاَح َجَرَح لي هللا َلوُسَر نأ .ثفنخ ٌيِراَصُنَألا َةَداَتَق بأ ْنَع 7
 روم

 اوُزخ» :لقو - ةك وأ خوف - ْمُهْنم َةَفِئاَط َفَرَصَف ُهَعَم اوِجَرَحَف

 ٌرخأ اوف َرَصْنا اَنَق ة .ٍرحَبلا َلِحاَس اوُذَحَأَ .«َيِقَبلَت ىتح ربل َلِاَس

 م اْوَأَر ْذِإ َنوُديِسَي ْمُه ابق .ْمِرْح 1 َهَداَتَق األ هلك

 كأن :اَنْلف مث ءاَهِيَك ْنِم اَنْلكَف انْلَرَتف ءاناَنَأ اهم َرَقَعَف ءِرُمُحلا َلَع َةَداََقوُب

 َر انَُرْدَأَف اهو ْنِم َّيِقَب اَم اَْلَمَحَف ؟َنوُمر ُّنْحََو هِدْيَص مح

 'اَهبَلَع َلوْحي ْنَأ هرم ٌدَحَأ مُكْن» :لاَقَق ؟َكِلَذ ْنَع ناسف هل
 ."هيخلْنِ َيِتَب ام اوُلُكَم» :َلاَق .ال :اوُناَك .«؟اَهيَلِإ

 دعا ُهلَوانَف .ْمَعَت :تْلُقَف .(؟غْئَع ُهْنِم ْمُكَعَم ُله» :َلاَف :ةئاَور فو
011011 

 .اهَلَكَأف

 يراخبلا يف يه خلإ (...ةياور ينو) :هلوق )١١95(.« ملسمو (14875) يراخبلا هجرخأ

 قباسلا مقرلاب ملسمو (30170)



 بخلا
 - اندر ةركا .لاو

 لج لالحلا ديص نم لكأي مرحملا :باب

 :ثيدحلا ظافلأ

 جحلا :باتك (؟68)ثيدحلا (

 ىلع قلطأف «ةيبيدحلا ةرمع يف كلذ نأ دمتعملا نم (اًجاح جرخ) :هلوقق

 .تيبلل دصاق رمتعملاو .دصقلا ةغل جحلا نإف ؛زئاج وهو «جحلا ةرمعلا

 .ةرمعلاب مارحإلا اودقع :يأ (اومرحأ) :هلوق

 ؛يلهألا راحلا ةقلخ ىلع ديصلا نم عون :يشحولا راحلا (شحو رمح) :هلوق

 «ةرفقملا ةيلاخلا ةنكمألا يف اهشحوتل شحولا ىلإ تبسن «ةدحاو ةليصف نم ا(همنأل

 .ناشحوو شوحو :اهعمج

 . "ةياهنلا” يف امك ءقفرملاو فتكلا نيب ام :وه (دضعلا) :هلوق
 اخ /) "حيضوتلا” و .(36/5) ؟مالعإلا” :رظنا

 ودع

 اًراَمح ِنئكي ّيَِتلا َلِإ ىَدُمَأ ُهَن هنأ هسنخ َنييَللا َةَماَتَج نْ ؛ ٍبْعَّصلا نع -5

 :ّلاَق ءِهِهَجحَو يف اَم ىَأَر 7 .هّيَلَع هد ُهَّدَرَف - َناَدَوي وَ ءاَوبَألا َّوهَو ءايْشْحَو

 .(ٌمَرَخ اَنأ الإ ءَكْيَلَع در نإ

 .ٍراَمح َرْجَع :ِظْفَل فو امج ّنِش :ِظْفَل يفَو راح َلْجِر : ملي ظْفل يفَو

 ديص ام لكأي ال مرحملاو ؛هلجأل ديص هنأ نظ هنأ :ثيدحلا اذه هجو

 .هلجآل

 :ثيدحلا جيرخت

 ملسم دنع ةثالثلا ىرخألا ظافلألاو )21١97(. ملسمو )١1875( يراخبلا هجرخأ

 .ديطتلع سابع نبا ثيدح نم )١١144(



 :ثيدحلا ظافلأ

 عادولا ةجح ىلإ هرفس يف وهو ءادهإلا اذه ناك 4 ريب يبنلل ىدهأ) :هلوق

 .ةرجهلا نم رشع ةنس

 نم ةعماج ةيرق :دملاو ةدحوملا ءابلا نوكسو ةزمه لا حتفب وه (ءاوبألاب) :هلوق

 لي امم ةفحجلا نيبو اهنيب «ةنيدملا نم ةلمهملا ءارلا ناكسإو ءافلا مضب عرفلا لمع

 .اهب لويسلا ءوبتل ؛كلذب تيمس ءاليم نورشعو ةثالث ةنيدملا

 عرفلا لمع نم ةعماج ةيرق :ةددشم ةلمهم لاد مث هلوأ حتفب (نادو) :هلوق

 ةبيرق لايمأ ةيناث نم وحن ءاوبألا نيبو اهنيبو لايمأ ةتس نم وحن ىشره نيبو اهنيب

 .ةنيدملاو ةكم نيب ءاوبألاو يهو «ةفحجلا نم

 .0078/4) "حيضوتلا” و )5١7/5(« "مالعإلا” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةماثج نب بعصلا ثيدحو ةداتق يبأ ثيدح :نيثيدحلا نيب عمجلا

 لوبقلا ثيداحأ نأب :كلذ نم فلتخا ام نيب روهمجلا عمجو :هغلله ظفاحلا لاق

 ةلومحم درلا ثيداحأو «مرحملل هنم يدب مث هسفنل لالحلا هديصي ام ىلع ةلومحم

 دنع مارحإلا ىلع راصتقالا يف ببسلاو :اولاق .مرحملا لجأل لالخلا هداص ام ىلع

 نيف ءاّمرحم ناك اذإ الإ هل ديص اذإ ءرملا ىلع مرحي ال ديصلا نأ :بعصلل راذتعالا

 .رخألا ثيداحألا يف هنيب دقو «هيفن ىلع لدي ملف ؛هادع اع تكسو يلصألا طرشلا

 )١174/7(. ؟ءاوضألا” و .(77 /4) "حتفلا” و «(7 ٠4 /7) ؟ينغملا” :رظنا



 نَحلا
4 

 8 7 فرخرا ع هاو

 جحلا :باتك (؟07)ثيدحلا عج فلنا لالحلا ديص نم لكأي مرحملا :باب

 هدايطصاو ديصلا لتق مرحملا ىلع مرحي
90 

 :ىلاعت لاقو «[96:ةدئاملا] مرح مسأَو َديَصلا ولعت ال أونماء َنيِذَّلَ
 لس

- 

< 
 اَبمأَتي # :ىلاعت لاق

 يذلا كتنيخ ةداتق يبأ ثيدحو «[47:ةدئاملا] #اًمَّرَح مُثْمَد اَم ريل ُدَيَص ْمكَيَلَع مْوُعَو#

 .فلؤملا هركذ

 هدايطصاو ديصلا لتق ميرحت يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال :هلللج ةمادق نبا لاق

 .مرحملا ىلع

 رحنلا اهنم :عاونأ وهو .حورلا تيفي لعف لك وه لتقلا :هنلله يبطرقلا لاقو

 لعف لك ديصلا يف مرحملا ىلع ىلاعت هللا مرحف .ههبشو خضرلاو قنخلاو حبذلاو

 .حورلل اتيفم نوكي

 الو هيلإ ريشي الو هديصي الو ديصلا لتق مرحملل زوجي ال هنأ :لصاحلا :تلق

 الو :اًضيأو كينغ ةداتق بأ ثيدح هيلع لدي كلذ لك ءامارح الو الالح هيلع لدي

 ال :اولاقف هطوس عقو :ةداتق بأ ثيدح يف نإف ؛ءيشب ديصلا ىلع ةناعإلا هل لحت

 .هتذخأف هتلوانتف لاق .نومرحم انإ «ءيشب هيلع كنيعن

 .(574 /5) "يبطرقلا ريسفت”و ,(7* ٠8 /8) «ينغملا” :رظنا

 اديص مرحلا يف نولحم ةعامج وأ اًديص نومرحم ةعامج لتق اذإ

 يبعشلاو نسحلا لوق وهو .لماك ءازج مهنم دحاو لك ىلع :لوألا لوقلا

 .ءاطع نع ةياورو ءيح نب نسحلاو يروثلاو كلامو يعخنلاو

 يعفاشلاو يرهزلاو ءاطع لوق وهو .دحاو ءازج مهلك مهيلع :يناثلا لوقلا

 ىلع !ىح امنأ فوع نب نمحرلادبعو رمع نع يورو .روث يبأو قاحسإو دمحأو

 ءاديص نومرحم ةعامج لتق اذإ :هباحصأو ةفينحوبأ لاقو .ةاشب ايبظ اباصأ نيلجر



 نِحلا

 ّجحلا :باتك (؟6*)ثيدحلا 5 فك لالحلا ديص نم ُلكأي مرخملا :باب

 لك ىلعف «مرحلا يف اديص نولحم ةعامج لتق نإو «لماك ءازج مهنم دحاو لك ىلعف

 .دحاو ءازج مهتعامج

 .ملعأ هللاو ءادحاو ًءازج مهيلع نأو «يناثلا لوقلا وه :حجارلا

 (1731/5) "ءاوضألا” و .(؟07/94/11) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟هنمضي لهف ؛ديصلا ىلع لالحلا مرحملا لداذإ

 ركبو دهاجمو ءاطعو سابع نباو يلع نع يور .مرحملا هنمضي :لوألا لوقلا

 .يأرلا باحصأو قاحسإو ينزملا

 ةلالدلاب نمضي الف ؛ةيانجلاب نمضي هنأل ؛لادلا ىلع ءيش ال :يناثلا لوقلا

 لدي نأ زئاج :ينزملا لاقو .روث يبأو |هباحصأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .يمدآلاك

 .لالحلا مرحملا

 «فلؤملا هركذ يذلا كتف ةداتق بأ ثيدح ركذو ؛لوألا ةمادق نبا حجرو

 .ةباحصلا نم افلاخم امه فرعن الو «سابع نباو يلع لوق هنألو :هكلله لاقو

 1١"(. /9) ؟ينغملا”و .(؟978/11) "راكذتسالا” :رظنا

 هلتقف ديصلا ىلع امرحم مرحملا لداذإ

 .ناميلس يبأ نب دامحو ءاطع لاق هبو ءدمحأ بهذم وهو .امهنيب ءازجلا :لوألا لوقلا

 ريبج نب ديعسو يبعشلا لاق هبو .ءازج دحاو لك ىلع نأ :يناثلا لوقلا

 .يأرلا باحصأو يلكعلا ثراحلاو

 .روث يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .هدحو لتاقلا ىلع الإ ءازج ال :ثلاثلا لوقلا

 ؛دحاو وهو فلتملا ءازج بجاولا نأل :هئللذ لاقو ءلوألا ةمادق نبا حجرو

 .ادحاو ءازجلا نوكيف
 .(170/5) ؟ءاوضألا” وى(١931 /9") ؟ىنغملا” و (719/9/11) "راكذتسالا” :رظنا



 ٌنِحلا

 ححلا :باتك (,ه)ثيدحلا (نج ين لالحلا ٍديص نم لكي مرجملا :باب

 ؟محللا مكح امف ديصلا مرحملا لتق اذإ

 .سانلا عيمج ىلع هلكأ مرحي «ةتيم راص ديصلا مرحملا لتق اذإ :لوألا لوقلا

 باحصأو قاحسإو يعفاشلاو يعازوألاو كلامو ملاسو مساقلاو نسحلا لاق اذببو

 .يأرلا

 وه :رذنملا نبا لاق ءروثوبأو يروثلاو مكحلا هلاق .هلكأب سأب ال :يناثلا لوقلا

 .لالحلا هلكأي :ينايتخسلا بويأو رانيد نب ورمع لاقو .قراسلا ةحيبذ ةلزنمب

 ريغ هتاكذ تحابأ نم نأل ؛هنم لكألا هريغل لحي هنأ :ميدق لوق يعفاشلا نع يكحو

 .لالحلاك ديصلا تحابأ ديصلا

 ناويح هنأ انلو :هئللَذ ةمادق نبا لاق ءلوألا لوقلا ةمادق نباو يبطرقلا حجرو

 رئاس قراف اذهبو .يموجملاك هحبذب لحي ملف «ىلاعت هللا قحل هحبذ هيلع مرح

 اذإ مرحلا ديص يف مكحلا كلذكو .هحبذ مرحي ال هنإف ؛ديصلا ريغ قرافو تاناويحلا

 .لالخلا هحبذ

 007 /5) "يبطرقلا ريسفت” و 0710 /) "ينغملا” :رظنا

 ؟لكألاو لتقلل هنمضي لهف , هلكأ مث ديصلا مرحملا لتق اذإ

 :ةفينحوبأو ءاطع لاقو .لكألا نود لتقلل هنمضي :يعفاشلاو كلام لاق

 ملف ؛ءازجلاب نومضم ديص هنأ انلو :هنلله ةمادق نبا لاق .لكألاو لتقلل هنمضي

 .لكألا ريغب هفلتأ ول |ى ءايناث نمضي
 .(754 /5) ؟يبطرقلا ريسفت” و«( 5 /) "ينغملا” :رظنا
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 حض

 ّيرج> يا ىج

 ىسيئوز»» نيه سكي
 يبدي د نواح تا أ <

 عويبلا باتكك (...)ثيدحلا(* 3
 فرد

 :عويبلا فيرعت

 ىلع ءيشب ءيش ةلباقم :ةغللا يف وهو «هعاونأ فالتخال عمجو «عيب عمج :عويبلا

 .اًكلمتو اًكيلمت لاملاب لاملا ةلدابم وه :ىرخأ ةرابعبو ءصوصخم هجو

 :ىلاعت هلوق يف ( «ءارشلا ىنعمب اًضيأ عقيف ؛دادضألا نمو «ءارشلا ميسق وهو

 هللا لوسر لاقو .اهوعاب :يأ «[7١٠:ةرقبلا]# ْمُهَسَُنَأ هدي أور َرَُه ام تىشبو#

 .هيخأ ءارش ىلع رتشي ال :يأ «!هيخأ عْبَب َلَع ْمُكّدَحُأ ْعبيالا 2

 ذخألل هعاب دمي نيدقاعتملا نم دحاو لك نآل ؛عابلا نم قتشم عيبلاو

 ؛عيبلا دنع هحفاصي :يأ .هبحاص عيابي ناك |هنم دحاو لك نأ لمتحيو .ءاطعإلاو

 .ةقفص عيبلا يمس كلذلو

 .هلوبق ءارشلاو «نمثب ريغلا ىلإ كلم لقن :اًعرشو

 وهو «عورشملا هجولا ىلع يضارتلا ليبس ىلع لاهب لام لدابت وه :رخآ فيرعت
 «نمثلا لذبي يذلا :وهو ءاعاتبمو «هتلزنم لزني نم وأ كلاملا :وهو ءاعئاب يضتقي

 .نمثلا هلباقم يف لذبي يذلا نمثملا :وهو ءاعيبمو

 .نمثملاو نمثلاو عاتبملاو عئابلا :ةعبرأ هناكرأف اذه ىلعو

 .0117/5) ؟يبطرقلا ريسفت” و ((7817/4) "حتفلا”و 0٠(«: /؟) ؟ينغملا”و .(0/ /5) ؟نايبلا” :رظنا

 عيبلازاوج

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هزاوج ىلع لد



 عويبلا باتك (...)ثيدحلا 5 فشخ

 :ىلاعت هلوقو [570:ةرقبلا] َمِيَسْلَأ ُهَّلأ لحأَو# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 تركت أ َلِإ لطلاب مُكَحَنَتَي ملون اَوْلُكَأَت ال أوُنَماَ تلا اًهيأكي »

 :لاوقأ اهيف ىلوألا ةيآلاو .[79:ءاسنلا]4 َمُكَنِي ضار نع ردت

 ةحابإ يضتقيف ؛عيب لك لوانتي ماع ظفللا نإف صوصحخم ماع هنأ :اهحصأو

 امب صوصحخ ةحابإلا يف ماع وهف ؛اهمرحو ىرخأ اعويب عراشلا عنم دق نكل «عيمجلا

 .هعنم ىلع ليلدلا لد

 هركذ ام :اهنم «هريرقتو هلعفو ب يبنلا لوق نم ةريثكف :ةنسلا نم ةلدألا امأو

 . هتفه» مازح نب ميكحو رمع نبا ثيدح نم عويبلا باتك لوأ يف هفللو + فلؤملا

 قلعتت ناسنإلا ةجاح نأل ؛هيضتقت ةمكحلاو .دحاو ريغ هلقن دقف :عامجإلا امأو

 .هبحاص دي يف اب
 .(581 /4) "حعفلا”و «(011 /7) "ينغملا” :رظنا

 تادابعلا دعب عويبلا ركذ ببس
 ف عرش ةيورخألا لامعألا اهنم دوصقملا تادايعلا نايب نم هُهْلاَو هْللاَع هلام فلؤملا غرف امل

 ىنث مث اهتيمهأل تادابعلا مدقف «ةيويندلا تالماعملا اهنم دوصقملا تالماعملا نايب

 برشلاو لكألا نع ةرخأتم هتوهش نأل حاكنلا رخأو «ةيرورض اهنأل ؟تالماعملاب

 نم غارف دعب وه امنإ ابلاغ كلذ عوقو نأل ؛تامصاخملاو تايانجلا رخأو ءامهوحنو

 .جرفلاو نطبلا يتوهش



 عويبلا باتك (...)ثيدحلا (

 ؟لوبقلاو باجيإلا عيبلا داقعنا يف طرتشي له

 :عئابلا لوقي نأ باجيإلاو «لوبقلاو باجيإلاب الإ عيبلا دقعني ال :لوألا لوقلا

 تلبق وأ «تيرتشا :يرتشملا لوقيو ءامهيلع لدي ظفل وأ ءكتكلم وأ ءاذه كتعب

 .دمحأ بهذم يف لوقو «هباحصأ ةماعو يعفاشلا لوق وهو .امهوحنو

 ةراشإ يف اك ءاهنع زجعلا دنع ةرابعلا ماقم ةراشإلا نوميقي ءالؤه مث

 .ةجاحلا دنع ةرابعلا ماقم يف ةباتكلا اًضيأ نوميقيو ءسرخألا

 نم هيف َّذب الف ةسيفنلا ءايشألا امأ ءتارقحملا يف ةاطاعملا عيب زوجي :يناثلا لوقلا

 نم يضاقلاو «ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «ةفينح بأ لوق وهو .لوبقلاو باجيإلا

 .ةلبانحلا

 ال ظفلت دجوي الو نمثلا يرتشملاو ةعلسلا عئابلا يطعي نأ :ةاطاعملا ةروصو

 نأ طرشب نكل «رخآلا نود امهدحأ نم ظفل دجوي وأ «يرتشملا نم الو عئابلا نم

 امأو ءاذه .ةاطاعملا تلصح تدجو اذإف «نيبناجلا نم اضرلا ىلع لدت ةنيرق دجوت

 سيفنلاو رقحملاو ريثكلاو ليلقلا يف عوجرلا :هثللَو يوونلا لاقف ةسيفنلاو تارقحملا

 .الف الإو «عيب وهف اًعيب هودعو تارقحملا نم هودع |مف .فرعلا ىلإ

 عيب وهف ةراجإو اًعيب سانلا هلع ام لكف .فرعلا ىلإ عجري :ثلاثلا لوقلا

 سيلو «لاعفألاو غيصلا نم مهنيب هنومهفي ب موق لك دنع دقعلا دقعنيو .ةراجإو

 كلذ يف ربتعيو «مهتاغل عونتت اك سانلا حالطصا عونتب عونتي لب ءرمتسم دح كلذل
 .امهنيب عيبلا مت دقف «ةضواعملاب امهنم يضارت نع اقرتفا ىتم اهأ

 رايتخا وهو ءدمحأ بهذم رهاظو «ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «كلام لوق وهو

 .نيميثع نباو «ميقلا نباو «ةيميت نباو «يوونلا



 عويبلا ْباتك (...)ثيدحلا (

 عوجرلا بجوف ءهل ظفل عرشلا يف تبثي لو عيبلا لحأ ىلاعت هللا نأ :مهتجح

 هباحصأو دو يبنلا نع ةروهشم ةريثك عيبلا يف ثيداحألا اًضيأو :فرعلا ىلإ

 .لوبقلاو باجيإلا - اهترثك عم - اهنم ءيش يف تبثي ملو « طن
 تالماعملا نأل :هكللج نيميثع نبا خيشلا لاق .ثلاثلا لوقلا وه :باوصلا

 هدع اف .«سانلا نيب تالماعم يه لب «درو امب اهيف ناسنإلا ديقتي تادابع تسيل

 هودع امو ء«فقو وهف اًمقو هودع امو «نهر وهف اًنهر هودع امو «عيب وهف اًعيِب سانلا

 .حاكن وهف اًحاكن

 حرشلا”و 6(2 )١9/ ؟ىواتفلا عومج” و ل( /90 "عومجملا”و 051 /9) "ينغملا”و ؛.(١؟ /8) ؟نايبلا” :رظنا

 )01١١/8. ؟عتمملا



 نِحلا كيج
 00 17٠
 عويبلا باتك (؟04)ثيدحلا (؟ 1

 َعَياَبَت اَذِإ» :َلاَق هنأ لكي هللا ٍلوُسَر ْنَع ,دعضتيع َرَمْع نْب د هللا بع نع -4

 اًْهَُدَحَأ دم ْوَأ 'اًعيِح اَناَكَو اَنَنََتَيَ امرا من ٍلحاَو كَ الجر

 ْنِإو ُمْيبْلا َبَجَو ْدَقَف َكِلَذ لع اَعَياَبَ َرَحآلا اَمْهُدَحَأ رَبَح ْنِإَف َرَحآلا
 .(عْيَبلا َبَجَو ْدَقَف « ميلا اهُهْنم ٌدِحاَو كو ُكْدَيَلَو اَعياَبت ْنَأ َدْحَاَقَدَمَت

 :ثيدحلا جيرخت

 (1571) ملسمو ءاَرَخآلا اَمُهُدَحَأ َرّيَخ ّْنِإَف» :هدنع سيلو (؟117١) يراخبلا هجرخأ

 .هظفل اذهو

 :ثيدحلا ظافلأ

 بلط :وهو «رييختلا وأ رايتخالا نم مسا ءاخلا رسكب ؛رايخلاب» :هلوق

 .هخسف وأ عيبلا ءاضمإ نم نيرمألا

 ءاضمإ رتخا :هل لوقي نأ :هفللذ يوونلا لاق ارخآلا امهدحأ ريخي وأ» :هلوق

0 

 و

 رايخلاب ِناَعّيبْلا» 3 رع لا هللا لوس

 .اههِعْيَب يف اَمُهَل كروُب ياض - يلع ل
 2 يل

 ."[ههِعْبَبَهَكَرَب ْتَقْحي اَيَذَكَو همك ْنإَو

0-1 

 - اَقَءَهَيي ل اَم / وو

 :ثيدحلا جيرحت

 . ااَقّدَفَبَي ىّبَح» :لاق وأ :هدنع سيلو )١6777( ملسمو ,(701/4) يراخبلا هجرخأ



 نجلا

0 1 <١ 
 عويبلا ُباتك (؟55)ثيدحلا (*)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 باب نم امهيلع قلطأ «يرتشملاو عئابلا :ينعي «ءايلا ديدشتب «ناعّيبلا» :هلوف

 .بيلغتلا
 .(77/5) "حتفلا”و )١871(« ؟ملسم حرش” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ماسقأ ةينامث رايخلا

 ول ىتح «عيابتلا ناكم :هب دارملاو ءسولجلا عضوم :يأ ؛سلجملا رايخ ١-

 .سلجم رايخ نوكيو ءامل رايخلا نإف ناعجطضم وأ نامئاق امهو دقعلا عقو

 ةدم يف هدعب وأ دقعلا بلص يف رايخلا نادقاعتملا طرتشي نأب ءطرشلا رايخخ -

 .سلجملا رايخ

 نع اًجراخ اًنبغ عيبلا يف نبغ اذإ يرتشملاو عئابلل تبثيو «نبغلا رايخ -“

 .ةداعلا

 هديعجتو ةيراجلا رعش ديوستك نمشلا هب ديزي اب تبثيو «سيلدتلا رايخ -5

 .كلذ وحنو ؛عرض يف نبل ةيرصتو

 .ةداع عيبملا ةميق نم صقن ام بيعلاو «هانعمب امو بيعلا رايخ -

 .ةعضاوملاو ةحبارملاو ةكرشلاو ةيلوتلا يف تبثي رايخ -1

 .نمشلا ردق يف يرتشملاو عئابلا فالتخخال تبثي رايخ ٠-

 .اًقوصوم اًئيعم اًئيش هعاب اذإ ةفصلا يف فلخلل تبثي رايخ -#
 .- َلاَعَت هللا َءاَّض َْنِإ - ليصفتلاب ةيناثلا ماسقألا هذه ىلع مالكلا يتأيسو

 .(ه8 /*) ؟برآملا لين”و )4١7/4«: "عبرملا ضورلا” :رظنا



 ؟لاوقأ مأ نادبأ قرفت هيف قرفتلا له ,سلجملا رايخ :لوألا مسقلا

 اقرتفي مل عيبلا دقع سلجم يف اماد |ف ةعلس يف نالجرلا عيابت اذإ :لوألا لوقلا

 .عيبلا بجو دقف ءاهتادبأب اقرفتي نأ الإ عيبلا خسفيو عجري نأ امهنم دحاو لكلف

 هركذ ام :مهليلد .مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 . ههتليم مازح نب ميكحو رمع نبا ثيدح نم فلؤملا
 هت م

 اقرفت نإو هلوق اذكو «اًعيِح اَناَكَو اََرَمَتَي ل اَم) :هيف دعتتقع رمع نبا ثيدحف 00 3

 .نادبأ قرفت قرفتلا نأ حضاو نايب اذهف .عيبلا اهنم دحاو كرتي ملو اعيابت نأ دعب

 ادقع اذإ نيعيابتمل رايخ الف ؛نادبأ ال لاوقأ قرفت قرفتلاب دارملا :يناثلا لوقلا

 يعخنلا ميهاربإو ةفينح يبأو كلام لوق وهو .اهنادبأب اقرفتي مل نإو مالكلاب |هعيب

 [١:ةدئاملا]# ٍدوُقَعْلاِب ْأوهَوأ#« :ةيآلاب اولدتساو .نمحر لادبع نب ةعيبرو ةفوكلا لهأو

 نأ لإ :ىلاعت هلوقو .هب في «قرفتلا لبق عجر مث قافتالا لصح اذإف :اولاق

 درجمب هنأ ىلع لدت ةيآلاف :اولاق [19:ءاسنلا]4 َمُكَنِي ضار نَع ردت تركت

 سلف ِضْوْلا يف بَ اَدإَو ]> وُنمْؤملا يبي يبنلا لوقب اولدتساو .عيبلا متي اضرلا

 . (مِهِطو رش َلَع ّن ٠١١ :ءاسنلا أ ِةرَكَّصلأ نم أوُوصَقُت نأ حام يلع

 . تن مازح نبا ميكحو رمع نبا ثيدح رهاظل ؛لوألا لوقلا وه :حجارلا

 :ليق اذإ مالكلا رهاظو ةغللا فرع يف سانلا رمأ اندجو اذه ىلع :هثلله يباطخلا لاق

 .ها .نادبألاب زيبمتلا هنم موهفملا ناك .سانلا قرفت

 اهنأ :كلذ لصاحو «ملعلا لهأ اهنع باجأ دقف يناثلا لوقلا ةلدأ امأ :تلق .

 .ملعأ هللاو «نيثيدحلاب ةصصخم ةماع

 ؟متفلا” و .(031 /7) ؟ينغملا”و ؛(8/9١5) "عومجملا”و «(555/50) "راكذتسالا”و 077 /5) "قارشإلا” :رظنا
 00١(. /5) «لينلا>و 0” /5)



 ؟قرفتلا طباضوه ام

 هموزل يف فالخ ال :هنثلَج ةمادق نبا لاق .عيابتلا ناكم نم قرفتلا لصح اذإ

 .قرفتلا دعب

 اقرفتي نأ دارملا نأب نولتاقلا فلتخا دقو :هكللذ ظفاحلا لاف هطباض امأو

 يف ءاملعلا بهذم نم حجارلا روهشملاو .هيلإ يهتتي دح روكذملا قرفتلل له نادبألاب
 هللاو ءالف ال امو هب مكح اًقرفت فرعلا يف دع ام لكف فرعلا ىلإ لوكوم هنأ كلذ

 مل عرشلا نأل ؛ اًفرع دودحم هنإ :ءاملعلا لوقي :هغلذ نيميثع نبا خيشلا لاقو .ملعأ

 .فرعلا ىلإ هيف عجري هنإف «ديدحت ريغ نم عرشلا هب يتأي ءيش لكو.هددحي
 .(577/4) ؟عتمملا حرشلا” و «(07 4 /5) "لينلا” و 073794 /4) "حتفلا” و .(058 /؟9) ؟ينغملا” :رظنا

 اقرفت دعت اهنأ ملعلا لهأ ركذ ءايشأ

 هبحاصل اربدتسم امهدحأ يشمي نآبف ءءارحصك دحاو ناكم يف اناك اذإ

 .تاوطحخ

 .تيب ىلإ تيب نم هقرافي نأبف «تويبو سلاجم تاذ ةريبك راد يف اناك نإو

 .اقرتفا دقف اهنم جرخ وأ حطسلا امهدحأ دعص اذإف ةريغص راد يف اناك نإو

 .سكعلا وأ لفسأ ناك نإ اهالعأ امهدحأ دوعصبف ةريبك ةنيفس يف اناك نإو

 .اهنم امهدحأ جورخبف ةريغص تناك نإو

 .(5//411) ؟عبرملا ضورلا” :رظنا

 اقرفت دعت ال ءايشأ

 كلذ يف اماقأ ولف .امنادبأب اقرفتي نأ وهف قرفتلا امأو :هكلله يوونلا لاق

 اذه .امهرايخ ىلع امهف ءلحارم ايشامت وأ اماق وأ رثكأ وأ ةنسك ةلواطتم ةدم سلجملا

 .روهمجلا عطق هبو .حيحصلا وه



 1 <> اى:
 عويبلا باتك (؟00)ثيدحلا ()ج

 مل امان وأ طئاحك زجاحب ا|مهنيب زجح ولو :هئللذ عبرملا ضورلا بحاص لاقو

 .ةدملا تلاط ولو «دقعلا لحمب |هئادبأب امههئاقبل اقرفت دعي

 نم امهدحأ جرخ مث ءاعيابتو ةرجح يف اناك اذإو :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 يف اناك اذإو .ىهتنا لوألا سلجملا نأل ؛اقرفت دقف ةجاحلا ءاضقل مامحلا ىلإ ةرجحلا

 الو ءاهعالقإ دنع اعيابتو ةعاس ةرشع ثالث هرادقم «ديعب لحم ىلإ نيهجتم ةرايطلا

 مل اماد ام ةعاس ةرشع ثالث رايخلا ةدم نوكتف «ةعاس ةرشع ثالث دعب الإ طببت

 .اقرفتي

 .(8//7717) ؟عتمملا حرشلا”و «(414 /4) *مساق نبا ةيشاح” عم ؟عبرملا ضورلا”و )7١1/9(« "عومجملا” :رظنا

 ؟رايخلا عطقني لهف ,دقعلا لاح يف سلجملا رايخ عطق يرتشملاو عئابلا طرش اذإ

 راتخا نإف .هخسف وأ عيبلا ءاضمإ رتخا :هبحاصل امهدحأ لاق اذإ :لوألا لوقلا

 ةنييع نباو يعازوألاو يروثلا لوق وهو .اقرتفي مل نإو ءامهنيب مت عيبلا ذافنإ

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإو يعفاشلاو
27 

 دحأ حم وأ) :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا هشيم رمع نبا ثيدح :مهتج و و

 » :ظفلب )51١9( يراخبلا يف ءاجو .«ٌعْيَبلا َبَجَو ْدَقَف «َكِلَذ َلَع اَعَياَبَتق َرَخآلا

 و 2 ]

 و تلك ١

 .( نتا :ِهبِحاَصِل اَمُهُدَحَأ ُلوَقَي

 نع ةياور وهو .ارياختي مل وأ ارياخت ءاقرفتي ىتح عيبلا متي ال :يناثلا لوقلا

 1 اَم رايخلاب ِناَعّيَمْلا» : طغايع رمع نبا ثيدح ف تاياورلا رثكأ نأ :هتجح .دمحأ

 هركذ يذلا مازح نب ميكح ثيدح يف اذكو ءصيصخت الو دييقت ريغ نم ااَقّرَمتي
 .اًضيأ فلؤملا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه :باوصلا
 "حتفلا” و (1/١ "عومجملا”و محال /؟) "ينغملا”و ,(57 /6) ؟نايبلا»و ««الال/5) "فارشإلا” :رظنا

2.2/5 



 ؟

 عويبلا باتك (100)ثيدحلا (١)ج اه

 رخآلا رايخ طقسي لهف ,هرايخ نيعيابتملا دحأ طقسأ اذإ

 :رخآلا لاقف .كتريخ وأ رتخا :رخآلل امهدحأ لاق اذإ :هفلل» يوونلا لاق

 تكاسلا رايخ عطقني مل رخآلا تكس نإو ...فالخ الب امهرايخ عطقني هنإف .ترتخا

 .هدحو هقح يف مزل رخآلا نود امهدحأ راتخا نإو :هغللو ةمادق نبا لاقو .فالخ الب

 .رخآلا نود هرايخ امهدحأ طقسأف ءامط طرشلا رايخ ناك ول امك

 .(559/8) "عتمملا حرشلا”و «(7117 /9) "عومجملا” و ,.(03548/7) "ينغملا” :رظنا

 عيبلا خسف ةيشخ سلجملا قراف نم

 اذهو «عيبلا خسف ةيشخ هبحاصل نيعيابتملا دحأ ةقرافم مرحي :لوألا لوقلا

 .نيميثع نباو ينابلألا هراتخاو هباحصأ ضعب لوق وهو ءدمحأ نع نيتياورلا حصأ

 :لاق لَ يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم ءاج ام :مهتجح
 ؛هَقِراَقي نأ هل ٌلياَلَو ,راّيخ َةَمْفَص َنوُكَي ْنَأ اَّلِإ كرفت ىَلح راج ٌاَتاَو ُْئاَبْلا

 يذمرتلاو :«(457) دوادوبأو «(18/1) دمحأ هجرخأ .ُهَليِقَتْسَي ْنَأ َةَيْشَك

 سس هدلسو 00

 وهو .ءاشي نأ الإ هليقي ال نأ هلو «عيبلا متيل هقرافي نأ هل زوجي :يناثلا لوقلا

 ءاج ام :لوقلا اذه ةجح ءاعامجإ كله ربلا دبع نبا هلقن لب ؛ملعلا لهأ روهمج لوق

 يراخبلا هجرخأ .هبحاص قراف «هبجعي اًئيش ىرتشا اذإ ناك هنأ دطتخ رمع نبا نع

 .(1511) ملسمو )١1١0(

 نبا لاقف «...َُقِراَقُي نأ ُه هَل لحي اَكَو» :هيف يذلا بيعش نب ورمع ثيدح امأو

 .ةركنم ةظفل يه :هنللو ربلا دبع

 دخَر يبنلا ىلإ عوفرم بيعش نب ورمع ثيدح نأل ؛لوألا لوقلا وه حجارلا

 نبا لعف نم وهف ؛يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام فالخب «مدقت اك نسح هدنسو



1 ١ 
 عويبلا باتك (؟50)ثيدحلا (؟)ج

 اذه نع باجأ «ليصفت هيف سيلو ماع ااَقَرََتَي 1م ثيدحلا :لئاق لوقي دقو ءرمع

 دارأ نإف .رخآلا قح طاقسإ هب داري ال يذلا قرفتلا هب دارملا :لاقف نيميثع نبا خيشلا

 ُهَل لي اَلَو» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو ؛تاينلاب لامعألاف ءرخآلا قح طاقسإ هب

 .(ُةَليِقَيْسَي ْنَأ َةَيْسَح ؛هَقِراَعُي

 .(774/8) "عتمملا حرشلا”و ١197(« /0) "ءاورإلا و «(0717 /7) "ينغملا7 و «(778 )5١/ ؟راكذتسالا” :رظنا

 سلجملا رايخ اهيف تبثيو عيبلا ىنعمب ينلا دوقعلا

 مث ربلا نم عاص ةئامب صخشل ناسنإلا رقي نأ :هلاثم عيبلا ىنعمب يذلا حلصلا

 اهنأل ؛عيبلا ىنعمب ةحاصم هذهف «مهرد ةئارب عصآلا هذه ىلع هل رقملا يأ هحاصي

 .عيبلا ىلع اسايق رايخلا هيف تبثيف ةحضاو ةضواعم

 .عيبلا نم عون اهنأل ؛امولعم اهيف ضوعلا ناك اذإ ضوع ىلع ةبحلا
 هيلع عاب دقف «ةئاب ةنس اتيب رخآ رجأ اذإ لجرلاف .ةضواعم دقع اهنأل ؛ةراجإلا

 .تيبلا اذه عفانم

 َءاَس نإ «هباب يف ملسلا ىلع مالكلا يتأيسو .سلجملا رايخ هيف تبثي عيب ملسلا

 .ّلاَعَت هللا

 ةضف وأ ةضفب بهذ عيبف دوقنلاب صاخ عيب وهو «عيب فرصلا نأل ؛فرصلا

 ةلمعلاو ةيدوعسلا ةلمعلاو ةريللاو هينجلاك ةيدقنلا قاروألا اذكهو ءفرص بهذب

 رايخ هيف تبثي عيب ضعبب اهضعب فرص «تالمعلا رئاسو رالودلاو ةينميلا

 .َّلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ءابرلا باب يف فرصلا ىلع مالكلا يتأيسو .سلجملا
 .(577/8) "عتمملا حرشلا” و )5١17/4(« "ضورلا ةيشاح” و «(084 /) ؟ينغملا” :رظنا



 ٌبحلا

 عويبلا باتك (؟65)ثيدحلا مينا

 سلجملا رايخ اهيف تبثي ال يتلا دوقعلا

 زئاج نهارلا قح يف مزال هنأ :هانعمو «نيفرطلا دحأ نم مزال دقع وهو :نهرلا
 الام صخش نم تضرقتسا :هلاثم :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاق ءنبترملا قح يف

 قحلا بحاص لبق نمو مزال يلبق نم نهرلا اذهف .اباتك هتيطعأف انهر ينم بلطف

 .السرم كنتمذ يف نيدلا ىقبيو .كباتك ذخ :لوقيو نهرلا خسفي نأ هل هنأل ؛زئاج

 ةوقل ؛حصي مل سلجملا سفن يف هخسف دارأ مث هدبع ناسنإلا قتعأ ولف «قتعلا

 .هذوفن

 .هيف رايخ الف .هلل هكلم نم هجرخأ ناسنإلا نأل ؛؟فقولا

 .ةضواعم دقع تسيل اهنأل ؛اهيف رايخ ال تضبق اذإ ةبهلا

 .علخلاو حاكنلاك ضوعلا اهيف دصقي ال يتلا ةمزاللا دوقعلا

 «ةلاكولاو ,ةكرشلاو «ةلاعجلاو «ةلاقإلا :اهنم «ةريثك ءايشأ ملعلا لهأ ركذ دقو

 هلاق ام وه مدقت ام لصاحو .كلذ ريغو ةيصولاو ةعيدولاو ةيراعلاو ةبراضملاو

 دوقعلا نم نوكت نأ :ىلوألا :نيلاح نم ولخت ال دوقعلا :هكلله نيميثع نبا خيشلا

 هخسف زوجي زئاجلا دقعلا نأل ؛رايخلا اهيف نإ انلوق نع ينغي اهزاوج هذهف «ةزئاجلا

 «ةذفانلا دوقعلا نم نوكت نأ :ةيناثلا .هدعب وأ دقعلا سلجم يف ءاوس «قرفتلا دعب ىتح

 .فقولاو قتعلا لثم «رايخ اهيف نوكي نأ نكمي ال اهذوفن ةوقل يتلا

 .(559 /8) "عتمملا حرشلا” و :(5//877) ؟ضورلا ةيشاح”7 و (0 94 /7) "ينغملا” :رظنا

 فالخ هيفو طرشلا رايخ : يناثلا مسقلا

 لقن لب ,ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .عيبلا يف طرشلا رايح حصي :لوألا لوقلا

 رايخ توبث يف هب جتحي ام ىوقأ نأ ملعاو :هنلله يوونلا لاق .كلذ ىلع عامجإلا

 .عامجإلا هيف اولقن دقو «عامجإلا طرشلا



 م”تلأ

 .ةمولعم هتدم تناك اذإ «عامجإلاب عيبلا يف رايخلا طرش حصي :اًضيأ لاقو

 :لوقلا اذه ةجح .ةمادق نبا فالخلا مدع اًضيأ لقن اذكو

 باتِك يف َّسْيَل ٍطْرَش ْنِم َّناَك اَم» :لاق ديب يبنلا نأ ان ةشئاع ثيدح ١(

 طورشلا باب يف فلؤملا هركذ ؛قأيس ثيدحلاو .«ِطْرَش َةئاِم َناَك ْنِإَو ٌلِطاَب َوُهَف هللا

 عويبلا ٌباتك (؟00)ثيدحلا (

 .حيحص وهف هللا باتك يف طرش لك نأ ثيدحلا موهفمف «عيبلا يف

 «عويبلا يف عدخي هنأ يب هللا لوسرل لجر ركذ :لاق هغت» رمع نبا ثيدح (؟

 (7110) يراخبلا هجرخأ .؛ةَبالِخ اَل :َلَقَق َتْمَياَب اَذِإ» :ْيَي هللا لوسر لاقف

 .رظن هتلالد يف :هفلله يوونلا لاق نكل )١1677(« ملسمو

 ىَتَح ٍراَيلاِب ٌعاَنبلاَو ُعْياَبْلا» :هيفو ,مدقتملا دضن# ورمع نب هللا دبع ثيدح (*

 .«راَيخ َةَفْفَص َنوُكي نأ الإ هر

 . اههِطوُرُش َلَع َنوُنمْؤَلا» :ثيدح (
 نع ركذو .مزح نبا هلاق .لطاب وهف رايخلا طرشب عقو عيب لك :يناثلا لوقلا

 لاقو .امل وأ عئابلل رايخلا هيف طرش اذإ عيبلا زوجي ال هنأ يروثلا نايفسو ةمربش نبا

 .زاج ءرثكأ وأ مايأ ةرشع يرتشملل رايخلا طرش نإف «كلذب دساف عيبلا :نايفس

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه حيجارلا

 )717١/8(. ؟عتمملا حرشلا” و :((777/9) "عومجملا” و «(075 /1) ؟ينغملا” و «(5 754 377٠ /) "ىلحملا” :رظنا

 ءايشأ يف الإ طرشلا رايخ اهيف تبثي سلجملا رايخ اهيف تبثي ينلا دوقعلا

 هنأ :هيف لوقلا ةلمج :انباحصأ لاق :طرشلا رايخ ىلع همالك يف هنْذلَم يوونلا لاق

 رايخ نم اتوبث ىلوأو عرسأ سلجملا رايخ نكل ابلاغ نامزالتم سلجملا رايخ عم

 امهو سلجملا رايخ يف قبس ام عجارف ليصفتلا تدرأ اذإف .اذل ناكفني دقف ءطرشلا

 .ءايشأ يف الإ ,فالخلاو قافولا روص يف ناقفتم
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 عويبلا ْباتك (؟00)ثيدحلا (*)ج ان

 ملسلاو فرصلا يه طرشلا رايخ اهيف حصي ال اهوركذ يتلا ءايشألا :تلق

 رايخ اهيف حصي الو سلجملا رايخ اهيف حصي ءايشألا هذه :اولاق ءيوبرب يوبرو

 ؛قرفتلا دعب ةقلع نيدقاعتملا نيب ىقبي ال نأ ىلع دوقعلا هذه عضوم نأل ؛طرشلا

 هطرش حصي الف ةقلع امهنيب يقبي اهيف طرشلا رايخ توبثو ضبقلا طارتشا ليلدب

 ابرلا باب يف فلاخ نم نايبو فالخلا ركذ يتأيسو .روهمجلا لوق ىلع اذه .اهيف

 ريغ طرشلا رايخ اهيف حصي ال اًضيأ ىرخأ ءايشأ اوركذو اذه .هللا ءاش نإ فرصلاو

 .انه انركذ ام

 .(01/ /7) "برآملا لين”و ؛(57 5 /4) "ضورلا ةيشاح”و .(75718/9) «عومجملا” (054 /) "ينغملا” :رظنا

 ةرايخلا طرش تقو نوكي ىتم

 دعبو دقعلا عمو دقعلا لبق حصي هنأ حيحصلاو :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 رايخ يف فيك نكل .ءسلجملا رايخ امإو طرشلا رايخ امإ رايخلا نمز يف نكل .دقعلا

 تيبلا اذه كنم تيرتشا :لوقي نأ لثم رخآ ىلع اطرش لخدي نأ باوجلا ؟طرشلا

 هلف مايأ ةتس ىلإ رايخلا ددمأ نأ ديرأ :لاق ثلاثلا مويلا ءاج الف «مايأ ةثالث رايخلا يلو

 .رايخلا ةدم ءاهتنا دعب الإ مزلي الف نآلا مزلي مل دقعلا نأل ؛كلذ

 .(؟0/4/8) "عتمملا حرشلا”و :(5؟ 4 /4) "ضورلا ةيشاح” :رظنا

 م

 ؟ةددحم ةدم طرشلا رايخل له

 ةمولعملا ةدملا نم هيلع ناقفتي (ب زوجي لب ةددحم ةدم طرتشي ال :لوألا لوقلا

 دمحأ مامإلاو يرينعلاو حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نبا لوق وهو ءترثك وأ تلق

 .رذنملا نياو دمحمو فسوي يباو روث يبأو قاحسإو



 عويبلا باتك (؟50)ثيدحلا (*

 نباو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو مايأ ةثالث نم رثكأ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 نأو ذقنم نب نابح ةصق :لوقلا اذه ةجحو .يعازوألا نع ةياورو رفزو ةمربش

 .مايأ ةثالث ةارصملا يف اذكو «مايأ ةثالث رايخلا هل لعج ديت يبنلا

 لصي ال ةيرق :لثم «كلذ ىلإ جاتحا اذإ مايأ ةثالث ىلع ةدايزلا زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .كلام لوق وهو ءاهردقب ردقيف ةجاحل انه رايخلا نأل ؛مايأ ةعبرأ نم لقأ يف اهيلإ
 كلذ نايرج هنم مزلي ال مايأ ةثالثب اديقم ءاج امو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .دوقعلا لك يف
 .(517/9) «عومجملا”و :(080 /) "ينغملا” و 08/1 /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةمولعم ريغ ةدم وأ الوهجم وأ ادبأ طرشلا ناكاذإ

 وأ ديز مودقك ةلوهجم ةدم وأ انئش ىتم وأ ادبأ رايخلا اطرتشا اذإ :لوألا لوقلا

 ةياورو يعفاشلا بهذم وهو .عيبلا حصي مل ءكلذ وحنو رطم لوزن وأ حير بوبه

 ىضتقي ادبأ رايخلا طارتشا نأل :اولاق «ةفينح يبأو يروثلا نع كلذ وحنو دمحأ نع

 كنتعب :لاق ول اك .حصي ملف دقعلا ىضتقم يناني كلذو .دبألا ىلع فرصتلا نم عنملا

 .هيف فرصتت الأ طرشب

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإ لوق وهو .مزال طرشلاو حيحص عيبلا :يناثلا لوقلا

 يف ام كلذ ليلد ءلطاب طرشلاو حيحص عيبلا :ليل يبأ نباو يعازوألا لاقو

 باك يف َسْيَل ٍطْرَش لُك» ديم هللا لوسر لاق :تلاق ات ةشئاع نع نيحيحصلا

 .عيبلا يف طورشلا باب يف هللا ءاش نإ يتأيس .فلؤملا هركذ ثيدحلاو .«ٌلِطاَب َوُهَف ىلا

 لوق وهو .عيبلا كلذب قيلت ةدم رايخلا امل تبثيو ءحيحص عيبلا :ثلاثلا لوقلا

 .كلام



 هركذ مدقت يذلا ةشئاع ثيدحلا ؛لطاب طرشلاو حيحص عيببلا نأ :باوصلا

 وأ عيبلا متي نأب طرشلا اعطقي نأ يرتشملاو عئابللف اذه ىلعو «يناثلا لوقلا دنع

 هنأل ؛زوجي الف ةمولعم ريغ وأ ةلوهجملا ةدملا امأ «ةمولعم ةدم ىلع نايضارتي وأ خسفي

 هللاو ءماصخملاو عازنلا لوصح ىلإ ةاعدم هنألو ؛ررغلا عيب نع ىجن ْديََب يبنلاو ءررغ

 .ملعأ

 .(709/5/8) "عتمملا حرشلا” و ((75078/94) "عومجملا” و «(089 /7) "ينغملا” و «( 0128 /5) "فارشإلا” :رظنا

 طرشلا رايخ دوجو عم هل رثأ ال سلجملارايخ

 هغتت» رمع نبا ثيدحل هحرش يف (" 7 /5) "مهفملا” يف هكلل يبطرقلا لاق

 رايخ نأ :يعفاشلا بهذم ىلع هانعم رايخلا عيب الإ ْدْيَي هلوق :فلؤملا هركذ يذلا

 بجي ل ثالثلا رايخ طارتشا عم اقرفت ولف ءطرشلا رايخ دوجو عم هل رثأ ال سلجملا

 .طرتشملا رايخلا ةدم يضمب لب ءقرفتلا سفنب عيبلا

 ؛عيبلا متي لهف ,خسف ريغ نم رايخلا ةدم تضم اذإ
 وهو .عيبلا مت ةزاجإ الو خسف ريغ نم رايخلا ةدم تضقنا اذإ :لوألا لوقلا

 ءدقعلا مزل هتدم تضقنا اذإف ءدقعلا موزل عنمي رايخلا نآل :اولاق ءروهمجلا لوق

 .ءاليإلا فالخب

 يضم درجمب ءاليإلا مكح يلوملا مزلي ال !ى ةدملا يضمب مزلي ال :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا نم يضاقلاو كلام لوق وهو .ةدملا

 .ملعأ هللاو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(؟ اا م١ "عتمملا حرشلا” و ء(770375 /9) "؟عومجملا” و١0 ١/ "ينغملا” :رظنا



 ؟ هبحاص روضح ريغ نم خسفلا رايخلا هل نمل له

 .هاضر الو هبحاص روضح ريغ نم خسفلا رايخلا هل نمل زوجي :لوألا لوقلا

 ملف .هبحاص اضر ىلإ رقتفي ال دقع عفر هنأل :اولاق ,ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 .قالطلاك هروضح ىلإ رقتفي

 نأل ؛ةفينح يبأ لوق وهو .هبحاص روضحب الإ خسفلا هل سيل :يناثلا لوقلا

 روضح ريغب هخسف امهدحأ كلمي ملف نيدقاعتملا نم دحاو لك قح هب قلعت دقعلا

 .ةعيدولاك هبحاص

 دهشي نأ يغبني :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق نكل «لوألا لوقلا وه حجارلا

 ةوادعو ةنتف كلذ يف لصحيف ؛يرتشملاو عئابلا نيب عازنلا عقي العل ؟خسفلا ىلع

 .ءاضغبو
 .( 541/4 "عتمملا حرشلا”و ةوفرك ف “عومجملا”و 011١/5 "ينغملا” :رظنا

 ؟حصي لهف ,يبنجأل رايخلا طرش اذإ

 .روهمجلا لوق وهو .حصي :لوألا لوقلا

 هنأل :اولاق «ةلبانحلا نم يضاقلاو يعفاشلل لوق وهو .حصي ال :يناثلا لوقلا

 .ماكحألا رئاسك «نيدقاعتملا ريغل تبثي الف ؛دقعلا ماكحأ نم مكح

 .ملعأ هللاو .روهمجلا لوق :وه حجارلا

 .(5377 /4) "عومجملا” و ,(241/ /7) "ينغملا” و «(55 /6) ؟نايبلا” :رظنا

 هرايخ لطب رايخلا ةدم عيبملا يف يرتشملا فرصت ىتم

 افرصت رايخلا ةدم يف عيبملا يف يرتشملا فرصت ىتمو :لصف :هنللَج ةمادق نبا لاق

 وأ «ةيراجلا ءطوو .هتبهو «هعيبو «هتباتكو «دبعلا قاتعإك ؛هرايخ لطب «كلملا صتخي

 هلمح وأ ءرفس وأ «هتجاحل ةبادلا بوكرو «عيبملا فقوو «ةوهشل اهسمل وأ ءاهترشابم
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 عويبلا بانك (00١)ثيدحلا مج

 وهف اذه نم دجو اىف ؛هنم لصقو «عرزلا داصحو ءاهمرو «رادلا ىنكس وأ ءاهيلع

 .هتلالدبو ءءاضرلاب حيرصتلاب لطبي رايخلا نأل ؛هرايخ هب لطبيو «عيبملاب ءاضر

 ْنِإ) :ةكَي هللا لوسر اهل لاقو ءاهتطو نم جوزلا اهنيكمتب ةقتعملا رايخ لطبي كلذلو

 رظنيل ةبادلا بوكر امأف .يعفاشلاو «ةفينح يبأ بهذم اذهو .؛كَل ٌراّيخ اَلَق ِكَنِطَو

 ءاهنبل ردق ملعيل ةاشلا بلحو ءاهنحط ردق ملعيل ىحرلا ىلع نحطلاو ءاهريس

 «رايخلاب دوصقملا وه كلذ نآل ؛هرايخ لطبي الو «عيبلاب اضرب سيلف «كلذ وحنو

 .عيبملا رابتخا وهو

 .(08/7) "برآملا لين”و ؛(5/١57) "ضورلا ةيشاح” و )27514٠/4(( "عومجملا”و «(079 /7) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟يرتشملل مأ عئابلل رايخلا تقو عيبملا ءامن له

 :نيمسق ىلإ مسقني ءامنلا :الوأ

 ةدمل رايخلا طرتشاو اًمهرد نيرشعب ةاش ىرتشا :كلذ لاثم .لصفنم ءان :لوألا

 ناك اذإ :رخآ لاثم .لصفنم ءان هنأل ؛يرتشملل نبللاف نبل اهيف ةاشلا هذهو ءرهش

 اغلبم دبعلا بستكا عوبسألا اذه يفو ,عوبسأ ةدمل رايخلا يرتشملا طرتشاو ادبع عيبملا

 .لصفنم ءان بسكلا نأل ؛يرتشملل لاملاف لاملا نم

 تنمسف رثكأ وأ اعوبسأ رايخلا طرتشاو ةاش ىرتشا اذإ :هلاثم .لصتم ءامن :يناثلا

 .اذكهو ءلصتم ءامن هنأل ؛عئابلل محشلاو محللا اذهف .محشو محل تاذ تراصو

 ةلغ نم لصحي اف :اٍناََّضلاب ُحاَرَخلا» :ثيدحل هحرش يف هغلل» مساق نبا لاق

 ىلع رثعي وأ رايخللا خسفي مث انامز اهلغتسيو انيع يرتشي نأك يرتشملل ةعاتبملا نيعلا

 يرتشمللو نمثلا ذخأو نيعلا در هلف «هفرعي مل وأ هيلع عئابلا هعلطي مل ميدق بيع

 .در عئابلا ىلع نكي ملو «هنامض نم راص هدي يف افلات عيبملا ناك ولف .هلغتسم

 .( 384 /م) "عتمملا حرشلا”و ل( هاب؟ / "ينغملا”و 2/2 ؟ضورلا ةيشاح” و ٠ . /ه) ؟نايبلا” :رظنا



 يف كمي نِحْلا

 عويبلا باتك (؟56) ثيدحلا (١)ج

 ةاش ىرتشا ولو :(585 /8) "عتمملا حرشلا” يف هكللِه نيميثع نبا خيشلا لاق

 لصفنم ءامن وهف رايخلا نمز يف لمحلا أشن نإ :لوقن ؟تعضو رايخلا ءانثأ ينو الماح

 ول اذهلو .عئابلل نوكيف ؛نيعيبملا دحأ وهف دقعلا هيلع عقو دق ناك اذإ امأ ءيرتشملل

 .دقعلا هيلع عقو دق دلولا نأل ؛اهعم دلولا درل اهدر

 نيغلا رايخ :ثلاثلا مسقلا

 :رومأب لصحيو .ةداعلا نع جرخت ةبلغ بلغي نأ :وهو «ةبلغلا هانعم نبغلاو

 يف هللا ءاش نإ شجنلا ىلع مالكلا يتأيسو ءشجان ةدايز نم نوكي نأ )١(

 . ثنخ ةريره يبأ ثيدح دنع «عويبلا نم هنع يبن ام :باب وهو ءاذه دعب يذلا بابلا

 اذه دعب يذلا بابلا يف هللا ءاش نإ هيلع مالكلا يتأيسو «نابكرلا يقلت (")

 . ضن سابع نبا ثيدح دنع ءاًضيأ

 :يه ةسكاملاو ءسكامي نسحي الو «ةميقلا لهج نم :وهو :لسرتسملا 0

 هل لهف «ةداعلا نع جرخي اًئبغ لسرتسملا نبغ اذإ :اذه ىلعو .نمثلا يف َةَّطَْحْلا

 شعغلا نم اذه نأل :اولاق «ةلبانحلاو كلام لوق وهو كلذ هل :لوألا لوقلا

 انثحي عرشلاو «ةنايخلاو شغلا بابل حتف كلذ يف ناكل خسفلا تبثي مل ولو «ةنايخللاو

 .حلاصملا بلجو دسافملا ءرد ىلع



< 
 عويبلا باتك (؟550)ثيدحلا (

 «يعفاشلاو ةفينح بأ بهذم وهو .هخسف هل سيلو عيبلا همزلي :يناثلا لوقلا

 لسرتسملا ريغ عيبك «دقعلا موزل عنمي ال اهتمالس عم ةعلسلا ةميق ناصقن نأل :اولاق

 .ريسيلا نبغلاكو

 هنأ ْدَكَي هللا لوسرل لجر ركذ :لاق «دشت رمع نبا ثيدحب اًضيأ اولدتساو

 يراخبلا هجرخأ «!َةَباَلِخ ال :ْلَقَق َتْعَي باي ْنَم» :ليكَي هللا لوسر لاقف «عويبلا يف عدخي

 )١515(. ملسمو .(5110

 تنبغ اذإ ديب يبنلا هل لاقل طرش نودب رايخلل اًبجوم نبغلا ناك ولف :اولاق
 ناك لجرلا نأب اذه نع بيجأو «!ًةَباَخ اَل ْلَقَقا :هل لقي ملو هب تنبغ ام درف

 جرخ ءاوس ءاَقلطم رايخلا هل لصحي ىتح «!َةَباَلْخ ال١ :لوقي نأ هرمأف ءائاد عدخي

 .جرخي مل وأ ةداعلا نع

 .ملعأ هللاو ءيوق لوق اًضيأ يناثلاو .لوألا لوقلا وه برقألا
 .(7917/8) "عتمملا حرشلا”و :(47 4 /4) ؟ضورلا ةيشاح و «(0584 /7) ؟ينغملا” و «(384 /0) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟هريغ نم شحافلا نيغلا ةفرعملطباضلاوه ام

 ىلع اًقلعم (577/5) ؟ضورلا ةيشاح» يف هكلل مساق نب نمحرلادبع لاق

 عرشلا دري مل هنأل ؛ةداعلا نع جرخي انبغ عيبملا يف نبغ اذإ : "ضورلا” بحاص لوق

 بجوأ ةداعلا نع جرخيو انبغ سانلا هدع ايف :لاق .فرعلا ىلإ هيف عجرف هديدحتب

 «سدسلاب :ليقو «عبرلاب :ليقو .ءكلام بهذم وهو «ثلثلاب مهضعب هدحو .رايخلا

 ئرما لاَ لحي اد :ثيدحو اَراَرِضاَلَو ٌنَرَض ال١ :ثيدحل ؛نبغلا درجمب :ليقو

 ةداع نع جرخي مل نإف .هسفن بطت مل نوبغملاو .كلذ ريغو ؛ُهْنِع سن ِةبيِطب اّلِإ مِلْسُم

 «شحفي ال اهب عيبملا يف نبغلا نأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاقو .هب حماستي هنأل ؛خسف الف



 ؟رايخلا هل لهف ةداعلا نع اجراخ اًنبغ نيغو ةسكامملا نسحب ناكاذإ

 يف هلوق )0١/8(: "عتمملا حرشلا” يف هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 هل رايخ ال هنإف .ةسكاملا نسحي ناك اذإ هنأ هرهاظ (ةسكاملا نسحي ملو) "ضورلا»

 بحاص ىلإ ىتأف «ةسكامملا يف ديج هنكل ءايشألا ةميق لهجي لجر :هلاثم «نبغ ولو

 ناكدلا بحاصو لاير اتئام هتميق :لاق ؟لجسملا اذه ةميق مك :هل لاقو «ناكدلا

 نظ نكل «ةسكاملا يف ديج وهو «لاير يتئام اهيلع بتكو ةريغص هيلع ةقرو عضو

 عابي اذه :اولاق «هناوخإ ىلع هضرع امل مث لجسملا ذخأف ءقاوسألا يف هتميق هذه نأ

 نيناثب اذه :هل لاقو ءلجرلا ىلإ عجرف «نيرشعو ةئاهب نبغف ءالاير نيناثب قوسلا يف
 «نمثلا يف ُهّطْأَحُخ نأ ردقيو ةسكاملا نسحي هنأل ؛هل رايخ ال فلؤملا مالك ىلعف ءاّلاير

 .نيناثلا ىلإ لصي ىتح

 نأ الإ يغبني الف هب عئابلا ريرغتلو ةميقلاب هلهجل رايخلا هل نأ حيحصلا نكل

 .رايخلا هل :لوقنو «هرغ امل هدصق ضيقنب عئابلا لماعن

 ؟ينسكامي مل اذامل ءءارشلاو عيبلا فرعي لجرلا اذه :لاق اذإف

 .رايخلا هل نآلاو «ةقثلل اًلهأ تسلو كب قثو اًريخ هللا هازج :لوقن

 سيلدتلا رايخ :عبارلا مسقلا

 يذلا نأل ؛ءافخإلا رايخ :هانعمو «ةملظلا يهو ةسلدلا نم ذوخأم سيلدتلا

 :ناتروص هلو .سلدم ءيشلا يفخي

 .هيلع ناك ام لمكأ هجو ىلع ءيشلا رهظي نأ :ىلوألا

 .بيع هيفو «لماك هجو ىلع ءىشلا رهظي نأ :ةيناثلا

 دوجأ هجو ىلع هرهظي هنكلو ءبيع عيبملا يف سيل ىلوألاف رهاظ امهنيب قرفلاو

 .ميلس هجو ىلع هرهظأو «هافخأ هنكلو ءيش هيف ةيناثلا يفو ءلمكأو



 ماعطلا قوف ميلسلا ماعطلا عضو نيح هنع هللا افع يباحصلا لعف :سيلدتلا ةلثمأ

 هسيليف ميدق تيب ناسنإلا دنع نوكي نأ :هنمو .سيلدت اذه نإف ؛ءامسلا هتباصأ يذلا

 نظي ىتح اغبص اهبرضيف ةشدخم ةرايس هدنع نوكي نأ :هنمو «ديدج هنأكو هرهظي ىتح

 نأ ديري ةيراج هدنع نوكي نأب اهعيب دنع ةيراجلا رعش ديوستكو «ءيش هيف سيل هنأ ناظلا
 «مارح اذهف .ةريغص ةباش اهنأ ناظلا نظيل هدوسيف «ربك وأ ةفآل امإ ضيبأ اهرعشو اهعيبي

 ةيرصتلا ىلع مالكلا يتأيسو ؛ماعنألا ةميهب عرض يف نبللا ةيرصت كلذ نمو هرايخلا هيفو

 . كن ةريره يبأ ثيدح دنع اذه دعب يذلا بابلا يف هللا ءاش نإ

 .005 /8) ؟عتمملا حرشلا”و (01/5) "برالا لين»و ( 49 /4) "عبرملا ضورلا” :رظنا

 هنيبي نأ ابيع هتعلس يف ملع نم ىلع بجي هنأو بيعلا رايخ سماخلا مسقلا
 دض بيعلا 27٠١(: /4) ؟عتمملا حرشلا” يف هغللذ نيمينع نبا خيشلا لاق

 بيعلا نأ :سيلدتلا رايخو بيعلا رايخ نيب قرفلاو «ميلسلا دض بيعملاو ةمالسلا

 ها .اهنم لاخ عيبملاو نساحم راهظإ وهف سيلدتلا امأو ءلامك تاوف

 فلؤملا هركذ ام هليلدف «هنيبي نأ اًبيع هتعلس يف ملع نم ىلع بجي هنوك امأو اذه

 ْنِإَو 'اهِعَْب يف مهل َكِروُب اَنيَبَو اًنَدَص ْنِإَف» :هيفو ,تدنخ مازح نب ميكح ثيدح نم
0 : 

 ْنِإ مِلسمل لجي ال» كتنلظ رماع نب ةبقع ثيدح اذكو «[ههْبب ةَكَرَب ْتَقن اَمَكَو اَبَدَك

 "ءاورإلا» يف ينابلألا خيشلا هححصي اُهَل هني هيي ال ّْنَأ ٌبْيَع هيف اَعْيَب هبِخَأ ْنِم َعاَب

 .( )0/ ١15١6

 لك

 ْنَم) :25 هللا لوسر لاق :لاق )١ ٠ ملسم يف كني كنعلوو ةريره يبأ ثيدحو

 وسر 2

 .(اَنِم َسْيَلَف اَنّشَع



 عويبلا ُباتك (؟00)ثيدحلا 3 508

 رايخلا هلف هب اماع نكي مل اًبيع عيبملاب يرتشملا ملع ىتم

 كاسمإلا نيب رايخلا هلف هب املاع نكي مل ابيع عيبلاب ملع ىتم :هغللج ةمادق نبا لاق

 يف ملعلا لهأ نيب ملعن ال ملعي مل وأ همتكو بيعلا ملع عئابلا ناك ءاوس ءخسفلاو

 قلطم نألو ؛بيعلاب هتوبث ىلع هيبنت ةيرصتلاب رايخلا ْدَي يبنلا تابثإو .افالخ اذه
 .بيعلا نم ةمالسلا يضتقي دقعلا

 .(199 /9) "ينغملا” و «(3586 /4) "نايبلا” :رظنا

 عيبملا هب دري يذلا بيعلا طباض

 اصقنم مهفرع يف نوربتعملا راجتلا هدع اف ةداع عيبملا ةميق صقني ام بيعلا

 خيش لاق «هب رايخلا تبثي مل اصقنم هودعي مل امو هيلع دمتعاو هب مكحلا قلع عيبلل

 :ليق ام طبضلا نم برقي نكل بويعلا ءاصحإ يف عمطي ال :هنللذ ةيميت نبا مالسإلا

 تبثي حيحص ضرغ هب توفي اصقن ةميقلا وأ نيعلا صقني امت عيبلاب دجوي ام ناك نإ

 .همدع عيبملا سنج يف بلاغلا ناك اذإ ءدرلا

 يذلا نمثلا نم طح ام وه درلا بجوي يذلا بيعلاو :هللل مزح نبا لاقو

 .هريغ نبغ ال «نبغلا وه اذه نإف ؛هلثمب سانلا نياغتي ال ام هب عاب وأ هب ىرتشا

 بيعلا -ىلاعت هللا مهمحر- ءاهقفلا طبض دق :هنللو يدعسلا خيشلا لاقو

 اف .هتميق وأ عيبملا تاذ صقن ام بيعلا :اولاقف ءيش هنع ذشي ال عنام عماج طباضب

 .الف ال امو ءمكحلا هب قلع ابيع راجتلا هدع

 5١(. /9) "برآملا لين”و )55١/4(« ؟ضورلا ةيشاح” و ((7174 /0) "نايبلا” و «(287 //) "ىلحملا” :رظنا



< 
 عويبلا باتك (؟00)ثيدحلا (*)ج اه

 هدروأ شرأ الب هكاسمإ نيب ريخ ابيع عيبملا يف ملع ىتم

 رايخ يف حيحصلا :يدعسلا نمحر لادبع خيشلا لاق :هنلله ماسبلا خيشلا لاق

 هنمث هذخأو هدر وأ شرأ الب هكاسمإ نيب ابيع هارتشا اب دجو نم ريخي هنأ بيعلا

 عد ي .عفد ىذلا

 ىلع فقت ةضواعم وهف نافرطلا كلذ راتخخا نإف بيعلا نع شرألا ذخأ امأو

 خيشلا هراتخاو يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذمو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو اهيضارت

 .ها .حصألا وهو :يشكرزلا لاق «نيدلا يفت

 6١ /7) ؟برآملا لين” و «(78 /0) ؟"نايبلا” :رظنا

 شرألا ةفرعم ىلإ لصوتلا فيك

 عيبملا موقيف بيعلاو ةحصلا ةميق نيب ام طسق :شرألا :هكلل» يتوهبلا لاق

 ابيعمو ةرشعب احيحص موق نإف نمثلا نم امهنيب ام طسق ذخؤيو ابيعم مث احيحص

 ءارشك ابر ىلإ شرألا ذخأ ىضفأ نإو ءاريثك وأ ناك اليلق نمثلا سمخب عجر ةيناثب

 .عئابلل عوفدملا نمثلا ذخأو «هدر وأ ءاش نإ اناجم كسمأ مهارد هتنزب ةضف يلح

 .(547/4) "عبرملا ضورلا” و .(177/4) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟بيعلاب ملعلا تقو ىلع وأ دقعلا تقو ىلع شرأآلا موقي له

 ميوقتلا نوكيو 2:20 "عتمملا حرشلا” يف هكللذ نيميثع نبا خيبشلا لاق

 ملعلاو دقعلا تقو نيب اميف فلتخت دق ةميقلا نأل ؛بيعلاب ملعلا تقو ال دقعلا تقو

 .بيعلاب



 تالاح يف بيعلا رايخ طقسي

 بيعلاب هاضرل ؛رايخلا هل تبثي ال انهف «ءارشلا لبق بيعلاب املاع نوكي نأ )١(

 .فالخ الب

 بيعلا اذه ملعي ال نكلو ءابيع ةعلسلا يف نأ ملعي يرتشملا ناك اذإ ()

 .هنع لأسي نأ هتيؤر دنع هنكمي ناك هنأل ؛هل رايخ ال اذهف ءليصفتلاب

 .دقعلا لبق اب لصتم ببس ريغب ضبقلا دعب بيعلا لصحي نأ (©)

 ادبع ىرتشا ول امك «هب ملاع يرتشملاو دقعلا لبق اب لصتم ببسب نوكي نأ (5)

 .عطقلا اهببسي قحتسي ةقرس قرس

 .كلذ دعب درلا هل سيلف «هنع لزانتيف دقعلا دعب بيعلاب يرتشملا ملعي نأ (5)

 .(458/14) "ضورلا ةيشاح” و )71/١1(( "عومجملا” و )١150(( "عامجإلا بتارم” :رظنا

 ؟رايخلا طقسي بيعملا عيبملاب يرتشملا فرصت له

 اًقرصت هيف فرصت وأ عيبلا ىلع هضرع وأ عيبملا لغتسا نإف :هنلله ةمادق نبا لاق

 هب اضرلا ىلع لدي ال كلذ نآل ؛هرايخ طقسي مل ءبيعلاب هملع لبق هب اضرلا ىلع الاد

 .ملعلا لهأ ةماع لوق يف هرايخ لطب «هبيعب هملع دعب هلعف نإو ءابيعم

 نأ :لاق «عيبملاب اضرلا ىلع لدي ام ىلع همالك يف هلك نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ىلعف «كلذ هبشأ ام وأ هنهر وأ هفقو وأ هعاب نأب بيعلاب ملع نأ دعب هيف فرصتي

 كلذ يف نأ :حيحصلاو .هب هاضر ىلع ليلد هيف هفرصت نأل ؛هرايخ طقسي بهذملا

 :لاق نإو شرألا هلف درلا مدعو شرآلاب ايضار هيف تفرصت نإ :لاق نإف اليصفت

 لاق نإف «هتين ىلإ دوعي رمألا اذه نآل ؛هرايخ طقس رايخلل اطقسم هيف تفرصت

 فلحي هنإف «بيعلاب ال شرألاب ايضار هيف فرصت (نإ هنأ هفلحأ نأ ديرأ انأ :عئابلا



 نحلا
 ١١
 عويبلا باتك (؟50)ثيدحلا ( ج

 رمألاف فلح اذإف .شرألاب اضرو دقعلل ءاضمإ هيف تفرصت |نإ كنأ فلحا :لاقيو

 .هتمذ ىلإ لوكوم
 .07357/8) "عتمملا حرشلا” و ؛(81١ /4) *ينغملا” :رظنا

 شرألا نيعت درلارذعت اذإ

 ملعي مل وأ دبعلا قتع وأ هوحنو هلكأك يرتشملا لعفب ولو بيعملا عيبملا فلت اذإ

 .هضعب وأ هعاب وأ هفقو وأ هنهر وأ عيبملا بهو وأ هجسن وأ بوثلا غبص ىتح هبيع

 .اصقان هب اضرلا دوجو مدعو «درلا رذعتل شرألا نيعت
 .01 5 "برآملا لين” و ((458/5) ةيشاحلا عم "ضورلا”و «(183777/5) "ينغملا” :رظنا

 عيبملا فلتف يرتشملا ىلع بيعلا عئابلا سلدول

 تامف يرتشملا نع همتكو بيعلا ملع نأب عئابلا سلد نإو :هلل يتوهبلا لاق
 .هذخأ ام يرتشملل درو هرغ هنأل ؛عئابلا ىلع بهذ قبأ وأ عيبملا

 .نمثلا نم هل هعفد ام عيمج عئابلا نم ذخأي يرتشملا نأ :يأ

 يرتشملا دي يف ثدح ام نأ ىلع لدي ةارصملا رهاظو :هنلك ةمادق نبا لاقو

 طقسي ملو سيلدت ةيرصتلا نإف ؛هسلدي ل وأ بيعلا عئابلا سلد ءاوس «هيلع نومضم

 ةيرصتلا نع ىبن دق هنوك عم ءرمتلا نم عاصب هنمض لب «نبللا نامض يرتشملا نع
 ُجاَوخلا» :ةكو يبنلا لوقو ءامِلْسَمِل ةبالخلا ًٍُث اَلَو ٌقَياَلِخ ٍتالَّفَحلا ْعْبي١ :لاقو

 ةلع نامضلا لعج هنوكل ؛ناضلا هيلعف جارخلا هل نم نأ ىلع لدي .(ٍناَمَّضلاب

 نآلو ؛هتلع دوجول هل جارخلا ناكل عئابلا ىلع هناض ناك ولف .هل جارخلا بوجول

 اصن اذه يف ملعن الو .سايق وأ عامجإ وأ صنب الإ تبثي ال عئابلا ىلع ناضلا بوجو

 اذه هبشي الو .الصأ اذهل ملعن الو ءلصأ ىلع نوكي انإ «سايقلاو اًعامجإ الو



 نحل ا كدب

 اة

 انههو ةمألا ديس نكي مل نإو هرغ نم ىلع عجري هنأل حاكنلا يف ةمألا ةيرحب ريرغتلا

 .ءيشب هيلع عجري مل عئابلا ليكو نم سيلدتلا ناك ول

 باطخلا يبأ رايتخا وهو دمحأ نع ةياور وهو ةمادق نبا هحجر ام وه حجارلا

< 
 عويبلا باتك (؟50)ثيدحلا (")ج

 وه عيبملا كاله ببس ناك اذإ ام كلذ نم ىنثتسيو مهريغو نيميثع نباو يئكرزلاو

 .ملعأ هللاو «ةيكلاملا لوق وهو عئابلا نامض نم انه نوكيف سلدملا بيعلا

 .(449/54) ؟ضورلا” و )5//١5137(« «ينغملا” )7١1/4( ؟فاصنإلا” :رظنا

 هرسكب الإ هبيع ملعيال ام

 «ضييبلاو زوجلاو نامرلاو خيطبلاك هرسكب الإ هبيع ىلع علطي ال ام ىرتشا اذإ

 :فالخ هيف عئابلا ىلع يرتشملا عجري لهف

 نم سيل هنأل ؛ءيشب عئابلا ىلع عجري ال هنأ ىلإ ةياور يف دمحأو كلام بهذ

 الإ هيلع فوقولا هنكمي ال هنوكو «هبيعب هتفرعم مدعل طيرفت الو سيلدت عئابلا

 .بويعلا نم ةءاربلا ىرجم ىرجف هرسكب

 نأ ىلإ .بهذملا رهاظ يهو دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذو

 هيلع علطي مل بيع نم ةمالسلا ىضتقا عيبلا دقع نآل ؛عئابلا ىلع هيف عجري ىرتشملا

 مكي مككومَأ ولكم لَو 9 :ىلاعت هللا لاق دقو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم ناك الإو

 .(!؟ّقَح ِربَغِب هبخَأ لام لحي مب :3175 يبنلا لاقو «[184:ةرقبلا]# ٍلِطنْلَأب

 ليصفت ملعلا لهألو اذه .نيميثع نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 :تالاح ثالث اهل ةلأسملا هذه :هثلَم لاق ,نيميثع نبا خيشلا مهنم «ةلأسملا هذه يف

 (ةميقلا هب صقنت الو ءانإ نوكي نأ حلصي ثيحب ايزاوتم هرسكي نأ :ىلوألا

 .صقني مل هنأل ؛هل شرأ ال اذهف



 - ١
 عويبلا ُباتك (؟5ه)ثيدحلا (*)ج

 .درلا رذعت هنأل ؛شرألا نيعتيف «ةميق هعم ىقبت ال ارسك هرسكي نأ :ةيناثلا

 شرأ ذخأي اذهف ءصقنت اهنكل ةميقلا هعم ىقبت ارسك هرسكي نأ :ةثلاثلا

 .لوألا رايخلا ىلع هنأ :ينعي «رايخلاب وهف شرألا ذخأو هاقبأ نإو .رسكلا

 سانلا عفتني ال جاجدلا ضيب نآل ؛نمثلا لكب عجر جاجدلا ضيبك ناك نإو

 نإف لكآلل حلصي ال ادساف هدجوف جاجدلا ضيب رسك اذإف ةلابزلا يف ىمري لب هرشقب

 نأ دقعلا طرش نم ذإ ؛دساف هيلع دقعلا نأ نيبت هنأل ؛نمثلا لكب عجري يرتشملا

 اهقش الف (ةبحبح) ةخيطب ناك اذإو «هيف عفن ال اذهو اهب عفتني نيع ىلع نوكي

 ؟نمثلا لكب عجري لهف «ةدساف اهدجو

 باودلل افلع نوكت نأ نكمي ةخيطبلا هذه نأل نمثلا لكب عجري ال:باوجلا

 نيبو اهنيب قرفلاو كنم لصح يذلا قشلا شرأ درت نكلو ءاهدرت نأ كل :هل لاقيف
 .فرصتب ها.ةخيطبلا فالخب هرشقب عفتني ال ضيبلا نأ ضيبلا

 .07071/8) "عتمملا حرشلا” و ©١18(« /4) "ينغملا” و «(7 ٠9 /0) "نايبلا” :رظنا

 يرتشملا دنع رخآ بيع بيعملا عيبملا يف ثدح اذإ

 نباو يروثلا لاق هبو .ميدقلا بيعلا شرأ هلو «درلا هل سيل :لوألا لوقلا

 نيريس نبا نع يورم وهو دمحأ نع ةياورو يأرلا باحصأو يعفاشلاو ةمربش

 رارضإ عئابلا ىلع درلا ينو ررضلا ةلازإل تبث درلا نأل :اولاق ءيبعشلاو يرهزلاو

 .ررضلاب ررضلا لازي الو ءهب
 ءاش نإو «نمثلا ذخأيو هدنع ثداحلا بيعلا شرأ دريو درلا هل :يناثلا لوقلا

 يعخنلا لاقو ءدمحأ نع ةياور وهو قاحسإو كلام لاق اذهبو .شرألا هلو هكسمأ

 .بيعلا ناصقنو هدري :ناميلس يبأ نب دامحو
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 عويبلا باتك (؟55)ثيدحلا (*)ج

 ثيدح انلو :هكلله لاق «ةمادق نبا حيجرت وهو «يناثلا لوقلا وه حجارلا

 دق نيبيعلا نألو ...اهنبل ضوع درو اهبلح دعب اهدرب رمأ ريو يبنلا نإف ؛ةارصملا

 درلا نألو ؛ىلوأ هبناج ةياعر ناكف ؛سلدي مل يرتشملاو هب سلد دق عئابلاو ايوتسا

 الو عامجإ ةلأسملا يف سيلو .ليلدب الإ لوزي الف ؛يناثلا بيعلا ثودح لبق ازئاج ناك

 اذإ .هلاحب زاوجلا ىقبيف لصأ هوركذ امل سيلو ؛لصأ ىلع نوكي امنإ سايقلاو ءصن

 هيلع نومضم هتلمجب عيبملا نأل ؛هدنع ثداحلا بيعلا شرأ دري هنإف اذه تبث

 .هعم شرأ الو ءهدر يرتشملا دنع ثداحلا بيعلا لاز نإو .هؤازجأ كلذكف

 ١155(. /5) ؟ينغملا” و0370 5 /5) "نايبلا” و .(88 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟يخارتلا ىلع مأروفلا ىلع وه له بيعلاب درلا رايخ

 ةياور وهو ةيفنحلا ضعبو ةيكلاملا بهذم وهو .يخارتلا ىلع :لوألا لوقلا

 ريخأتلاب لطبي ملف ققحتم ررض عفدل هنأل :اولاق ءيناكوشلا رايتخا وهو ءدمحأ نع

 لهأ ضعب نكل :لاق ثيح «نيميثع نبا خيشلا اًضيأ لوقلا اذه راتخاو ءصاصقلاك

 .حجرأ اذهو «عئابلا رضي اريخأت رخؤي ملام يخارتلا ىلع هنإ :لوقي ملعلا

 بهذم وهو .رايخلا طقس رذع ريغ نم هرخأ نإف ءروفلا ىلع :يناثلا لوقلا

 :لاقو «روهمجلا ىلإ عومجملا يف هبسن لب .دمحأ نع ةياورو ةيفنحلا ضعبو ةيعفاشلا

 .هيلع عمجم كلذ نأ بسحأ تنك لب

 روفلا ىلع ناكف لاملا نع ررضلا عفدل عرشلاب تبث رايخ هنأ :لوقلا اذه ةجح

 نأ بجو هفالخ لصح اذإو موزللا عيبملا يف لصألا نألو ؛ةعفشلا رايخ ىلع اسايق

 انإ مث :عومجملا يف لاق ؛موزللا وه يذلا لصألا ىلع يقب الإو ءروفلا ىلع نوكي

 نم ققحملا ردقلاو «هريغو عامجإلا نم هيلع لادلا ليلدلاب بيعلاب رايخلا انتبثأ

 هيف ىرجيف ؛صن الو عامجإ هيلع لدي مل كلذ ىلع دئازلاو «روفلا ىلع هتوبث عامجإلا



56 
2 

 عويبلا باتك (؟005)ثيدحلا (؟)ج

 ررضلا نألو ؛نكمأ ام ليلدلا ةفلاخمل اليلقتو نيليلدلا نيب اعمج موزللا ىضتقم ىلع

 مكح هيلع ىرجيف ريصقت ريخأتلاف ءنكمم وهو رادبلاب عفدني هلجآل درلا عرش يذلا

 .لصألا وه يذلا موزللا

 افرع ريسي خارت وأ رذعل الإ روفلا ىلع درلا نأو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «عئابلا ررض عفدل

 «نيققحملا نم ةعامج :ت 6١7١ /5) "عبرملا ضورلا”و )77١/1١١(, "عومجملا”و )١5١/5(. "ينغملا” :رظنا

 "ف فال "عتمملا حرشلا7”وء(1617/5) "ليسلا”و

 بويعلا نم هتءارب طرتشاو ةعلس عاباذإ

 دجو بيع لك نم أربي هنأ يرتشملا ىلع طرتشاو ةعلس عاب نم :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .ملعي مل مأ بيعلاب ملع أربي ال هنأ ةعلسلا يف

 نع اذه يور .هملع بيع نم ًاربيالو هملعي ال بيع لك نم أربي :يناثلا لوقلا

 خبش رايتخا وهو .دمحأ نع ةياورو كلام لوق وهو .هيشنإ» تباث نب ديزو نامثع

 وهو حيحصلا وه :هكللم نيميثع نبا خيشلا لاق «نيميثع نباو ميقلا نباو مالسإلا

 اذإ هنأل ؛هيلع سانلا لاوحأ يشمت نأ نكمي يذلا وهو , مغ ةباحصلا نع يورملا

 الهاج ناك اذإ ام فالخب .هدصق ضيقنب لماعيف ؛عداخ شاغ وهف بيعلاب املاع ناك

 «ةءاربلا طرتشاو اهعابو اهيف يتلا بويعلاب يردي الو ابيرق ةرايسلا كلم ول اك

 .حيحص طرشلاف

 نم أربي الو .:ةصاخ ناويحلا يف هملعي ال يذلا بيعلا نم أربي :ثلاثلا لوقلا

 .يعفاشلا لوق وهو .ناويحلا ريغ يف بيع يأ

 وهو .ملعي مل مأ هب ملع ءاقلطم ةعلسلا يف دجو بيع لك نم أربي :عبارلا لوقلا



 ناك امث أربي الو بويعلا نم هملعي ال امب أربي هنأو يناثلا لوقلا وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .هملعي

 عوجرلا عئابللف طرشلا انلطبأو درلا انتبثأ اذإف :هلله ميقلا نبا لاق :ةدئاف

 كلذب اهعاب |نإ هنإف ؛هل ملسي مل يذلا طرشلاب ةعلسلا نمث نم صقن يذلا توافتلاب

 نم نكمتي يرتشملا نأ ملع ولو .بيعب هيلع اهدري ال يرتشملا نأ ىلع ءانب «نمثلا
 لوصأ سايقو لدعلا وه اذهو .توافتلاب عوجرلا هلف ؛؟نمثلا كلذب اهعبي مل اهدر

 اذكف «عيبملا ةمالس نم هضرغ تاوف دنع شرألاب عجري امك يرتشملا نإف ؛ةعيرشلا

 .هيلع هانلطبأ يذلا طرشلا نم هضرغ تاوف دنع توافتلاب عجري عئابلا

 عويبلا باتك (؟50)ثيدحلا (

 مالعأ”و «(اهدعب امو )558/1١1 "عومجملا”و «(4//191) ؟ينغملا”و 07745 /4) نايبلاو «(85 /5) فارشإلا :رظنا

 .(؟ هرم "عتمملا حرشلا” و (550- عقال /*) ؟نيعقوملا

 ؟حصني نأ هيلع بجي لهف , ةعلسلا يف بيعب عئابلا ريغ ملع اذإ

 :تاللاح ةلآأسملا هذه

 «ملعي ال يرتشملاو نيبي مل عئابلا نأ دكأتو بيعلاب كلاملا ريغ ملع نإ :ىلوألا

 :ثيدح اهنم «ةحيصنلا ةلدأ مومعل ؛ابيع اهيف نأب يرتشملا ربخي نأ هيلع بجي انهف
 .ملسم يف وهو .(ًةَحِبِصّنلا ُنيّدلا»

 هذه يف مالعإلا هيلع بجي الف .كلذب يرتشملا ملعأ عئابلا نأ ملعي نأ :ةيناثلا

 .عئابلا مالعإب دوصقملا لوصحل ؛ةلاحلا

 .ثيدحلا قالطإل ؛هيلع بجيف هملعي مل عئابلا نأ مهوتي وأ نظي نأ :ةثلاثلا

 هذه يفف .هب يرتشملا ملعي هنأ هنظ ىلع بلغو هنيدل عئابلاب قثي نأ :ةعبارلا

 .مالعإلا هيلع بجي ال :لاقي نأ لمتحي ةلاحلا

 )0205/١١. "عومجملا” ةلمكتو «(71/ا/ /5) نايبلا :رظنا



 نحلا كلي
1 2 
 جات

 ةعضاوملاو ةحبارملاو ةكرشلاو ةيلوتلا يف تبثيرايخ :سداسلا مسقلا

 نع الدب راص يرتشملا نأل ؛ةيلوت تيمسو «هلام سأرب هعيبي نأ يه :ةيلوتلا

 عويبلا باتك (؟50)ثيدحلا (

 .تيلوت ام كتيلو :لوقي هنأكو هل اًعباتم :يأ ءهل اّيلو ريصي امنأكو «عئابلا

 اهينعب :لوقيف لجر يقأيف .فلأ ةئاهب ةرايس تيرتشا لوقي نأ :ةيلوتلا لاثم

 .اهام سأرب كتعب :لوقيف .اطام سأرب

 فصنلا هيلع عيبي نأ لثم نمثلا نم هطسقب عيبمللا ضعب عيبي نأ :ةكرشلا

 عيبلاو .لقأ وأ رثكأ وأ عبرلا وأ ثلثلا وأ نمثلا فصن يناثلا يرتشملا ىلع نوكيف

 .ةعضاوم نوكي دقو «ةحبارم نوكي دقو «ةيلوت نوكي دق ةكرشلاب

 فصن يل لعجا :يل لاقف لجر ينءاجف فلأ ةئاوب اًضرأ تيرتشا :ةكرشلا لاثم

 «ةكرش هذهف .لاملا سأر بسح ىلع ضرألا فصنب كتكرشأ :تلقف .ضرألا

 .نمشلا يف هل لزن الو «هيلع حبري مل هنأل ؛هيلوت نمثلا بسح اهنكل

 حبرو هلام سأرب كتعب :لوقيف مولعم حبرو هلام سأرب هعيبي نأ :ةحبارملا

 .هتبَسُن وأ حبرلا نّيع ءاوس :يأ ءرْشعلا حبر عم هلام سأرب كتعب وأ «تالاير ةرشع

 ؛كحبرأ نأ ديرأ انأ :لاقو ناسنإ هءاجف فلأ ةئاوب ةرايس ىرتشا :ةحبارملا لاثم

 ةئام نوكتف رشعلا حبرب اهينعب :لوقي وأ ,كتعب :لوقيف .فالآ ةرشع حبرب اهينعبف

 .نييعتلاب نوكتو ةبسنلاب نوكت ةحبارملاف .فالآ ةرشعو

 وأ تالاير ةرشع ةراسخب هايإ كتعب لوقيف نمثلا نم عضي نأ :ةعضاوملا

 .كلذ هبشأ ام وأ ءسمخلا وأ رشعلا

 عضأو ةئابب اهتيرتشا لوقي نأ يهو «ةحبارملا سكع ةعضاوملا :ةعضاوملا لاثم

 .نيعستب نوكتف .رشعلا :لوقي وأ .ةئاملا يف ةرشع كل

 "عتمملا حرشلا”و 517 /") ؟برآملا لين”و .(55ا//5) "ضورلا”و ءاهدعب امو )١98/5(« "ينغملا” :رظنا
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 نخلا
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 عويبلا باتك (؟00)ثيدحلا (*)ج

 ؟عيبلا مكح امف , هبذك نابف لاملا سأرب عئابلا ربخأ اذإ

 سأر يف داز اهب عئابلا ىلع عوجرلا يرتشمللو حيحص عيبلا :لوألا لوقلا

 .يعفاشلل لوقو ةلبانحلاو روث يبأو قاحسإو ىيل يبأ نباو يروثلا لوق وهو .لاملا

 .ةفينح يبأ لوق وهو .كرتي وأ نمثلا لكب ذخألا نيب ريخم وه :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه :باوصلا
 .(707 /4) "عتمملا حرشلا”و )١44/4(« "ينغملا”و ,(5//91) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةحبارملا عيب مكح

 ريبج نب ديعسو ةمركعو نسحلاو قورسم لوق وهو .هركي :لوألا لوقلا

 قاحسإ لاقو .ههغت#» سابع نباو رمع نبا نع يورم وهو ءدمحأو راسي نب ءاطعو

 .باسحلا هب جرخي اهب هعاب ول !ى زجي «ملف ؛دقعلا لاح لوهجم نمشلا نأل ؛زوجي ال

 يف امل ملعن ملو :ةمادق نبا لاق رمع نباو سابع نبا لوق هنأ :مهتجح

 ةهارك هذهو .ىلوأ اهنع زرحتلاو «ةلاهجلا نم اًعون هيف نألو :لاق ءافلاخ ةباحصلا

 .حيحص عييبلاو هيزنت

 يعخنلاو حيرشو نيريس نباو بيسملا نب ديعس لوق وهو .زئاج :يناثلا لوقلا
 لاملا سأر نأل :اولاق رذنملا نباو يأرلا باحصأو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلاو

 .مولعم حبرلاو «مولعم
 نم اًعون هيف نأ :لوألا لوقلا باحصأ هلاق امو .يناثلا لوقلا وه :باوصلا

 .ملعأ هللاو .باسحلاب اهتلازإ نكميف «ةلاهجلا
 .(195/5) ؟ينغملا” و ,(5*73 /0) نايبلاو «(45 /5) "فارشإلا” :رظنا
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 عويبلا باتك (؟600)ثيدحلا (*)ج

 ةحبارملا عيب روص

 رمآلل ةحبارملا عيب روص :(7 /) "برأآملا لين” يف هنلل ماسبلا خيشلا لاق

 :روص عبرأ يف رصحنت اهنأ رهظ ءارقتسالا دعب ءارشلاب

 :ىلوآلا ةروصلا

 وأ ةنيعم ةعلس ءارش هنم بلطيف «هريغ وأ يمالسإ كنب ىلإ رمآلا مدقتي نأ

 نع ةدايزب هيلع اهعيبي مث .هسفنل كنبلا اهيرتشيل ؛ةلاهجلا يفنت ةفص ةفوصوم ةعلس

 هنم اهيرتشيف ةعلسلا كلام ىلإ لوئسملا كنبلا فظوم بهذيف «هب اهارتشا يذلا اهنمث

 اهئارش يف بغر اذإف اهبلاط ىلع اهضرعي مث «كنبلا نزاخم ىلإ اهلقنيو كنبلا حلاصل

 .اهدقع يف ةهبش الو ءاهتحص يف كشال ةروصلا هذهف «عيبلا دقع هعم عقو

 :ةيناثلا ةروصلا

 هنكلو «كنبلا حلاصل هنم اهيرتشيو ةعلسلا كلام ىلإ كنبلا فظوم بهذي نأ

 بلطيف ءضبقلا يه ةيلختلا هذه نوكتو ءاهنيبو هنيب ىلخي عئابلا (نإو اهلقني ال

 قفتي اب ءارشلاب رمآلا ىلع اهعيبي مث «ةعيدوك هدنع اهيقبي نأ عئابلا نم كنبلا فظوم
 وأ هليجأت وأ نمثلا طيسقت لباقم يف يه ةلداع ةدايز داز يذلا نمثلا نم هيلع هعم

 يف تحبصأو كنبلا كلم تحبصأ هحلاصل اهل كنبلا ءارش دعب ةعلسلاف .كلذ ريغ

 ا(نيح اميس ال ؛هيلع اهيف طيرفت الو اهيلع دعت نودب ةثداحلا اهتاعبت هقحلتو هنامض

 الإ ةعيدولل نماض ريغ -لادلا حتفب- عدوملاف ةعيدو عئابلا دنع اهءاقب انربتعا

 .ةزئاج اهغأ اًضيأ حجارلا ةروصلا هذهف .طيرفتلا وأ يدعتلاب

 ةكرش يف ةيعرشلا ةباقرلا ةئيه مهنم ءرصعلا ءاهقف نم ريثك نيتاه زاجأ دقو

 دمحم قيدصلا خيشلا مهنمو «زاب نب هللادبع نب زيزعلا دبع خيشلا مهنمو ءيحجارلا

 يمالسإلا فرصملل لوألا رمتؤملا رارق كلذ زاوجب ردصأ اك ... ريرضلا نيمألا



 عويبلا باتك (؟00)ثيدحلا (؟)ج

 نأ ماد امو ءاّيروص سيلو ةقيقح عيب عئابلا عم كنبلا دقع نأ ماد |مف .(ه40١)

 ةحص عنمي ام دجوي ال هنإف «ءارشلاب رمآلا ىلع هعيب لبق نامضلا تاعبت لمحت كنبلا

 قحتسملا جارخلا نإو هِمْرْغ لباقم كنبلا منع نإ :انه لاقي نأ حصي وأ «ةلماعملا هذه

 .ناضلاب

 :ةئلاثلا ةروصلا

 ةعلسلا يرتشي مث ءضرع ةقرو ءارشلا بلاط نم كنبلا فظوم ملتسي نأ

 مربي مث .فتاهلا قيرط نع هؤارش نوكي دقو «ةروكذملا ضرعلا ةقرو بسح كنبلل

 هملسيل ضرعلا ةقرو يف نيبملا غلبملاب كيش هيطعيو ةعلسلا ءارش بلاط عم عيبلا دقع

 .الجؤم كنبلل هتمذ يف اهنمثو ءاهل الام ةعلسلا هنم ملتسيو «كنبلا ىلع عئابلل

 اهعيبي نأ لبق ةعلسلا كلم ناك نإو كنبلا نإف .:ةحيحص ريغ ةروصلا هذهف

 .اقرع الو ءاّركح الو «ةقيقح ال اهضبقي مل هنأ الإ اهبلاطل

 نم اًئيش لمحتم ريغ ءارشلا بلاط ىلع عئابلا كنبلا اهيف راص ةروصلا هذهف

 وه هلك كلذ لمحت يذلا (نإو .فلتلا وأ ةراسخلا لامتحال ضرعتم وأ «ةعلسلا ناض

 بسحت وأ رطخلل ةكراشم نودب نمثلا ةدايز ةرمث ىنجف كنبلا امأ ءءارشلا بلاط

 ةدئافلاو جارخلا لصح (نإو «(نامضلاب جارخلا) ةدعاق يف لخدي ال راصو «نامضلل

 .زوجت ال ةلطاب ةروص يهف اذهبو «هل عقوت الو «نامض الب

 :ةعبارلا ةروصلا

 ةرياغم ناددحي مث ءءارشلا بلاط نم ضرعلا ةقرو كنبلا فظوم ملتسي نأ

 ءيروصلا عيبلا اذهب ءارشلا بلاط ىلع نمثلا ليجأت ءاقل ؟كنبلا هينجيس يذلا حبرلا



 اى
 عويبلا ُباتك (؟00)ثيدحلا (؟)ج

 هيطعيو ءضرعلا ةقرو يف ةنيبملا ةعلسلل عيبلا دقع ءارشلا بلاط عم كنبلا مربي مث

 .ةعلسلا هنم ملتسيو ؛عئابلل هملسيل ةروتافلا يف نيبملا نمثلاب كيش
 بلاط ىلع ةعلسلا عاب كنبلا نأ كلذ ءاهلصأ نم ةحيحص ريغ ةروصلا هذهف

 لكو «ةعلسلا بلاطل كنبلا نم ةدئافب اًضرق راصف «عئابلا نم اهيرتشي نأ لبق ءارشلا

 .ابر وهف اًعفن رج ضرق

 ءارشلاب رمآلل ةحبارملا عيب يف ةهبشلا نع اهدعبأو ةروص لمجأ نإف :دعب امأ

 ءاوس ءارشلا بلاط ءاج اذإف ءاّعلس لاملا سأر بحاص وأ كنبلا ىدل نوكي نأ :يه

 نأ يه ءاهنمث نم ةدافتسالا ديري اًقروتم وأ ةعلسلا نيع نم ةدافتسالل اًديرم ناكأ

 اهيف ةهبش ال ةلماعم هذهف «نمثلا ليجأت لباقي ام هيلإ اًفيضم اهنمثب ةعلسلا هعيبي

 .ملعأ هللاو ,ءاملعلا روهمج اهزاجأو «لاحب

 نيعيابتملا فالتخال تبثيرايخ :عباسلا مسقلا

 «نامزلا ميدق نم نيعيابتمللا نيب فالخلاو :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 .طرش وأ لجأ يف وأ «نيعلا يف وأ ةفصلا يف وأ ردقلا يف وأ سنجلا يف نافلتخيف

 .اهل رصح ال تافالتخالاو

 تايئزج نإ ذإ ؛بابلا اذه يف دعاوقلا هبشي ام اوركذ هللا مهمحر  ءاملعلاو

 فالتخالا لب «رايخلا بجوي فالتخا لك سيلو ءاهب ةطاحإلا نكمي ال لئاسملا

 «(ةلمجلا يف) : "ضورلا” يف لوقي اذهلو «هلثم يف رايخلا توبث ىلع ةنسلا تلد يذلا

 ىنعملاف «(ةلمجلاب) :اولاق اذإو ءروصلا رثكأ ىنعملاف «(ةلمجلا يف) :اولاق اذإ ءاهقفلاو

 .باعيتسالل (ءابلا)و ةيفرظلل (يف) نأ قرفلاو ءمهدنع حلطصم اذه ءروصلا عينج

 نب نمحر لادبع خيشلا انخيش اهعمج نيعيابتملا فالتخا هكلاَج ماسبلا خيشلا لاقو

 :ٍلي اهب انه اهصخخلأو « ؟داشرإلا” هباتك يف دحاو ناكم يف هلله يدعس نب رصان



 تلا

52 
 عويبلا باتك (؟هه)ثيدحلا (”نج ذن/

 .دقعلا خسفو افلاحت «ةنيب الو ,نمثلا ردق يف يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ

 .امهدحأ لوق قفاو نإ دلبلا دقن ذخأ «نمثلا ةفص يف افلتخا اذإ

 لوقلاو «عئابلا لوق لوقلا :بهذملاف .هردق وأ عيبملا نيع يف افلتخا اذإ

 .دقعلا خسفيو «نافلاحتي نمثلا ردق يف اهفالخ ناك نإ :حيحصلا

 .همدع لصألا نأل ؛هيفني نم لوقف ءنيمض وأ نهر وأ طرش يف افلتخا اذإ

 رخآلا ىعداو .هعنمي ام دوجو وأ .هداسف امهدحأ ىعداو .دقعلا ىلع اقفتا اذإ

 .ةمالسلا لصألا نآل ؛ةحصلا يعدم لوق لوقلاف .هتحص

 «ةفصلا ريغ ىلع هنأ يرتشملا ىعداف ءةقباس ةيؤر وأ ةفصب عيبملا رضحأ اذإ

 .يرتشملل نمثلا موزل مدع لصألا نأل ؛يرتشملا لوق لوقلاف «عئابلا ركنأو

 ؛يرتشملا لوق لوقلا :بهذملاف «لاتحالا عم بيعلا ثدح نم دنع افلتخا اذإ

 لوق لوقلا :ىرخألا ةياورلاو «بيعلا نم ةمالسلا لباقم وه ام ضبقل ركنم هنأل

 .حيحصلا وهو «لمعلا هيلعو «عئابلا
 ؟بلاطلا ةدمع حرش برآملا لين”و له ر/م١ ؟عتمملا حرشلا”و .(156/4) "ضورلا”و:.(5/١١2) "ينغملا” :رظنا

2 6). 



 نحل

 عويبلا ُباتك (؟هه)ثيدحلا ()ج ان

 ةفصلا يف فلخلل تبثيرايخ :نماثلا مسقلا

 نأ لثم ءاقوصوم اًئيش هعيبي نأ ةفصلا يف فلخلا هنللج نيميثع نبا خيشلا لاق

 اهتفصو :يرتشملا لاقف «ةفصلا يف افلتخا مث ءاذكو اذك اهتفصو ةرايس كتعب لوقي

 |مل تبثيف ءامهدحأل حجرم ال انهف .اذكبو اذكب اهتفصو لب :عئابلا لاقو ءاذكب يل

 .رايخلا

 نأ امإ :لاقيف «ناّدارتي وأ «عئابلا لوق لوقلا نأ نم قبس ام :حجارلا لوقلاو

 .هكلم كلملاف الإو «عئابلا لوقب عنتقت

 .38 /8) "عتمملا حرشلا” و «(37/59 ؟برآملا لين” و «(87/5 /5) "عبرملا ضورلا” :رظنا

1 0 2 5 0 59 



 ةَدَباَتلا ِنَع ىبت 6 لكي هللا ٌلوُسَر نأ كج ْيِرْدُخلا ٍديِعَس يبأ ْنَع -

 - ويل ظني وأ كبي نأ َلْبَق لُجّرلا لإ عب ملا هَ وت ٍلْجَّرلا ٌحْرَط : :َّيِهَو -

 .ِهْيَلِ ٌرظْنُي ال ب بولا سم: ٌةَسَمالْملاَو ِةَسَم ٍةَسَمالْلا ْنَع ىبع سو

 :ثيدحلا جيرخت

 )١19157(. ملسمو .هظفل اذهو )7١554( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .يمرلا وهو «ذبنلا نم ذوحأم (ةذبانملا) :هلوق

 «نينثا نيب نوكت نأ دبال ةلعافملاو ةلعافم ةسمالملا .(ةسمالملا) :هلوق

 .ديلاب ءيشلا سمل نم اهلصأو
 .("50/0) ؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةسمالملاو ةديانملا ريسفت

 :ىرخأ تاليوأت هيفو هتيؤرو هبيلقت مدعب ثيدحلا يف ةرسفم تءاج ةذبانملا

 .ةغيصلا ماقم اّشاق اًعيب ذبنلا سفن العجي نأ ١-

 .عيبلا مزل كيلإ هتذبن اذإ ينأ ىلع كتعب لوقي نأ -

 ام ةحاسمل ةياغ وأ اًعيبم هيلع تعقو ام لعجيف ءىصحلا ذبن :هب دارملا نأ -

 .اهذبن ىلع طورشملا رايخلا ةدم قيلعت وأ «ةعيبملا ضرألا نم هيلع تعقو



 ما

 ثيدحلا ()ج ل

 وه :يعفاشلا مامإلا اهرسفو ءاًضيأ ثيدحلا يف ارسفم ءاج دقف ةسمالملا امأو

 هكتعب بوئلا بحاص هل لوقيف ماتسملا هسمليف ةملظ يف وأ يوطم بوثب يتأي نأ

 عويبلا باتك (165) عويبلا ّنم ُهْنع َيِهُّت ام :باب

 .اهحصأ اذه «ةيعفاشلل ىرخأ

 كنم عيبم وهف يبوث تسمل اذإ :لوقي نأب اًعيب سمللا سفن العجي نأ :يناثلا
 .اذكب

 .رايخلا عطقناو «عيبلا بجو دقف بوثلا سمل اذإ هنأ ىلع هعيبي نأ :ثلاثلا

 ةوكمل ا م ؟«حتفلا” و 237/0 "مالعإلا”و(21١1) "ملسم حرش :رظنا

 كلذوحنو ةذبانم لاو ةسمالملا عيب نع يهنلا ببس

 عيبو ةسمالملا عيب نأ ملعاو :(223517) "ملسم حرش” يف هفللم يوونلا لاق

 ءاج يتلا عويبلا نم اههابشأو لحفلا بسعو ةاصحلا عيبو ةلبحلا لبح عيبو ةذبانملا

 ينو ءركذلاب تدرفأ نكلو ءررغلا عيب نع يهنلا يف ةلخاد يه ةصاخ صوصن اهيف

 .ملعأ هللاو «ةروهشملا ةيلهاجلا تاعايب نم اهنوكل ؛اهنع



 عويبلا نم ُهْنع َيِهُن ام :باب

 هك

 الَو َناَبْكَّرلا اًوَقَلَت ال» :َلاَق كي هللا ٌلوُسَر نأ .كفنخ َةَرْيَرَه يبأ ْنَع -7

 اوُّرُصَن الَو نابل ٌرِضاَح ْعِبَيالَو ءاوُشَجاَتَت الَو «ٍضْعَب عْبَب َلَع ْمُكْضْعَب عبي

 ءاَهَكَسْمأ اَهَيِضَر ْنِإ ءاَهبلحي ْنَأ َدْعَب ءِنْيَرظَتلا ٍرْبَكِب َوُهَك اَهَعاتبا نمو مَتَعْلا
 .اَِْت ْنِم اًعاَضَو اَهَّدَر اًهَطِخَس ْنِإَو

 :ثيدحلا جيرخت

 ملسم يف وه «خلإ... ظفل يفو هلوق )200١5(« ملسمو )7١90( يراخبلا هجرخأ

 .(ماّيَأ َةَماََت راَِخاب َّوُه» ظفلب (1975)

 :ثيدحلا ظافلأ

 تفذحف نيءاتب اوقلتت ال هلصأو فاقلاو ءاتلا حتفب (َناَبْكّرلا اقل الد :هلوق

 لبق مهنم ءارشلل دلبلا ىلإ علسلا نولمحي نيذلا اولبقتست ال هانعمو ءامادحإ

 .رعسلا ةفرعمو دلبلا مهمودق

 مهب دارملاو ؛بكار عمج فاكلا نوكسو ةلمهملا ءارلا مضب «نابكرلا» :هلوق

 لاق :نابكرلاو ءاهعيبيل هريغو ماعطلاو يشاوملا نادلبلا ىلإ علسلا نوبلجي نيذلا :انه

 موهفم الو .انابكر اددع نونوكي ماعطلا بلجي نم نأ يف بلاغلا جرخم جرخ: ظفاحلا

 .مكحلا فلتخي ملايشام وأ ابكار ادحاو وأ ةاشم اددع بلاجلا ناك ول لب هل



 عويبلا باتك (100/)ثيدحلا (* 3 عويبلا نم هنع َيِهن ام :باب اا

 هشجنأ ديصلا تشجن :هنمو «ةراثتسالا شجنلا لصأ ااوشجانت الو» :هلوق

 ديري ال نم ةعلسلا نمث يف ديزي نأ :ءاهقفلا دنع شجنلا ةقيقحو .هترثتسا اذإ :اشجن

 .اهيرتشيو ديزيل ؛هرغيو هريغ عدخيل لب ءاهءارش
 ميقملا وه يدابلاو .دلبلا يف ميقملا :وه رضاحلا (دابل رضاح عيبي الو» :هلوف

 .ىرقلا يف ميقملا :وهو «ءيورقلا هانعم يفو «ةيدابلا يف

 يف ءاملا تيرص :لوقت .عمجلا نم ةذوخأم ةيرصتلا «اورصت الو» :هلوق

 مظعي ىتح ؛اهعيب ةدارإ دنع اهعرض يف نبللا اوعمجت ال :ىنعملاف .هتعمج اذإ :ضوحلا

 طبر ةيرصتلا :يعفاشلا ةرابعو .ةرمتسم ةداع اهنبل ةرثك نأ يرتشملا نظيف ءاهعرض

 .اهنبل عمجل ةثالثلاو نيمويلا اهفالخأ

 ىلع امهدحأ قلطي ءارشلاو عيبلاف .ةارصملا ىرتشا :يأ «اهعاتبا» :هلوق

 .نمثلا لذاب يرتشملاو «ةعلسلا لذاب عئبلا د نأ بلاغلاو .رخآلا

 ءاهكسمأ ءاش نإ :هانعمو .درلاو كاسمإلا نيب :يأ «نيرظنلا ريخب» :هلوف

 .اهدر ءاش نإو
 7/5 *معيضوتلا” و 3*2 / “حتفلا” و ١ /0/0) "مالعإلا” و .(161) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟امهنيب قرفلا امو ,هموس ىلع موسلاو هيخأ عيب ىلع عيبلا

 .اهتيياقرف لعج مهضعبو .دحاو امه: كلام لاق

 «ءارشلا ىلع ءارشلا كلذكو ؛مارح عيبلا ىلع عيبلا :ءاملعلا لاق :هفللَه ظفاحلا لاق

 لوقي وأ .صقنأب كعيبأل خسفا :رايخلا نمز يف ةعلس ىرتشا نمل لوقي نأ :وهو
 ذخأي نأ :هتروصف موسلا امأو .هيلع عمجم وهو .ديزأب كنم يرتشأل خسفا :عئابلل



 عويبلا باتك (؟00/)ثيدحلا (* عويبلا نم ُهْنع َيِهّن ام :باب

 :كلاللل لوقي وأ .صخرأب هلثم وأ هنمثب هنم اريخ كعيبأل هدر هل لوقيف هيرتشيل اًئيش

 نإف .رخآلا ىلإ امهدحأ نوكرو نمثلا رارقتسا دعب هلحمو رثكأب كنم هيرتشأل هدرتسا

 .ةيعفاشلل ناهجو هيفف ارهاظ ناك نإو «ميرحتلا يف فالخ الف احيرص كلذ ناك

 0787 /4) "حتفلا” و«( 18 /9) "ةيادبلا” و «(55 /701) "راكذتسالا” :رظنا

 لاوحأ ةعبرأ نم ولخي ال موسلا ىلع موسلا

 ريغ ىلع موسلا مرحي اذهف .عيبلاب اضرلاب حيرصتلا عئابلا نم دجوي نأ )١(

 .يهنلا هلوانت يذلا وهو ءفالخ الب يرتشملا كلذ

 ةلبانحلا دنع نالوق هيفف .حيرصت ريغ نم اضرلا ىلع لدي ام هنم رهظي نأ (1)

 .ثيدحلا مومعل ؛عنملا حيحصلاو «ةيعفاشلا دنع ناهجوو

 عيب زاوج ليلدب ؛موسلا مرحي الف اضرلا مدع ىلع لدي ام هنم رهظي نأ ()

 نأ عقاولاو «ةديازملا عيب زاوج ىلع عامجإلا ربلا دبع نباو ةمادق نبا لقن دقو .ةديازملا

 .هللا ءاش نإ يتأيس امك ءاريسي افالخ هيف

 ليلدب ؛اًضيأ موسلا هل زوجيف همدع الو اضرلا ىلع لدي ام هنم دجوي الأ (5)

 لدي ام اهنم هل رهظي ملو ةماسأل اهبطخ ُدْيَيَي يبنلا نأ اغ» سيق تنب ةمطاف ثيدح

 ىلع موسلا نع ىهن دقو .همدع ىلع لدي ام الو ءمهج يبأ وأ ةيواعمب اهاضر ىلع

 امهنم رهظي مل اذإ نيعّيبلا نأ ىلع لدف ؛هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا نع ىبن مك هيخأ موس
 .ملعأ هللاو ,موسلا ىلع موسلا زوجيف «همدع الو اضرلا

 .(0887 /5) "حتفلا” و «(7* 548 /5) نايبلاو «(777/5) "ينغملا”و )١191/18(« "ديهمتلا” :رظنا

 ةديارملا عيب مكح

 نبا هلقن لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةديازملا عيب زوجي :لوآلا لوقلا

 .اعامجإ ةمادق نباو ربلادبع



 ىو
 ف

 عويبلا باتك (؟07/)ثيدحلا (*)ج عويبلا نم ُهْنع َيِهن ام :باب

 نيربس نباو نسحلا لوق وهو .ثاريملاو متاغملا يف زوجي :يناثلا لوقلا
 .قاحسإو يعازوألاو

 .يعخنلا ميهاربإ لوق وهو .اقلطم هركي :ثلاثلا لوقلا

 نأ كثنيخ سنأ نع ثيدح ءاج دقو اذه .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه حجارلا
 س80

 لاقف «؟حَدَقلاَو َسْلجلا اَذَه يِرَئْشَي ْنَم» :لاقو ءاًحدقو اًسلح عاب ديني هللا لوسر
 2 تمس ارب نهر 2 هر د88 مهر هنبالكص . 50 ةيعب

 (؟مهرد ىلع ديِزَي نَم ؟مَهَرِد ىىلَع ديزي نَم» 3- يبنلا لاقف .مهردب اهتذخأ :لجر

 هدئسو .هريغو )١534( يذمرتلا هجرخأ .هنم (هعابف «نيمش رد لجر هاطعأف

 .(١؟5869) ءاورإلا رظناو .فيعض

 .0" 04 /4) "حتفلا” و (775/4) "ينغملا” و (141/148) "ديهمتلا” و .(387/4) ؟ةبيش يبأ نبا فئصم” :رظنا .

 يمدلا موس ىلع ملسملا موس

 لخد امك هنأ :مهل ةجحلاو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .زوجي ال :لوألا لوقلا

 نم هموس ىلع موسلاو يمذلا ءاذيإ زوجي ال هنألو ؛اذه يف لخدي كلذكف «ملسملل
 و م نال ٠

 .بلاغلا جرم جرخ «ملشملا مْوَس لع :ٌدكَي هلوقو «هاذيإ

 .دمحأو يعازوألا لوق وهو .يمذلا موس ىلع ملسملا موسي نأ زوجي :يناثلا لوقلا

 ْمُكْضْعَب ْعِبَي اَل» هيفو ء«فلؤملا هركذ يذلا كخ ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 مسي الا :ظفلبو .(! هيِخَأ عيب َلَع َلُجرلا عبي ال :ظفلب ءاجو .«!ضعت عْيَي لَع
 8 8 8 و ثرى و
 حصي امنإ هب هريغ قاحلإو نيملسملا يف صاخ يهنلاف :اولاق «!ملسملا مْوَس ىلع ملْسملا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا

 .(50/8/5) ينغملا”و )758/51١(. "راكذتسالا” و 7 ١8/ 49518 /1) ؟ديهمتلا” :رظنا



 نِحلا

 3 53 ٠
 عويبلا نم ُهْنع َيِهّن ام :ٌباب عويبلا باتك (؟00/)ثيدحلا مج

 يمذلا موس ىلع وأ ملسملا موس ىلع يمذلا موس مكح

 .ملسملا موس ىلع يمذلا موس ةهارك ىلع ءاملعلا عمجأ :هفللَج ربلا دبع نبا لاق

 .انيلإ اومكاحت اذإ يمذلا موس ىلعو
 .(197/18719/17) ؟"ديهمتلا”و ((59/551) ؟"راكذتسالا” :رظنا

 ؟عيبلا حصي لهف ,هموس ىلع ماسوأ هيخأ عيب ىلع عاباذإ

 دقعلا اذه نأ يف ةفينح يبأو يعفاشلا نع فالخ الو :هقللَك ربلا دبع نبا لاق

 عيب ةيهارك يف مهنيب فالخ الو «ءاملعلا روهمج هيلعو .لعف ام هل هرك نإو .حيحص

 خسف مهنم ادحأ ملعأ ملو .ملسملا هيخأ موس ىلع هموسو ملسملا هيخأ عيب ىلع لجرلا
 هوورو «سنأ نب كلام باحصأ ضعب نع كل تركذ ام الإ ءكلذ لعف نم عيب

 .رهاظلا لهأ مزج هبو «ةلبانحلا ضعبل لوق وه داسفلاب لوقلاو :تلق

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :وه حجارلاو

 .("04/5) "حتفلا”و 018/119 "ديهمتلا” :رظنا

 شجنلا عيب مكح

 مكح امأو .مثإلا يف اكرتشا عئابلا هأطاو نإف .عامجإلاب هلل صاع شجانلا :الوأ

 :عيبلا

 نم ةفئاطو دمحأ نع ةياورو كلام نع ةياور وهو .لطاب عيبلا :لوألا لوقلاف

 .مزح نبا الإ ةيرهاظلا لوق وهو ,ثيدحلا لهأ

 «يرتشملا ىلع ةيلوئسملاو شجنلاب عئابلا ملعي مل اذإ اميس ال .حصي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا لوق وهو «ةربخلا لهأب نعتسي ملو لجعت هنأل
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 عويبلا باتك (100/)ثيدحلا (؟)ج
 ايل

 عويبلا نم ُهنع َيِهّن ام :باب

 ةداعلا هب يرجت ال اب نبغ يرتشملا ىلع لصح نإف :ليصفتلا :ثلاثلا لوفلا

 ةياور يف كلام :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .حيحص عيبلاف الإو «رايخلاب وهف

 .ةيعفاشلا ضعبو مزح نباو

 ىلإ ال شجانلا ىلإ داع يهنلا نأ انلو :ةمادق نبا لاق .روهمجلا لوق وه حجارلا

 نابكرلا يقلتك دقعلا دسفي ملف يمدآلا قحل يهنلا نآلو ؛عيبلا يف رثؤي ملف دقعلا

 هربج نكمي يمدآلا قح نأل ؛ىلاعت هللا قحل ناك ام قرافو ءسلدملاو بيعملا عيبو

 يرتشمللف هلثمب ةداعلا رجت مل نبغ عيبلا يف ناك نإ نكل «نمثلا يف ةدايز وأ رايخلاب
 .هل رايخ الف هلثمب نباغتي ناك نإو «نابكرلا يقلت يف اى ءاضمإلاو خسفلا نيب رايخلا
 "ينغملا” و 07480 /5) ؟نايبلا”و .(#"/7 )/١/ ؟ىلحملا”و ,("48/1) ؟ديهمتلا”و .(”ا//5) "فارشإلا” :رظنا

 .066/5) "حتفلا”و )١9010(: "ملسم حرش” و (774/4)

 شجنلا عيب يف لخدت روص

 .اهارتشا ام رثكأب ةعلسلا ىرتشا هنأ ّيرتشملا عئابلا ربخي نأ )١(

 .اًبذك اذك اذك اهيف عِفُد دق هنأب هريخي نأ (1)

 .يرتشملا رغيف ؛اهردق قوف ةعلسلا حدميف شجانلا يتأي نأ ()

 .اهيف سيل !ب ةعلسلا فصو اهيف نوكي يتلا تاياعدلاو تانالعإلا (:)

 ةيرصتلا مكح

 «عابت مث امايأ اهعرض يف نبللا عمتجي ىتح ةميهبلا بلح كرت يه :ةيرصتلا

 ىلع فقو ءاثالث وأ نيترم اهبلح اذإف .كلذ لثم موي لك بلحت اهنأ يرتشملا نظيف

 .ررغلاو ةيرصتلا



 يرحلا كيب

 ِج كل
 لجأل مارح ةيرصتلا نأ فالخ ال :هنللك ديعلا قيقد نبا لاقف :اهمكح امآ

 اًعطق ةعيدخلا ميرحت ملع عم هيلع لدي يهنلاو ءيرتشملل اهيف يتلا ةعيدخلاو شغلا

 .عرشلا نم
 مالك يف تيأر دق عيبلا دصق ريغل ةيرصتلا تلصح ولو :هنلله يوونلا لاقو

 «ناويحلاب رضت تناك اذإ ام ىلع كلذ لمحي نأ يغبنيو مارح اهنأ باحصألا ضعب

 .ميرحتلل ىنعم الف ءدحأ ىلع سبتلي الو ناويحلاب ررض لصحي مل اذإ امأ

 رس "حتفلا” وىم١5/1) "عومجملا”و )١١77/7(( ماكحإلاو «(597 /5) يوغبلل "ةنسلا حرش” :رظنا

 ؟ةيرصتلا مكح يفرقبلا لخدت له

 نم دي هلوق مومعل ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .لخدت :لوألا لوقلا

 رصتتقا امنإو .منغلاو لبإلا هبشأ ماعنألا ةميهب نم نبلب ةيرصت هنألو ؛ًةاَرَصُم ىرتشا

 .مهدنع امهتبلغل هيلع

 .يرهاظلا دواد لوق وهو .ةارصملا مكح يف رقبلا لخدت ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه حجارلا

 51/5 "حتفلا”و )١51١5( "ملسم حرش” و((166/) ؟ينغملا” :رظنا

 عويبلا باتك (؟017)ثيدحلا ( عويبلا نم ُهْنع َيِهُْن ام :باب

 ؟رايخلا هل لهف ,ةارصم ةميهب ىرتشا نم

 هلف ملع مث اهتيرصت ملعي مل ماعنألا ةميهب نم ةارصم ىرتشا نم :لوألا لوقلا

 يذلا كي ةريره بأ ثيدح :هليلد .روهمجلا لوق وهو .كاسمإلاو درلا يف رايخلا

 )35١59(. يراخبلا دنع كن دوعسم نبا ثيدحو .فلؤملا هركذ

 ءدمحمو ةفينح يبأ لوق وهو .بيعب سيل كلذ نآل ؛هل رايخ ال :يناثلا لوقلا

 .ربلا دبع نبا اهركنأ كلام نع ةياورو

 .ملعأ هللاو «ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا
 15١(. /4) "ينغملا”و )5١57/14( "ديهمتلا”و .(551/4) يوغبلل "ةنسلا حرش” :رظنا



 نِحلا
< 

 عويبلا نم ُهْنَع َّيِهن ام باب عويبلا ْباتك (؟007)ثيدحلا (*)ج انقل
 ؟رايخلا هل لهف .ءارشلا لبق ةيرصتلاب ملع اذإ

 نإف «ةيرصتلاب املاع يرتشملا نوكي الأ :طرشب الإ رايخلا تبثي ال :لوألا لوقلا

 .روهمجلا لوق وهو .رايخلا هل تبثي ل املاع ناك

 .ةيعفاشلل هجو وهو .ةيرصتلاب املاع ناك ولو «رايخلا هل تبثي :يناثلا لوقلا

 عم رايخلا توبث مدع رهاظلاو :هلل يناكوشلا لاق .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .رايخلل ببسلا وه يذلا ررغلا ءافتنال ؛ةيرصتلاب ىرتشملا ملع

 .(ةهةوهر/ك) ؟لينلا”و 430١ 1( "عرومجملا” وو( /2 "ينغملا”و 20955748 0//7) نايبلا :رظنا

 اهبلحي نأ لبق ةارصملا در اذإ

 :هلوق نإف ؛اقافو «هيلع ءيش الو اهدر بلحلا لبق درلا دارأ اذإف :هثلله يوونلا لاق

 قرط نيب عمجلاو .بلحلا دعب ناك اذإ هب دارملا ارت ْنِم اًعاَصَو اَهّدَر اًهْطِْخَس ْنِإَو»

 .هيف فالخ ال هنأ ربلا دبع نبا لقنو .هيلإ دشري ىنعملا :اًضيأو .كلذ نيبي ثيدحلا

 )60/1١١(. "عومجملا” و ء(1851 /5) "ينغملاو” (89/151) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟اهعم دري اذام اهبلح دعب ةارصملا دراذإ

 اهدر ءاش نإو ءاهكسمأ ءاش نإ :اهبلحي نأ دعب رايخلاب وه :لوألا لوقلا

 .روث يبأو ديبع يبأو دمحأو يعفاشلاو قاحسإو ثيللا لوق وهو .رمت نم اًعاصو

 اَهَدَر اَهَطِخَس ْنِإَو» هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كعفخ ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 .ارت ْنِم اًعاَضَو

 توق بلاغ نم بجاولا نأ ىلإ ةيعفاشلا ضعبو كلام بهذ :يناثلا لوقلا

 َدَرَو» :اهضعب يفو (ماَعَط ْنِم اًعاَص اَهَعَم َّدَرَو» :ثيدحلا قرط ضعب يف نأل ؛دلبلا

 ؛رمتلا ىلع هصيصنت لعجو ثيداحألا نيب عمجف .هاًحْمَن اَيبَل لف وأ َلْثِم اهَمَم
 .رخآ دلي توق بلاغ هنأل ؛حمقلا ىلع صنو «ةنيدملا يف دلبلا توق بلاغ هنأل



 نسا
 ثيدحا ("ج شن

 اردقم ناكف فلتم ناهض هنأل ؛نبللا ةميق دري :فسوي وبأ لاق :ثلاثلا لوقلا

 .ليل يبأ نبا نع كلذ يكحو .تافلتملا رئاسك هتميقب

 دنع ءاج دقو ءهنلل» فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ملسم قاس دق نكل «ءاَرْمَس ال ِماَعَط ْنِم اًعاَص اَهَعَمَّدَر اَهّدَر ْنَق» ةياور يف ملسم
 .ملعأ هللاو «(رك ْنم اًعاَصَو» ظفلب ةريثك اًقرط ثيدحلل

 .(19714) ؟ملسم حرش” و 0١0١ /5) ؟ينغملا” ("0 /1) فارشإلا :رظنا

 عويبلا باتك (180) عويبلا نم ُهْنع َيِهّن ام :ُباب

 رمت نم عاصب هديدحت نم ةمكحلا

 ال نبللا نأ :بلحلا دعب رمتلا نم عاص باجيإ يف ىنعملاو :هنلله يوغبلا لاق

 بجي الف يرتشملا كلم ىلع هضعب عيبلا دعب ثدح دقو «بلحلاب هناصقنل هدر نكمي

 باجيإب امهنيب ةموصخلا عطق عرشلاف ءدقعلا موي دوجوملا ردقلا يف ناعزانتيف ؛هدر

 لبإلا نم ةئام سفنلا ةيد لعج ا( .هترثك وأ نبللا ةلق ىلإ رظني نأ ريغ نم ردقم لدب
 «حبقلاو لامجلاو ربكلاو رغصلاو فعضلاو ةوقلا يف سوفنلا لاوحأ فالتخا عم

 .اهفالتخا عم ةيدلا يف عباصآلا نيب ىوسو

 .0:8/8) "عتمملا حرشلا” و .(1975) "ملسم حرش” و )١87/5(« "ينغملا”و «(747 /4) ؟ةنسلا حرش” :رظنا

 بيعم ريغ اديج رمتلا عاص نوكي نأ بجي
 نوكي نأ بجي هنإف اذه تبث نإو ١197(: /5) "ينغملا» يف هند ةمادق نبا لاق

 ام ىلإ فرصنيف ؛عراشلا قالطإب بجاو هنأل ؛بيعم ريغ اديج رمتلا نم عاصلا

 نأ زوجي لب .دوجألا نم نوكي نأ بجي الو .ةرطفلا يف بجاولا عاصلاك هانركذ

 ةميق :لثم «رمتلا ةميق نوكت نأ نيب قرف الو «ديجلا مسا هيلع عقي ام ىندأ نم نوكي
 .رثكأ وأ لقأ وأ ةاشلا نبل



 عويبلا باتك (107)ثيدحلا (* عويبلا نم ُهْنع يِهّن ام :باب

 رمتلا دجي مل اذإ

 يذلا عضوملا يف هتميق هيلعف هعضوم يف رمتلا مدع نإو :هثللم ةمادق نبا لاق

 .اهتميق هيلع بجيف ؛اهفلتأ نيع ةباثمب هنأل ؟دقعلا هيلع عقو

 وأ «ناكملا كلذ يف دجو ول هتميقف رمتلا دجوي مل نإف :هنلله مزح نبا لاقو

 .دب الو رمتلاب ءيجملا فيلكت
 .(179/5/57) ؟"ةيدنلا ةضورلا” و 081١(. /9) "ىلحملا”و ١(. 51 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ هلوبق عئابلا مزلي لهف ,ريغتي مل ايقاب نبللا ناكاذإ
 هراتخاو «ةيعفاشلل هجوو ةلبانحلا لوق وهو .هلوبق عئابلا مزلي :لوألا لوقلا

 اهاوبأ عم تالدبملا رئاسك لدبلا همزلي ملف لدبملا در ىلع ردق هنآل :اولاق مزح نبا

 .نبللا مدع ةلاح رمتلا در :هب دارملا ثيدحلاو

 هراتخاو «ةيعفاشلا بهذم يف حصألا وهو .هلوبق همزلي ال :يناثلا لوقلا

 .هتوارط باهذلو ثيدحلا رهاظل ؛يناكوشلاو ةيميت نبا دجملاو يوونلا

 لدتسا دقو :هئلل» يناكوشلا لاق .ثيدحلا رهاظل ؛يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 مل هتفص ىلع ايقاب ناك ولو «نبللا در زوجي ال هنأ ىلع رمتلا نم عاصلا ىلع صيصنتلاب
 .يرتشملا دنع ددجت |ب هطالتخاو هتوارط باهذل هلوبق عئابلا مزلي الو ريغتي

 (588/5) ؟لينلا”و 24١١١ /59) ؟نيبلاطلا ةضور”و )758/١"((2 دجملل "ررحملا” )١67/5( «ينغملا” :رظنا

 5/11 "عومجملا”و

 ؟ هلوبق عئابلا مّرلي لهف ,ريغت دق نبللا ناكاذإ

 .هفلتأ ول ام هبشأ ةضومحلاب ريغت دق هنألو ؛ثيدحلا رهاظ :لوقلا اذه ةحح .ةلبانحلا



 ثيدحلا («)ج انني عويبلا ّنم ُهْنع َيِهّن ام :باب

 مالسإب لصح صقنلا نأل :اولاق ةلبانحلل هجو وهو هلوبق همزلي :يناثلا لوقلا

 .ةارصملا ريغ نبلك «درلا عنمي ملف هبلح ىلع هطيلستو عئابلا ريرغتو عيبملا
 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )557/1١(. "عومجملا”و *١97(, /5) ينغملا” :رظنا

 رمتلا نم عاصلا ريغ ىلع ايضارت اذإ

 عئابلا هب يضر نإو ءرمتلا ريغ زوجي ال هنأ ىلإ مهضعب بهذ :هكللَذ يوغبلا لاق
 ره بجاولا نأ ىلإ موق بهذو «عئابلا هب يضر نإو ضبقلا لبق عيبلا عيب زوجي ال امك

 نع لديبتسا هنأكف رخآ سنجب ب يضر نإف «عئابلا اضرب الإ هريغ ءاطعإ زوجي الو رمتلا

 عويبلا ُباتك (؟010)

 .زوجيف هقح

 لاقو .فالخلا مدع يعفارلا ىكح دقو .هيلع ايضارت ام زوجي هنأ :حجارلا

 اضرلا ناك ىرخأ ةميق ىلع يرتشملاو عئابلا ىضارت اذإ كلذكو :ناخ نسح قيدص

 «كلذ زاج هنع ضوع ذخأب يضر اذإف هيلإ ضوفم يمدآلا قح نأل ...همكح هل

 .هضعب ذخأ وأ هطاقسإب يضر ول |ى
 «(591/5) ؟لينلا”و ,(754/4) ؟ميتفلا”و )15195/١1١( عومجملا”و ,(5985/4) "يوغبلل ةنسلا حرش” :رظنا

 )١9/575(. ؟ةيدنلا ةضورلا”و

 ؟اعاص ةدحاو لك عم دري لهف دحاو دقع يف رثكأ وأ نيتارصم ىرتش نا اذإ

 ةارصم اهدجوف «رثكأ وأ نيتقان وأ نيترقب وأ نيتاش ىرتشا نم :لوألا لوقلا

 يعفاشلا بهذم وهو .رمتلا نم عاص اهنم ةدحاو لك عم همزليو ءاهدر هلف

 .ةيكلاملا رثكأو ةلبانحلاو

 .«ُةَلفَحم ىَرتُش | ِنَم» :ظفلبو هةاَّرَصُم ىَرَتْشا ِنَم١ :ِاَر هلوق مومع :مهتجح

 .عاص ةدحاو لك عم مزل نرثك اذإف ةدحاولا لوانتي اذهو



 عويبلا باتك (؟017)ثيدحلا (؟ عويبلا نم ُهْنع يه ام :ُباب

 ضعبو ةيرهاظلا لوق وهو .دحاو عاص عيمجلا ىلع همزلي :يناثلا لوقلا

 هجرخأ ام رهاظل ؛ءاملعلا رثكأ ىلإ لاطب نبا هازعو ربلا دبع نبا مهنم «ةيكلاملا

 اَهَلَمْخاَف َةاَّرَصُم امَغ ىَرَتْشا نما :اعوفرم كتن# ةريره يبأ نع )7١01( يراخبلا

 نبلل نمثب سيل هنألو ا ْنِم ٌعاَص اَهِبْلَح يِفَق اًهَطِخَس ْنَِو اَهَكَسَْأ اَهَيِضَر ْنِإ
 .ريثكلاو ليلقلا هيف ىوتساف عازنلل اعطق عرش انإو هل ةميق الو

 يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا يذلا ثيدحلاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 فلتم مرغي نأ عشبتسملا نم :يرزاملا لاقو اذه .ةدحاولا ىلإ دوعي هيف ريمضلا نإف

 .ةدحاو ةاش نبل فلتم مرغي امك ,ةاش فلأ نبل
 "عومجملا” و «(107/5) ؟ينغملا” و .( 5/5 /9) "ىلحملا” و :.(؟7/14١5) "ديهمتلا”و «(40 )1١/ «راكذتسالا” :رظنا

 .(78/) "مستفلا” و ء(5894/11)

 ؟يخارتلا ىلع مأروفلا ىلع ةارصملا رايخ له

 :مهليلد .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .مايأ ةثالث يخارتلا ىلع هنأ :لوألا لوقلا

 نبا لاق .«ماّيأ هما ٍراّيخلاب َمُهَق» :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره يبأ ثيدح

 مكحلا لصأ يف سايقلا فلاخ دق ةيرصتلا مكح نأل ؛حجرأ وهو :هثل ديعلا قيقد

 .هدراوم عيمج يف عبتيو كلذ درطيف ءصنلا لجأل

 هحجرو «ةيعفاشلا دنع حصألا وهو .روفلا ىلع ةارصملا رايخ :يناثلا لوقلا

 ىلع اسايقو ات ْنِم اًَعاَصَو اَهّدَر اََطِخَس ْنِإَو) :ِدديَي هلوقل ؟نيققحملا نم ةعامج
 اهنأ ملعي مل اذإ ام ىلع ةلومحم مايأ ةثالث اهيف يتلا ةياورلاو :اولاق ءبويعلا رئاس

 .كلذ نود ايف ملعت ال اهنأ بلاغلا نوكل ؛ثالثلا يف الإ ةارصم

 م "متفلا” و95١21 5) "ملسم حرش” غ(14 /2 "ينغملا :رظنا



 عويبلا باتك (7؟01)ثيدحلا 57 عويبلا نم ٌهْنع َيِهَن ام باب

 ؟مايألا ةثالثلا أدبت ىتم

 نباو ةيرهاظلاو ةلبانحلا لوق وهو .ةيرصتلاب ملعلا نيح نم أدبت :لوألا لوقلا
 :لَي هلوق عم ءاماَيأ َةَماََت رايخلاب َوُهَك» :َيَم هلوقل ؛نيققحملا نم ةعامجو هرذنملا

 ْ .«اًهَبلْحي ْنَأ َدْعَب ِراَيِخْلاب َوُهَك»

 نيح نم :مهضعب لاقو .ةيعفاشلا لوق وهو .دقعلا تقو نم :يناثلا لوقلا

 .قارتفالا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 "حتفلا”و 00777 )١1/ "عومجملا”و ١55(« /5) ؟ينغملا”و «(تالد /ال) "ىلحملا”و .(#”ا//5) «فارشإلا” :رظنا

 م



 عويبلا باتك (؟58)ثيدحلا (")ج

 ٍلَبَح عْبَب ْنَع ىجت لَو وللا ٌلوُسَر نأ .كطني» َرَمُع نْب هللا ِدْيَع ْنَع -4
 لإ َروُزَجلا ٌعاَتْبَي لْجَرلا َناك ّيِلِهاجْلا 'لفأ لي اي اياك 1 نأ

 :ثيدحلا جيرخت

 تسيل -هدعب امو- ليق :هلوقو «223015) ملسمو هل ظفللاو )71١57( يراخبلا هجرخأ

 .جردم خلا.. .(ُةَعَباََتي اعْيَب َناَكَو» ثيدحلا يف هلوقو .هكثلذ فلؤملا مالك نم وه انإو ءثيدحلا نم

 نم هنأ :هرهاظ (857"7) يراخبلا يفف «عفان مالك نم وأ رمع نبا مالك نم وه له اوفلتخاو

 حيرص (؟705) مقرب يراخبلا يفو ءكلذب حيرص قباسلا مقرلا يف امك ملسم يفو ءرمع نبا مالك

 ريسفتلا كلذ نوكي ال نأ ةريوجل هرسف عفان نوك نم مزلي ال نكل :ظفاحلا لاق «عفان مالك نم هنأ

 .رمع نبا هالوم نع هلمح امم

 :ثيدحلا ظافلأ

 :هفللظ يوونلا لاق «ءابلا ناكسإب :ليقو ءءابلاو ءاحلا حتفب (لبح) :هلوق

 صتخم لبحلا نأ ىلع ةغللا لهأ قفتاو :هتلل» يوونلا لاق .طلغ ءابلا ناكسإ

 تلمحو «دلوب تلبحو ادلو ةأرملا تلمح :لاقي .لمحلا :نهريغ يف لاقيو «تايمدآلاب

 ام الإ «لبح ناويحلا نم ءيشل لاقي ال :ديبع وبأ لاق .تلبح :لاقي الو «ةلخس ةاشلا

 .ثيدحلا اذه يف ءاج



 عويبلا باتك (158)ثيدحلا (+ عويبلا نم ُهْنع يه ام :باب

 كلذ يفو :ةغل اهنإ :لاق نم ركذ نأ دعب ظفاحلا لاق «ةغل اهنأ اوركذ دق :تلق

 .صيصختلا ىلع ةغللا لهأ قافتا يوونلا لقن ىلع بقعت

 .هللا ءاش نإ ؛هيلع مالكلا يتأيس (ةلبحلا) :هلوق

 هلصأو .مالسإلا لبق يذلا نمزلا ىلع مسالا اذه قلطي (ةيلهاجلا) :هلوق

 .ناودعلاو لاعفنالاو بضغلا ةعرسو شيطلا :يأ «مهيلع هتبلغل ؛لهجلا نم قتشم

 .ىثنألاو ركذلا ىلع عقي :لبإلا نم ميجلا حتفب (روزجلا) :هلوق

 .دلت :يأ (جتنت) :هلوق

 .(551/14) "حيضوتلا” و ء(/ //) "مالعإلا” و ,(0 87 /5) "حتفلا” و ؛(5١86١) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةلبحلا لبح عيبب دارملا وهام

 نأ ىلإ لجؤم نمثب عيبلا :وه ةلبحلا لبح عيب نع يهنلاب دارملا :لوألا لوقلا
 روزجلا لجرلا عيبي نأ :رمع نبا ريسفت رهاظ وه | هانعمو .اهدلو دليو ةقانلا دلت

 رهاظ وهو ءاهنطب يف يذلا ةدالو مث ةقانلا ةدالوب ةدملا هذه يهتنت ةدمب لجؤم نمثب

 هنأ هميرحت ببسو .مهعبات نمو يعفاشلاو كلام لوق وهو «مدقت | رمع نبا ريسفت

 :لجألا ةلاهجل ؛ررغ هيفو .ديدحتلا اذهب نيدلا لح لجأ نولعجي ؛ةيلهاجلا عويب نم

 سم لكك لإ ندب مََياَدَت اد ْأَونَماَ تيِدلا اَهيَي :للاعت هللا لاق دقو

 ؛موُلَْم ليك يف ْفِلْسْيِلَف ِءْيَش يف َفّلْسُأ ْنَم» :دلجَب لاقو [141:ةرقبلا]4 ُهوُبمَحأَك

 يلسلا باب يف يتأيس هنذلج فلؤملا هركذ ثيدحلاو .«ٍموُلْعَم ٍلَجَأ َلِإ .موُلْمَ ِنْرَوَو

 .باوبألا هذه دسل ءاج عرشلاو عازنلاو ماصخلا ىلإ يضفت لجألا ةلاهج نألو :اولاق

 .لاحلا يف لماحلا ةقانلا دلو دلو عيب :وه ةلبحلا لبح عيب ىنعم :ٍناثلا لوقلا



 عويبلا نم ُهْنع َّيِهّك ام :باب

 مالس نب مساقلا ديبع يبأ هبحاصو ىنثملا نب رمعم ديبع يبأ ريسفت اذهو

 مظعأ انه ميرحتلا ةلعو .قاحسإو لبنح نب دمحأ لاق هبو «ةغللا لهأ نم نيرخآو

 وأ ركذ وأ ىثنأ وه لهو هعونو هردق ملعي الف عيبملا ةلاهج اذه يفف ؛ىلوألا نم

 .تيم وأ يح وأ نانثا وأ دحاو

 اذهو :ةغللا لهأ لوق ركذ نأ دعب هكلله يوونلا لاق «لوألا لوقلا :وه برقألا

 .فرعأ وهو لوألا ريسفتلاب هرسف دقو ءرمع نبا وه يوارلا نكل «ةغللا ىلإ برقأ

 .رهاظلا فلاخي مل اذإ ءمدقم يوارلا ريسفت نأ نييلوصألا يققحمو يعفاشلا بهذمو

 "حيضوتلا”و :(08/4) "حتفلا”و 075/9 ؟مالعإلا”و )١614(« "ملسم حرش”و «(7780 /4) ؟ينغملا” :رظنا
 .(؟51

 لطاب ةلبحلا لبح عيب
 ةلبحلا لبح عيب داسف ىلع اوعمجأو )١19(: "عامجإلا” يف هفللك رذنملا نبا لاق

 داسف ىلع اوعمجأو «ثانإلا نوطب يف ام عيب وهو رجملا عيبو «ةقانلا نطب يف امو

 .نوطبلاو بالصألا يف ام وه :ديبع وبأ لاق «حيقالملاو نيماضملا

 اذه ءملعلا لهأ نم دحاو ريغ عيبلا اذه نالطب ىلع عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 :نيماضملاو «ةنجألا يهو نوطبلا يف ام عيب يه :حيقالملا - حيقالملاو نيماضملا امأو

 هبرضي امو «ةقانلا نطب يف نينجلا نوعيبي اوناكف - لوحفلا بالصأ يف ام عيب يه

 .ماوعأ يف وأ هماع يف لحفلا
 .(؟همح/5) "حتفلا”و 3 /4) "ينغملا” و .(777/4) "مهفملا” و«( 7 /7) "فارشإلا” :رظنا
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 عويبلا باتك (؟59)ثيدحلا (")ج عويبلا نم ُهْنع يهم ام :باب

 ةَرَمَشلا عبي ْنَع ىبت هيلع هللا لوس ب نأ ءاضت رم ني للا بع ْنَع -484

 .َيِرتْشُْاَو َعِئاَبْلا بت م ءاَهُحالَص َوْدْبَي ىَّنَح

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1575) ملسمو (؟1945١1) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ريب يأ (وديل ذهل :هلوق
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 هللا عنم نإ تياَرأ» :لاق .رمحم ىتح :لاق ؟يِهْري اع لق. ىلع
5-2 
 .2؟هيخأ ل َلاَم ْمُكُدَح أ ٌلِحَتْسَي مب ؛ كَمَا 01

 :ثيدحلا جيرخن

 .(16804) ملسمو )15١198( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ترهظ اذإ :وهزي لخنلا اهز :لاقي .هجضن أدب :هانعم (يهزت ىتح) :هلوق

 ليلدو ءاهنم حالصلا ةمالع كلذو ءرفصا وأ رمحا اذإ :يهزي ىهزأو «هترمث

 .ةفآلا نم اهصالخ



 نْحلا
 7 و

 عويبلا باتك (١٠١1)ثيدحلا (ع عويبلا نم ُهّْنع َيِهُن ام :باب ج

 نوللا «رافصي وأ رامحي» :هلوقب دري مل :يباطخلا لاق (رمحت ىتح) :هلوق

 باهذو نوللا ريغت ةدومكلاو ةدومكب ةرفص وأ ةرمح كلذب دارأ انإو صلاخلا

 .هئافص

 .2 4/5 "حيضوتلا”و ,ةياهئلاو «ذمح /0) "؟مالعؤلا”و )١95( "؟ملسم حرش" :رظنا

 :نيتيدحلاب ةقلعتملا لئاسلا

 حالصلا ودب دعب ةرمثلا عيب مكح

 طرشبو عطقلا طرشب ءاقلطم حالصلا ودب دعب ةرمثلا عيب زوجي :لوألا لوقلا

 اهركذ يتلا ةلدألا نم مدقت ام :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةيقبتلا

 .اهريغو فلؤملا

 لطبيو «ةدذعبو حالصلا ودب لبق عيبلا حصي :ةفيلح وبأ لاق :يناثلا لوقلا

 .هدعبو هلبق ءاقبإلا طرشب

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا : وه حجارلا

 .0947/4) "حتفلا” و (66578) "ملسم حرش” و (ة8/14) ؟ينغملا”وء(١1 4 /19) «راكذتسالا” :رظنا

 ةيقبتلا طرشب حالصلا ودب لبق رامثلا عيب مكح

 .حصي ال اذهف «ةيقبتلا طرشب حالصلا ودب لبق راثلا ىرتشا نإ :لوألا لوقلا

 هنأل :اولاق ؛كلذ ىلع عامجإلا يوونلاو ةمادق نبا لقنو «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو

 .لطابلاب هيخأ لام لكأ دق عئابلا نوكيف ؛اهكاردإ لبق ةرمثلا تفلت ابر

 .بيبح يبأ نب ديزي لوقوهو .ةيقبتلا طرشب ولو ءاقلطم زوجي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 9 1/5( "متفلا”و .(1518) ؟ملسم حرش و (47 / ؟ينغملا” :رظنا



 نأ

 لاحلا يف عطقلا طرشب حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب دكح

 يوونلاو ةمادق نبا هلقن لب ,ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .حصي :لوألا لوقلا

 لبق اهيلع ةهاعلا ثودحو ةرمثلا فلت نم افوخ ناك (نإ عنملا نأل :اولاق ؛اعامجإ

 َقَرَمُتلا هللا َه َعتَم اذ َتْيَأَرَأ» هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا سنأ ثيدحب اوجتتحاو .اهذخأ

 |ى ,ةهاعلاب هفلت نم نمأ عطقلا طرشب ناك اذإف :اولاق .«؟هيِخأ َلاَم ْمُكُدَحَأدْحَأي مب

 .هحالص ادي ول

 .يناكوشلا هراتخاو يروثلاو ليل يبأ نبا لوق وهو .اقلطم زوجي ال :يناثلا لوقلا

 :لاق نكل «نيميثع نبا رايتخا وهو «ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :وه حجارلا

 .لاملل ةعاضإ هنأ ةهج نم اًمارح عيبلا راص الإو «هب عفتني نأ طرشب عيبلا حصي

 عتمملا حرشلاو :.(1937/5) ؟لينلا”و «(*94/4) "متفلا”و يا هكم) *ولسم حرش” و مو ؟ينغملا” :رظنا

(59/9). 

 عويبلا باتك (,0)ثيدحلا ("ج

 ةيقبت الو عطق طارتشا ريغ نم حالصلا ودب لبق رمثلا عيب

 يتلا ثيداحألا :لوقلا اذه ةجح .روهمجلا لوق وهو لطاب عيبلا :لوألا لوقلا

 لخديف ؛ةقلطم يهو .حالصلا ودب لبق رمثلا عيب نع يهنلا :اهيفو .فلؤملا اهركذ

 .عازنلا لحم اهيف

 وهف .عطقلا يضتقي دقعلا قالطإ نأل ؛ةفينح يبأ لوق وهو .زوجي :يناثلا لوقلا

 هطرتشا ول اى

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 2. "حتفلا”و يد هرم "ملسم حرش” و (4 / "ينغملا” :رظنا



 نجلا

 عويبلا باتك_(50)ثيدحلا 01ج ح[ش/  عويبلا نم هئع يه ام باب
 حالصلا ودب لبق اهلصأ عم ةرمثلا عيب زوجي

 ثيدحب جتحاو ءزاوجلا ىلع عامجإلا (47 /5) ؟ينغملا” يف هلل ةمادق نبا لقن

 عاتب َطِرئْشَي نأ اَّإ «عِئبْلِل اهْرَمََق ْرََأ دَق اًلْخَت َاَب ْنَما :اًعوفرم هيض رمع نبا

 .اهيف ررضلا لامتحا رضي ملف ؛عبب يف اعبت تلصح لصألا عم اهعاب اذإ هنألو

 لصألا كلام حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب مكح

 وأ «كلذ دعب هل اهعيبي مث هل اهنأ عاتبملا طرتشي مل رمث اهيف ارجش عيبي نأ :هلاثم

 :نالوق هيف اذهو .يصوملا ةثرول هل ىصوملا اهعيبيف هلخن ةرمثب لجرل يصوي

 هجوو دمحأ نع ةياورو كلام نع روهشملا وهو .عيبلا حصي :لوألا لوقلا

 .يعفاشلا باحصأل

 .يعفاشلا باحصأل يناثلا هجولاو .دمحأ نع ةياور يهو .حصي ال :يناثلا لوقلا

 هللاو ءاهحالص ودب لبق راشلا عيب نع يهنلا مومعل يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو «ملعأ

 .(28/0 ؟عتمملا حرشلا” و .(97/) "يلغملا” :رظنا

 حالصلا ودب دعب اهرجش يف ةرمثلا عيب مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .زوجي :لوألا لوقلا

 نع اذه يور .ذجي ىتح ءلخنلا سوؤر يف ةرمثلا عيب زوجي ال :يناثلا لوقلا

 ءزجي ملف هضبق لبق هل عيب هنأل :اولاق ةمركعو نمحر لادبع نب ةملس يبأو سابع نبا

 .هضبقي مل هجو ىلع ناك ول اك

 هل زاجف هيف فرصتلا هل زوجي هنأ انلو :ةمادق نبا لاق «لوألا لوقلا وه حيجارلا

 اذهو .هبسحب ءيش لك ضبق نإف .حصي مل (هضبقي مل) :مهطوقو ءهزج ول (ى هعيب

 .تدجو دقو «ةيلختلا هضبق
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 عويبلا نم ُهنع َيِهّن ام :ُباب عويبلا باتك (؟0٠)ثيدحلا (©)ج

 دغتتع رمع نبا ثيدح لئاسم دنع هتايفيكو ضبقلا ىلع مالكلا يتأيس :تلق

 .(579) مقري يتآلا

 )1١1/4(. "ينغملا”و ء(41 /19) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؛ هسنج يف ام عيمج عيب زيجي ةرمُث يف حالصلا ودب له
 «ناتسبلا كلذ يف هسنج يف ام عيمج عيب زّوجِي ةرمث يف حالصلا ودب :لوألا لوقلا

 بهذم يف هجوو ةيكلاملاو ثيللا لوق وهو .اقحالتم حالصلا نوكي نأ :طرشب

 .مزح نياو ةيعفاشلا

 كلذ نم اهلثامي امو .ةرجشلا عيب زوُنجي ةرمث يف حالصلا ودب :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو .ناتسبلا كلذ يف عونلا

 .دمحأ نع ةياور وهو .هحالص ادبام عيب الإ زوجي ال :ثلاثلا لوقلا

 دحاو مسا اهعمجي سانجأ نم رامث هيف نوكي دق ناتسبلا نأ :مدقت ام ةصالخلا

 نع هحالص رخأتي اهضعبو ءاذكهو عاونأ وجناملاو عاونأ بنعلاو عاونأ رمتلا الثمف
 كلذ يف حالصلا ودب نوكي نأ :طرشب ؛لوأآلا لوقلا وه حجارلاف :اذه ىلعف .ضعب

 .ملعأ هللاو ءاقحالتم اعباتتم سنجلا

 ؟حتفلا”و ,(49/4) ؟ينغملا”و ,((509/05) نايبلاو مال /0/) ؟لحملا”و )1١9/"9(. ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(0/8 /8) ؟لبسلا”و (*55/4)

 ؟نيتاسبلا نم هريغل احالص نوكي له ناتسب يف حالصلا ودب

 يف رخآلا امهدحأ عبتي الف «نيناتسب نم دحاولا عونلا امأف :هقلله ةمادق نبا لاق

 اذهو .نيدعابتم وأ اناك نيرواجتم ءامهدحأ يف حالصلا ودبي ىتح عيبلا زاوج

 نم ةرجش يف حالصلا ودب نأ ؛ىرخأ ةياور دمحأ نع يكحو «يعفاشلا بهذم

 اهبشأف ءحالصلا يف نابراقتي امنأل ؛كلام لاق اذبمو .هبراق الو .هل حالص حارقلا
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 عويبلا باتك (١٠1)ثيدحلا ()ج اهلل

 م

 عويبلا نم ُهْنع َيِهّن ام :باب

 هنأل ؛لوألا بهذملاو ءدجو دقو «ةهاعلا نم نمألا دوصقملا نآلو «دحاولا حارقلا

 .هسفنب ءىش لك رابتعا لصألاف الإو «يديألا
 .(454 /5) لينلاو 0457 /5) حتفلاو «(؟04/6) نايبلاو ٠٠١(« /8) ينغملا :رظنا

 عئابلا مزل يقس ىلإ ةرمثلا تجاتحا اذإ

 .هفاطقو هذاذج متي ىتح رمثلا يقس عئابلا ىلعو :كلام مامإلا لاق

 بجي هنأل ؛كلذ عئابلا مزل يقس ىلإ ةرمثلا تجاتحا اذإو :هكللِه ةمادق نبا لاقو

 عاب اذإ هنإ متلق ملف :ليق نإف .يقسلاب نوكي كلذو «ةلماك ةرمثلا ميلست هيلع

 هيلع بجي ال يرتشملا نأل :انلق ؟اهيقس يرتشملا مزلي ال «عئابلل ةرمث هيلعو ءلصألا

 نإف .انتلأسم فالخب ءاهيلع هكلم يقب امنإو ءهتهج نم اهكلمي مل هنأل ؛ةرمثلا ميلست

 .كلذ ىلع لخد هنأل ؛هيلع ربجأ ءلصألاب قحلي ررضل «يقسلا نم عئابلا عنتما
 .097/9) "عتمملا حرشلا”و )١1678(( "ملسم حرش” و )١١١/5(« ؟ينغملا” :رظنا

 ةحئاجب تبيصأ مث حالصلا ودب دعب ةرمثلا عاب اذإ

 رثكأ لاق اذهبو .عئابلا ناض نم راغثلا نم ةحئاجلا هكلبت ام نأ :لوألا لوقلا

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح . نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا هراتخاو دمحأو ميدقلا

 ْكّدَحَأ ُذُحَأَي مب هَرَمّنلا هلل َعَتَم اَذِإ َتْيََرَأ» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا ثيخ سنأ

 ْوَل» :لاق ديم لل هللا لوسر نأ :(1985) ملسم يف كفلخ رباج ثيدحو «؟هيِخَأ َلاَم

 َلاَمُدُحَأَت مب انيس ُهنِم َدْخَأت ْنَأ َكآ لحي اَلَف ٌةَحِناَج ُهْئَبَصأَ هًرَمَك َكيحَأ ْنِم ٌتْعِب
0 
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 حئاوجلا عضوب رمأ 125 يبنلا نأ :ةياور يفو «1؟َقَح رْيَعِب َكبخَأ



 عويبلا نم ُهّنع ّيِهن ام :ُباِب عويبلا باتك (؟١٠)ثيدحلا (* 3 انقل

 .بحتسي نكل «ةحئاحجلا عضو بجي الو يرتشملا نامض نم هنأ :يناثلا لوقلا

 ةجح .يعفاشلا يلوق حصأ وهو «مزح نباو دعس نب ثيللاو ةفينح يبأ لوق وهو

 دهع يف لجر بيصأ :لاق )١9057( ملسم يف كفي ديعس يبأ ثيدح :لوقلا اذه

 . اهْيَلَع اوُقَّدَصَت» :ةكيَب هللا لوسر لاقف ؛هنيد رثكف ءاهعاتبا راث يف دبي هللا لوسر

 اوُذَ» :هئامرغل ديو هللا لوسر لاقف ؛هنيد ءافو كلذ غلبي ملف هيلع سانلا قدصتف

 وأ «بابحتسالا ىلع حئاوجلا عضوب رمألا اولمحو هك اّلِإ ْمُكَل َسْيَلَو َّثدَجَو اَم
 .حالصلا ودب لبق عيب |هيف

 طيرفتو ذاذجلا ناوأ دعب فلت هنأ اذه ديعس يبأ ثيدح نع نولوألا باجأو

 .يرتشملا نامض نم نوكت ذئنيح نإف رجشلا ىلع كلذ دعب اهكرت يف يرتشملا

 ثلثلا تناك نإو ءاهعضو بجي مل ثلثلا نود ةحئاجلا تناك اذإ :ثلاثلا لوقلا

 .كلام لوق وهو .عئابلا نامض نم تناكو ءاهعضو بجو رثكأف

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا
 "متفلا”و 4كهم:) "ملسم حرش” و .(5601/ /89) «ةيادبلا”و )١١18/5(« "ينغملا”و 541/0(2/) "لحملا” :رظنا

(/54). 

 ؟ ةحئاجلا يه ام

 دربلاو حيرلاو رحلاك اهيف يمدآل عنص ال يتلا ةيوامسلا ةفآلا : :يه ةحئاجلا

 نأ فالخ الو :هفللذ يناكوشلا لاق ءاهفلتتف اهيلع تأت كلذ ريغو دارجلاو ليسلاو

 .ةيوامس ةفآ ناك ام لك كلذكو «ةحتاج شطعلاو طحقلاو دربلا

 .9//0501) عتمملا حرشلاو 3٠١5 /9) «ٍبرآملا لين” و «(207/5) "لينلا”و.(19/5١١) ؟ينغملا» :رظنا
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 عويبلا ُباتك (؟0)ثيدحلا (١)ج

 ؟ةحئاجلا اهيف نوكت يتلارامثلا يهام

 ثاركلاو رزجلاو لصبلاو اهلك لوقبلا يف كلام لاق :هفلله ربلا دبع نبا لاق

 يرتشملا نع عضوي هنإف «ةحئاج هتباصأف لجر هارتشا اذإ :كلذ هبشأ امو لجفلاو

 نكمأو ابيبز وأ ارمت راصف سبي ام لكو :لاق .رثك وأ لق ةحئاجلا هب هتباصأ ءيش لك

 .هيف ةحئاج الف «هفاطق

 فاللخ الف راثلا امأف .لوقبلاو راثلا يه حئاوجلا لحمو :هثلله دشر نبا لاقو

 .ةحئاجلا اهيف رهشألاو .فالخ اهيفف لوقبلا امأو ءبهذملا يف اهيف

 .ملعأ هللاو «:ةحتاجلا اهيف نأ :حجارلا

 (831 /9) ؟ةيادبلا”و«(5/19١١) "ديهمتلا” :رظنا

 ةرمثلازازج يرتشملا رخأااذإ

 «تحيتجا ىتح اهزجي ملف ءزازجلا ناوأ ةرمثلا تغلب نإف :هثللك ةمادق نبا لاق

 ناكف «هتردق عم هتقو يف لقنلا كرتب طرفم هنأل ؛هنع عضوي ال يدنع :يضاقلا لاقف

 ملف ءاهعطق هنكمأف ءعطقلا طرشب اهحالص ودب لبق ةرمث ىرتشا ولو .هيلع نامضلا

 ناكمإ لبق تفلت نإو «هطيرفتب اهفلت نأل ؛هناض نم يهف «تفلت ىتح اهعطقي

 .اهعئاب ناهض نم يهف ءاهعطق

 ..كلله نيميثع نبا خيشلا لاق اذه وحنبو :تلق

 .08/9) "عتمملا حرشلا”و ١١(« /5) "ينغملا” :رظنا

 مهنيمضت نكمي نييمدآ لبق نم ةرمثلا تبيصأ اذإ

 ءادعت نم نيمضت نكمي دعت وأ ةقرس وأ بصغخب ةرمشلا عايض :لوألا لوقلا

 رثكأو ةيكلاملا بهذم نم روهشملا وهو .ميرغتلاو ظفحلا ناكمإل حئاوجلا نم سيل

 .ةلبانحلا بهذم وهو «ةيعفاشلا



 عويبلا باتك (؟١٠)ثيدحلا(

 نم ةلق لوق وهو حئاوجلا نم هنيمضت نكمي يذلا يمدآلا عنص :يناثلا لوقلا

 .هميلست متي مل فلت ام نأل :اولاق «ةيكلاملا

 سيل هنإ نولوقي مدقت (ى ةلبانحلاو اذه «ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا وه باوصلا

 يمدآ لعفب ناك ام امأو :هفللج ةمادق نبا لاق «رايخلاب يرتشملا نأ الإ ءحئاوجلا نم

 .ةحئاجلاب فلاتلا فالخب هلدبب عوجرلا نكمأ هنأل ؛ةميقلاب يناجلا ةبلاطمو

 رايخلاب يرتشملا نأ نم مدقت ام وحن ركذ نأ دعب هكللذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ةرمشلا نأ رمألا ةقيقح نآل ؛هجو هل ناكل خسفلا قحتسي ال هنأب ليق ول نكل :لاق

 عئابلا نأ نيبت ول «معن .عئابلا ىلع عجري الف ؛ةنكمم فلتملا ةبلاطمو «هكلم يف تفلت

 لوقلا :لوقن ذئنيحف «ةرمثلا ذجيل ةرجشلا دعص دق لجرلا ىأرو قبس امك طرفم

 عضو" باتكو 36 ٠ /04( ؟عتمملا حرشلا” و 6 ”١ /<) ؟لينلا”و ةةرشلا مم ؟ةيادبلا” و ء(91١//) ؟؟ديهمتلا” :رظنا

 .(57؟) "اهماكحأو حئاوجلا

 مهنيمضت نكميال نييمدآ لبق نم ةرمثلا تبيصأ اذإ

 شيجلاك «هنيمضت نكمي ال يذلا يمدآلا هتوفي ام لك :لوألا لوقلا

 بهذم يف هجوو ةيكلاملا رثكأ لوق وهو «حئاوجلا عاونأ نم اعون نوكي ءصوصللاو

 .ةلبانحلا

 .ةيواسلا تافآلا ىلع سايقلا :مهتجح

 .ةلبانحلا بهذم يف يناثلا هجولا وهو .ةحئاج ربتعي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وهابرقألا

 .(407) ؟اهماكحأو حئاوجلا”و 079 /4) "عتمملا حرشلا”و «(707/8/0) "ىواتفلا عومجم” :رظنا



 .اًراَسْمس ُهَل ْنْكَي ال :َلاَق ؟ِداَيِل

 :ثيدحلا جيرخت

 )١55١(. ملسمو ,(7717/5)و )7١68( يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 مث هل ظفاحلا رمألاب ميقلا هلصأو .لالدلا :وه راسمسلا (اراسمس) :هلوق

 .ةرسامسلا :راسمسلا ةعامجل لاقيو «هريغل ءارشلاو عويبلا يلوتم يف لمعتسا

 لبق فين ةريره يبأ ثيدح دنع اهيلع مالكلا مدقت ثيدحلا ظافلأ يقابو

 .ثيداحأ ةثالث 01 هَ
 .(45 //) ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 بلجلا يقلت مكح

 كلام :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .مرحم بلجلا يقلت :لوألا لوقلا

 .ىعفاشلاو

 .نيمداقلا ىلع رعسلا سبتلي نأو «سانلاب رضي مل اذإ يقلتلا زوجي :يناثلا لوقلا

 .يعازوألاو ةفينح يبأ لوق وهو .هرك رضأ نإف



 عويبلا نم ُهنع يت ام باب
 اذكو «فلؤملا هركذ يذلا هضن» سابع نبا ثيدحل لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .ثيداحأ ةثالث لبق هركذ مدقت يذلا ةريره يبأ ثيدح

 «بلاجلا نع ررضلا ةلازإ :ميرحتلا ببسو :ءاملعلا لاق :هكللك يوونلا لاق

 .هعدخي نم هتنايصو

 .004/4) "حتفلا” و )١919(. "ملسم حرش” و .(5141/5) "ينغملا” :رظنا

 نابكرلا يقلت لصح اذإ عيبلا مكح

 رهاظو «ةلبانحلا ضعبو ةيكلالا ضعب لاق هبو .دساف عيبلا :لوألا لوقلا

 .يراخبلا بيوبت

 :لوقلا اذه ةجح ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .حيحص عيبلا :يناثلا لوقلا

 ىَنأ اذ ُهْنِه ىَرئْشاَفُهاَقَلَت ْنَمَف .َبَلَجا اًوَقَلَت ال١ :ملسم يف ثنغ ةريره يبأ ثيدح

 يهنلا نألو ؛حيحص دقع يف الإ نوكي ال رايخلاو :اولاق .؛راَيِخلاب َوُهَف قوس ُهَديَس

 «رايخلا تابثإب اهكاردتسا نكمي ةعيدخلا نم برض ىلإ دوعي لب «عيبلا يف ىنعملاال
 .ةارصملا عيب هبشأف

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :وه حجارلا

 .(474/5) "لينلا” و 033714 /4) "حتفلا” و 781 /4) "ينغملا” و 474 /؟١) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟نيغلا دجو اذإ مأ اقلطم رايخلا تبثي له

 بهذم يف هجوو ةلبانحلا ضعب لوق وهو .اقلطم رايخلا هل تبثي :لوألا لوقلا

 .هنع ررضلا ةلازإو عئابلا ةعفنم لجأل يهنلا نأ :هرهاظو :ظفاحلا لاق «ةيعفاشلا

 .هعدخ نم هتنايصو

 «ةلبانحلا بهذم رهاظ وهو .نبغلا عم الإ رايخلا هل تبثي ال :يناثلا لوقلا

 ال قوسلا لهأ عفن ىلع كلام هلمحو :رذنملا نبا لاق «ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلاو



 نخلا كي
 ع
 ثيدحلا مج

 .قوسلا لهأل ال عئابلل رايخلا تبثأ هنأل ؛ىعفاشلل

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا قالطإل ؛لوألا لوقلا وه حجارلا

 58١(. /7) ؟لينلا”و «(4/"7 /5) "حتفلا” و «(7 17 /4) "ينغملا”و «(7 07 /0) "نايبلا” :رظنا

 عويبلا باتك (؟51) عويبلا نم هع ّيِهُْن ام :باب

 ؟رايخلا ةدم مك

 هيف ؟رايخلا ةدم مكف ءاذه تبث اذإ :(957 /0) "نايبلا” يف هنللَك ينارمعلا لاق

 :غابصلا نبا امهاكح ناهجو

 .ةارصملا رايخ هبشأف سيلدت رايخ هنأل ؛مايأ ةثالث :امهدحأ

 ناكف بيعلا مالعتسا ريغل رايخ هنأل ؛روفلا ىلع هنأ :حيحصلا وهو :يناثلاو

 ال دق هنأل ؛بيعلا مالعتسال يهف ةارصملا فلاخيو «ثالثلا تارايخك روفلا ىلع

 .ثالثلا نودب ةيرصتلا ىلع علطي

 ؛ يهنلا هلمشي له مهل عيبي نأ لجأل نابكرلا يقلت

 دحأ اذهو .عيبلا لجأل يقلتلا لخدي الف ؛ءارشلا يهنلاب دوصقملا :لوألا لوقلا

 .كلام باحصأ لوق ىضتقم وهو :ةمادق نبا لاق ء«يعفاشلا باحصأل نيهجولا

 ٍنناثلا هجولاو ةلبانحلا لوق وهو .مهنم عيبلاو مه عيبلا لمشي :يناثلا لوقلا

 ال١ :ثيدحلاب لوقلا اذهل ةمادق نبا جتحاو .يناكوشلا لوقلا اذه راتخاو «ةيعفاشلل

 مهتعيدخ نم هيف امل هنع يهنلا نألو ؛اذه يف لخاد عئابلاو :لاق َناَبْكُرلا اًوََلَت

 .ءارشلا يف وهك عيبلا يف اذهو .مهنبغو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(185 /ك) "لينلا” و 7/4 /5) "حتفلا”و ((" 5/0 "؟ينغملا” و (4 /ه) "نايبلا” :رظنا



 نخلا
 0 خ ع:

 عويبلا نم ُهنع ّيِهُن ام :باب عويبلا باتك (؟١71)ثيدحلا (")ج

 ؟قوسلا هيف يذلا دلبلا نم وأ قوسلا نم حورخلا يقلتلا ءادتبا له

 لوق وهو .دلبلا يف ناك نإو ,قوسلا نم جورخلا يقلتلا ءادتبا :لوألا لوقلا

 دغتلط رمع نبا ثيدح :مهتجح .يراخبلا رايتخا وهو ةيكلاماو ثيللاو قاحسإو دمحأ

 نأ ديوك هللا لوسر مهاهنف ؛هناكم يف هنوعيبيف قوسلا ىلعأ يف ماعطلا نوعيابتي اوناك :لاق

 نأ :ثيدحلا نم دهاشلاو )75١1717(. يراخبلا هجرخأ .هولقني ىتح ؛هناكم يف هوعيبي

 .هولقني ىتح هناكم يف هعيب نع مهابن انإو قوسلا ىلعأ ين عيبلا نع مههني م يَ يبنلا
 قوسلا نم جرخ نإ هنأ :هانعمو دلبلا نم جورخلا يقلتلا ءادتبا :يناثلا لوقلا

 دلبلاو قوسلا نم جرخ نإف .يهنلا يف لخدي ال قوسلا هيف يذلا دلبلا نم جرخي ملو

 ظحلا بلطو رعسلا ةفرعم مهنكمأ دلبلا اومدق اذإ مهنأ :ىنعملاو .ايقلت ناك

 .ةيعفاشلا لوق اذهو .مهريصقت نم وهف كلذ اولعفي مل نإف ,مهسفنأل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(141/7) "ليتلا” و ,(/6 /4) "معفلا” :رظنا

 يقلتلا ىهتنم
 وهو .ةليوطلاو ةريصقلا ةفاسملا لوانتي وهف ؛يقلتلا ىهتنمل دح ال :لوألا لوقلا

 ةهارك ثيللا نع ءاجو .يناكوشلاو رجح نبا رايتخا وهو «ةيعفاشلا قالطإ رهاظ

 .قوسلا ةعلسلا لخدت ىتح «تيبلا باب ىلع ولو «قيرطلا يف ولو يقلتلا

 يف اوفلتخا مث .ةيكلاملا لوق وهو صوصخم ديقب ديقي يقلتلا :يناثلا لوقلا

 لاقو .ناموي :مهضعب لاقو .ناخسرف :مهضعب لاقو .ليم :مهضعب لاقف ديقلا

 .يروثلا لاق هبو .رصقلا ةفاسم :مهضعب

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا

 .(480 /5) ؟لينلا”و «(000 /5) "ميتفلا” :رظنا



 عويبلا باتك (+1)ثيدحلا ()>

 يقلتلا دصق ريغل جرخ اذإ

 الو مهنم عايتبالا هل سيل ابكر يقلف يقلتلا دصق ريغل جرخ نإ :لوألا لوقلا

 :لوقلا اذه ةجح .ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «ةلبانحلا نم يضاقلا لوق وهو .ءارشلا

 دصق ءاوس «ققحتم اذهو .مهنع نبغلاو ةعيدخلل اعفد وه امنإ يقلتلا نع يهنلا نأ

 .دصق ول امك هنم عنملا بجوف ؛هدصقي مل وأ يقلتلا

 يناثلا هجولاو ءدعس نب ثيللا لوق وهو .كلذ هيلع مرحي ال :يناثلا لوقلا

 .يهنلا هلوانتي ملف يقلتلا دصقي مل هنأل :اولاق «ةيعفاشلل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(481/5) ؟ليتلا” و «(37/4"3 /4) ؟مستفلا” و 147 /4) ؟ينغملا” (" 018 /0) ؟نايبلا” :رظنا

 عويبلا نم ُهْنع َيِهن ام :باب

 هنم يرتشيف هعضوم ىلإ عئابلا دصقي نأ يرتشملل زوجي

 زاوج يف افالخ ملعأ ال :(187/18) "ديهمتلا» يف هكله ربلا دبع نبا لاق

 كلذ نم ديعبلاو بيرقلا نيب قرف الو .علسلاو ةعتمألا يف نادلبلا ىلإ سانلا جورخ

 ىلإ هتدصق نم امأو قوسلا اهب ديري ةعلسب جرخ نم يقلت يقلتلا امنإو ءرظنلا يف
 .هاقلتت ملف هعضوم

 دابلل رضاحلا عيب مكح

 مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .يدابلل رضاحلا عيب مرحي :لوألا لوقلا

 اذكو ءدابل رضاح عيبي نأ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا هضني» سابع نبا ثيدح

 .(ِداَبِل ٌرِضاَح ْعِبَي اَلَو) هيفو ,ثيداحأ ةثالث لبق مدقت ةريره يبأ ثيدح

 ةفينح يبأو دهاجمو ءاطع لوق وهو .اقلطم دابلل رضاحلا عيب زوجي :يناثلا لوقلا

 ثيداحأ :اولاقو «...ةحبصتلا ٌنيَّدلا» :ثيدح :لوقلا اذه ةجح .دمحأ نع ةياورو

 .اذه نع بيجأ دقو .ةخوسنم دابلل رضاحلا عيب نع يهنلا



 عويبلا باتك (؟1١51)ثيدحلا (* عويبلا نم ُهنع َيِهّن ام :باب

 صاخلاو .صاخ اِواَيِل ٌدِضاَح ْعِبَي اَل»و ماع (ًةَحيِصَنلا ُنيَّدلا» ثيدح نأو

 .ماعلا ىلع يضقي

 ؛ةحيحص ريغ خسنلا ىوعدو :هكلله يناعنصلا لاقف خسنلا ىوعد امأو
 .رخأتملا فرعيل خيرأتلا ةفرعم ىلإ اهراقتفال

 ةرجألاب هل عيبي نمب يهنلا صيصختب اههنيب يراخبلا عمجو :ظفاحلا لاق

 .هدنع يهنلا يف لخدي الف ءالثم اذك رعسلا نأب هملعيف هحصني نم امأو راسمسلاك

 .ملعأ هللاو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 0717/1/40 "حتفلا”و,.(8576١) ؟ملسم حرش”و ,(778/4) "ينغملا”و «(87 )5١/ ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟عيبلا لطبي لهف .دابل رضاح عاباذإ
 :ةمادق نبا لاق «دمحأ نع ةياورو ةيكلاملا ضعب لوق وهو .لطبي :لوألا لوقلا

 .هنع يهنملا داسف يضتقي يهنلاو ءهنع يهنم

 ةياورو ةيكلاملا نم ةعامجو ةيعفاشلا بهذم وهو .حيحص عيبلا :يناثلا لوقلا

 .عيبلا ةحص عنمي ملف ؟عيبملا يف ىّتعم ىلإ دوعي ال يهنلا نأل :اولاق .دمحأ نع

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 )157١(. "ملسم حرش” و «(1794/14) ؟ينغملا” و ,(7 8217 /5) "نايبلا” :رظنا

 يدابلل رضاحلا عيب نع يهنلا يف طورشلا نم ءاج ام

 :يهو «دابلل رضاحلا عيب ميرحتل اطورش ةلبانحلاو ةيعفاشلا طرتشا

 .هل عيبلا ىلوتيل يدابلا دصق رضاحلا نوكي نأ ١-

 .رعسلاب الهاج يدابلا نوكي نأ -؟

 .عيبلل علسلا بلج دق نوكي نأ -1"



 عويبلا نم ُهْنع ّيِهُك ام :باب

 .اهموي رعسب اهعيبل اديرم نوكي نأ -

 .هعيب ريخأت يف قيضو هعاتم ىلإ ةجاح سانلاب نوكي نأ -ه

 .ةلدألاو طورشلا هذه ةمادق نبا ركذو

 صيصخت نأ ىفخي الو :طورشلا هذه ضعب ركذ نأ دعب هلك يناكوشلا لاق

 .طابنتسالا درجمب صيصختلا نم رومآلا هذه لثمب مومعلا

 رهاظ ىلع ءاقبلاف .اقلطم هب صيصختلا ىلإ رطاخلا نئمطي ال هنكلو :لاقو

 ةرجأب ناك ءاوس «مومعلا ىلع امرحم يدابلل رضاحلا عيب نوكيف ؛ىلوألا وه صوصنلا

 .ملعأ هللاو .باوصلا وهو :تلق .ال مأ

 .(4178 /5) ؟لينلا” و ,(7378 /5) ؟ينغملا” و 0061١« /0) ؟نايبلا” :رظنا

 يدابلا ىلع ريشي نأ رضاحلل زوجي له
 .ةيعفاشلل هجوو ةفينح يبأو ثيللاو كلام لوق وهو .هركي :لوألا لوقلا

 هجوو رذنملا نباو يعازوألاو هللا ديبع نب ةحلط لوق وهو .زوجي :يناثلا لوقلا

 كفخ هللاديبع نب ةحلط نع ءاج ام :لوقلا اذه ةجح .ةيرهاظلا لوق وهو «ةيعفاشلل

 .(017) فلك انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو .هعيبب كترمأ .ءكمواس نم اقدصو

 .ثنحي ل عيب رمأ يف راشأف عيبي الأ فلح نم :مزح نبا لاقو

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .0717/7/5) "حتفلا” و 0789 /14) "ينغملا” و «(3748 /) "ىلحملا” و ((59/5) «؟فارشإلا” :رظنا

 ؟هريغ يدابلاب قحلي له
 لاقو :ةيفنحلل امالك ركذ نأ دعب )71/١/4( "حتفلا يف هلك ظفاحلا لاق

 «لاحلا يف تقولا رعسب اهعيب ديري هتعلسب بيرغ دلبلا ءيجي نأ :هتروص :مهريغ



 حلا كيب

 ج 5-4

 .رعسلا اذه نم ىلغأب جيردتلا ىلع كل هعيبأل يدنع هعض :هل لوقيف يدلب هيتأيف

 يف يدابلا ركذ (نإو :لاق «هانعم يف هكراش نمو يدابلاب اطونم مكحلا اولعجف

 رارضإو ءرضاحلا رعسلا ةفرعم مدع يف هكراشي نم هب قحلأف بلاغلا هنوكل ؛ثيدحلا

 لعجو .ةلبانحلاو ةيعفاشلا ريسفت اذهو .عيبلاب ردابي ال نأب هيلع ةراشإلاب دلبلا لهأ

 .ههبشي ناك نم الإ كلذ يف يودبلاب قحتلي ال :كلام نعو .اديق ةوادبلا ةيكلاملا

 .كلذ يف نيلخاد اوسيلف قاوسألاو علسلا نامثأ نوفرعي نيذلا ىرقلا لهأ امأف :لاق

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا رهاظل ؛باوصلا وه كلام لوق :تلق

 عويبلا باتك (؟١15)ثيدحلا (* عويبلا نم ُهْنع َيِهن ام :ْباِب

 يودبلل يرضحلا ءارش مكح

 نع ةياورو يراخبلاو يعخنلاو نيريس نبا لوق وهو .زوجي ال :لوألا لوقلا

 نيريس نب سنأ نع ءاج ام :مهتجح .يناكوشلا هراتخاو مزح نبا لوق وهو كلام
 ؟مهلل اوعاتبت وأ اوعيبت نأ متيهنأ .دابل رضاح عبي ال :تلقف كلام نب سنأ تيقل :لاق

 ظفل نأ ررقت دق :اولاق اًضيأو «دواد بأ دنع هوحنبو .ةناوع وبأ هجرخأ .معن :لاق

 هنوكل ؛عيبلا ىلع قلطي ءارشلا ظفل نأ اك «مهنيب كرتشم هنأو ءارشلا ىلع قلطي عيبلا

 .اههنيب اكرتشم

 ةجحو .كلام نع ةياورو لبنح نب دمحأو نسحلا لوق وهو .زوجي :يناثلا لوقلا

 عيبلا نع يهنلا نإف ؛هانعم يف وه الو «هظفلب ءارشلل لوانتم ريغ يهنلا نأ :لوقلا اذه

 . مهل ءارشلا يف كلذ سيلو ءررضلا مهنع لوزيو رعسلا مهيلع عستيل ؛رضحلا لهأب قفرلل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(17/5/5) "لينلا”7 و 031" /1) "حتفلا” و «(7729 /4) ؟ينغملا” و «(8/7"0) "فارشإلا” :رظنا

 يدابلل رضاحلا ريغ عيبلا ىلوت اذإ

 .رضاحلا مهل عيبي نأ سأب الف ىرقلا لهأ امأف :كلام مامإلا لاق



 عويبلا باتك (؟١7)ثيدحلا ( عويبلا نم هنع َيِهّن ام :باب

 عيبي هعدي نكلو :لاق دابلل رضاحلا عيب ميرحت ركذ نأ دعب هكللَم مزح نبا لاقو

 مزلي نكل .كلذك هل يرتشيو «هلثم صاصخ هل عيبي وأ .هسفنل يرتشي وأ هسفنل

 هلديو «هعيبو هئارش يف صاصخلل حصني نأ :رشجملا وأ «ةيرقلا وأ ةئيدملا يف نكاسلا

 ام عفر ىلعو اهعيب دري مل نإ هتعلس عفر ىلع هنيعيو «راعسألاب هفرعيو «قوسلا ىلع

 رشجملاو «ةيرقلاو ءرصملا نكاسل ءارشلاو «عيبلا ىلوتي نأ صاصخلل زئاجو .يرتشي

 ءيش يف نكاس وه نمل يرتشيو عيبي نأ رشجملاو «ةيرقلاو ءرصملا نكاسل زئاجو -
 .اهنم

 .بصقلا نم تيبلا :وهو صخ عمج ءصاصنلا :هلوق :تلق

 نأ نود لبإلا هيف ىعرت يذلا ناكملا يف تيبي يذلا وه رشجملا ءرشجملا :هلوق

 يف مهناكم نوتيبي اوناك اذإ ارشج نالف ونب حبصأ :لاقي «ةيرقلا يف هتيب ىلإ عجري

 .مهتويب ىلإ نوعجري ال «لبإلا

 :مدقت امم ةصالخلاو

 .رضاحلل رضاحلا عيب زوجي

 .يدابلل يدابلا عيبي نأ زوجي

 .رضاحلل يدابلا عيب زوجي

 .يدابلل رضاحلا عيب زوجي ال

 .هريغ يدابلاب قحلي له فالخلا مدقت دقو

 )١95/14(. "ديهمتلا”و ,( 78٠ /ا/) "ىلحملا” :رظنا
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 اه عويبلا نم ُهْنع َّيِهُت ام باب عويبلا باتك (777)ثيدحلا (١)ج

 نأ :َِباَرْلا نَع لل هللا ُلَوُصَر ىبت : :َلاَق هشيم َرَمع ِنْب هللا ِدْيَع ْنَع ع7

 ريجغام

 بيير ُهَعِبي نأ :اًمْرَك َناَك ْنِإَو .اَلْيَك ِرْمتب :اّلْخَت َناَك نإ ءِطْياَح َرَمَث عيب
 وأتت سا نج ىو 2 0 0_ عر 02 2 مم مت 2 م

 .هلك كلذ نع ىتت .ماعط ليكب هعيبي نأ :اعرز ناك وأ «اليك

 :ثيدحلا جيرخت

 )١557(. ملسمو (؟85١١) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةدشل نوبزلاب برحلا تفصو هنمو ديدشلا عفدلا :ًةغل نيزلا (ةنبازملا) :هلوق

 هبحاص عفدي نيعيابتملا نم دحاو لك نأل ؛ةنبازملا صوصخملا عيبلل ليقوءاهيف عفدلا

 دارأو هخسفب عيبلا عفد دارأ نبغلا نم هيف ام ىلع فقو اذإ امهدحأ نأل وأ ؛هقح نع

 .عيبلا ءاضمإب ةدارإلا هذه نع هعفد رخآلا

 ءاش نإ «ةلأسملا يف هيلع مالكلا يتأيسو .ثيدحلا يف اًرسفم ءاج ام وه :اًعرشو

 . هللا

 وهو .طئاح هيلع ناك اذإ ليخنلا نم ناتسبلا وه طئاحلا (هطئاح) :هلوق

 .طئاوح هعمجو رادجلا

 .بنعلا :وه ؛ءارلا زوكسو فاكلا حتفب (امرك) :هلوق

 .(418/5) «؟حيضوتلا”و «ةياهنلاو 085 /4) "محتفلا”و 75٠(: /4) "مهنملا” :رظنا
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 عويبلا باتك (؟57؟)ثيدحلا ( جال عويبلا نم ُهّنع َيِهُن ام :باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةنبارملا يه ام

 :ءايشأب ثيداحألا يف ةرسفم تءاج ةنبازملا :لوألا لوقلا

 .اليك رمتلاب لخنلا رمث عيب

 .لخنلا سوؤر يف رمتلاب رمثلا ءارتشا

 .اليك بيبزلاب بنعلا عيب

 .اليك ةطنحلاب عرزلا عيب

 .ماعط ليكب هعيبي نأ اعرز ناك نإ

 .هصرخمب رمث لك عيب
 .يلعف صقن نإو لف داز نإ ليكب رمثلا عيبي نأ

 :ظفاحلا لاق «ةباحصلا نم مأ ٌدْيَيَي يبنلا نم فيراعتلا هذه له فلتخا دقو

 مهريغ نم هريسفتب فرعأ مهف ةباحصلا ءالؤه نم ريسفتلا نوكي نأ ريدقت ىلعو
 قحتلي له :اوفلتخا |نإو .ةنبازم اذه لثم نأ يف مه فلاخم ال :ربلا دبع نبا لاقو

 .فازجب فازج الو فازجب ليك هيف زوجي الف ؟لثمب الثم الإ زوجي ال ام لك كلذب

 .ها .ملعأ هللاو .مركلاو لخنلاب كلذ صتخي :ليقو .قاحلإلا ىلع روهمجلاف

 نأ ءاملعلا نيب فالخ الو )“709/١1(: ؟ديهمتلا” يف هكللك ريلا دبع نبا لاقو

 كلذ لقأو اعوفرم وأ هلوق نم رمع نبا نع هريسفت ثيداحألا هذه يف ركذ ام ةنبازملا

 !؟كلذ يف فلاخم الو فيكف هل ملسيف ثيدحلا يوار وهو .هلوق نم نوكي نأ

 هنزو الو هليك ملعي ال فازجلا نم ءيش لك ةنبازملا نأ ىلإ كلام بهذو :تلق

 يف ابرلا يرجي سنج نم ناك ءاوس «هريغو ليكلا نم ىمسم ءيشب عيب اذإ هددع الو



 نخلا
 عويبلا ُباتك (؟5؟)ثيدحلا (*)ج عويبلا نم ُهْنع ّيِهُّن ام :باب ك٠ علا

 ررغلا لجأ نم ناك امنإ ثيداحألا يف دراولا عنملا نأ هلله كلام مهفف ءال مأ هدقن

 .ىنعملا كلذ هيف دجو سنج لكل هادعف ,دحاولا سدجلا يف قحاللا

 ةيوبرلا فانصألاب صتخي هنأو روهمجلا لوق وهو «لوألا لوقلا :وه حيحصلا

 مدقت ا ؛فازجب فازج الو فازجب ليك هيف زوجي ال هنأو «ةلثاملا اهيف طرتشي يتلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ةيوبرلا فانصألا ىلع مالكلا يتأيسو .ثيداحألا نم

 .085 /5) "حتفلا” و ((1957) "ملسم حرش” و .(90/5) "مهفملا” و.(19١/١161١) "راكذتسالا” :رظنا

 ةنيازملا مكح

 لاق «فلؤملا هركذ ام اهنم «ةنبازملا نع يهنلا اهيف ةريثك ثيداحأ تءاج

 يف رمتلاب بطرلا عيب ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا دقو : "”ملسم حرش* يف هنللذ يوونلا

 ىلع اًضيأ اوعمجأو بيبزلاب بنعلا عيب ميرحت ىلع اًضيأ اوعمجأو ءابر هنأو ايارعلا ريغ

 .ةيفاص ةطنحب اهلينس يف ةطنحلا عيب ميرحت

 ةنبازملا ميرحت يف ةلعلا

 هللا لوسر تعمس :لاق تل صاقو بأ نب دعس ثيدح يف درو ام يه ةلعلا

 اَذِإ ُبَطُرلا ُضَقْنَيأ» :ديكَي هللا لوسر لاقف بطرلاب رمتلا ءارتشا نع لأسي دي

 (804) دوادوبأ هجرخأ .كلذ نع ْدْييَي هللا لوسر هاهنف .معن :اولاق .2؟ّسِبي

 هنأل كلذو ؛لضفلا ابر يه ةلعلا نأ اذهب رهظف .حيحص هدنسو )١175( يذمرتلاو

 ملعلا مدع :عنملا هجوو :هنلله يناكوشلا لاق ءسبايلاو بطرلا نيب يواستلا ملعي ال

 .يوبرلا سنجلا يف يواستلاب

 .(51/9) ؟ليسلا” :رظنا



 عويبلا باتك (؟77)ثيدحلا (* عويبلا نم ُهْنَع ّيِهن ام :باِب

 ؟يوبرلا سنجلا نم سبايب بطرلا عيب زوجي له

 هسنج نم سبايب يوبرلا سنجلا نم بطرلا عيب زوجي ال :لوألا لوقلا

 ةئينلاب ةيلقملا وأ ةسبايلاب ةبطرلا وأ ةلولبملا ةطنحلاو بيبزلاب بنعلاو رمتلاب بطرلاك

 يف وه (نإ يواستلا يف رابتعالا نآل ؛نزولاو ليكلا يف ةلثاتم تناك نإو ,كلذ وحنو

 نم ىنثتسيو «ردقتي ال اصقن سبايلا نع فج اذإ صقني دق بِطّرلاو لامكلا ةلاح

 ثيداحأ :مهليلد .ةفينح يبأ ابحاص مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ايارعلا كلذ

 اَذِإ ٌبَطّرلا ضني :هيفو ءمدقتملا ثنخ دعس ثيدح اذكو «ةنبازملا نع يهنلا

 .كلذ نع ىهنف .معن :اولاقف ( ؟ سبي

 ةفينح يبأ لوق وهو .ديب ادي ناكو «ليكلا يف ايواست اذإ زوجي :يناثلا لوقلا

 :َي يبنلا لاق دقف .هسنج نم نوكي نأ امإ ولخي ال هنأل :اولاق ءيواحطلا هراتخاو

 ٍهْذَه ْتَمَلَتحا اذِإَق» :دَو يبنلا لاق دقف .هسنج ريغ نم نوكي الأ امإو «( لْثب الثا

 .«ديب ادي َناَك اَذِإ َتْنِش َفْبَك اوُعيِبَف «ُفاَنْصَأْلا

 عنملل ةلع الو :هللله يناكوشلا لاق «هتلدأ ةحارصل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ال صنلاب امرحم ناكف ؛هل ريثأت ال ةرجش يف هنوكو صقنلا زيوجت الإ كلذ نم

 ناك اذإ يوبر سنج لك هب دارملاف امهوحنو هلوق امأو .بطرلاب رمتلا ىلع سايقلاب

 ملعلا مدعل ؛لولبم ريغ هضعبو الولبم هضعب وأ اسباي هضعبو رضخأ هضعب
 3 م م تاربكم 8

 .« لثمب الثم الإ» 3 هلوقب ةحرصملا صوصنلا تحت لخاد هعنمف «يواستلاب
 2 هر 7-3 وم

 "ليسلا”و "86 /4) "متفلا”و (15/5) "ينغملا”و ىكدأ )١9/ "راكذتسالا”و (*ة4/9) "ىلحملا” :رظنا
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 عويبلا باتك (؟7؟)ثيدحلا () عويبلا نم ُهْنع ّيِهُت ام :ُباب

 هيور

 هي اي َرَملا عَ والا رع خل

 )١9175(. ملسمو )778١( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يهو «ةنيللا ضرألا :يهو .ءاخلا حتفب رابخلا نم ةقتشم «(ةرباخملا) :هلوق

 عرازملل هضرأ ضرألا بر يطعي نأ :يه اهنع يهنملا ةرباخملا ةفصو .ةعرازملا

 ةعقب وأ يقاوسلاو لوادجلا ىلع يذلاك «عرزلا نم نيعم ءزجب اهيلع لمعيو اهثرحيف

3 

 عيبي نأ :يه ةلقاحملاو .عرزلا وهو لقحلا نم ةذوخأم ء(ةلقاحملاو) :هلوق

 .اهريسفت مدقت (ةنبازملاو) :هلوق

 .نيثيدح دعب هللا ءاش نإ اهيلع مالكلا يتأيس (ايارعلا الإ) :هلوق

 .0057/5) ؟حيضوتلا”و(١١ 5 /0) "مالعإلا”و «( /9) "عومجملا” :رظنا



 عويبلا نم هه َّيِهُن ام باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةلقاحملا مكح

 نأ ةحيحصلا ثيداحألا تتبث :(7175 /9) "عومجملا” يف هنللخ يوونلا لاق

 ليكب اهلبنس يف ةطنحلا عيب ةلقاحملا :ءاملعلا لاق «ةلقاحملا نع ىمم ٌدْييَي هللا لوسر

 :ثيدحلا عم ناتلع هلو .اهنالطب ىلع ءاملعلا قفتاو .ةطنحلا نم مولعم

 .ابر كلذو ةطنحب نبتو ةطنح عيب هنأ :امهادحإ

 ةيفاص ةصلاخ ةطنحب هلبنس يف اريعش عاب ولف ءاهلبنس يف ةطنح عيب هنأ :ةيناثلاو

 هسنج نم بحب هبح روهظ لبق اعرز عاب ولو «فالخ الب زاج ءسلجملا يف اضباقتو

 ها .اًيوبر سيل شيشحلا نأل ؛فالخ الب عيبلا حص

 يف ةعرازملاو ةاقاسملا ىلع مالكلا دنع هللا ءاش نإ اهيلع مالكلا يتأيس ةرباخملاو

 (؟584) مقر مغني حجيدخ نب عفارو رمع نبا ثيدح دنع «هريغو نهرلا باب

(589). 

 .(505/5) "حتفلا”و )١957(« "ملسم حرش” :رظنا

 ؟اهلبنس يف ةطنحلا عيبزوجي له

 :مهتجح .زوجي هنأ ىلإ ميدقلا يف يعفاشلاو دمحأو ةفينح وبأو كلام بهذ

 لخنلا عيب نع ىمم دي هللا لوسر نأ (1985) ملسم يف : فضن» رمع نبا ثيدح

 ىتح :هلوق ثيدحلا نم دهاشلا .ةهاعلا نمؤتو ضيبي ىتح لبنسلا نعو ءوهزي ىتح
 .هعيب زاج ضيبا اذإ :هانعمو .ضيبي

 لبنسلا ناك نإ :وهو «ءليصفتلا ىلإ مهدنع حيحصلا يف ةيعفاشلا تبهذو

 هتابح رتست امم ةطنح ناك نإو «هعيب زاج هتابح ىرت امم امهانعم يف ام وأ ةرذ وأ اًريعش

 .زوجي الف سايدلاب لازت يتلا روشقلاب



 نيل
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 عويبلا ْباتك (777)ثيدحلا (*)ج عويبلا نم ُهْنع َيِهّك ام باب

 الف دادتشالا لبق امأ :هنللو يوونلا لاق ءزوجي هنأ روهمجلا لوق :باوصلا

 ضرألا عم دادتشالا لبق عرزلا عاب اذإو ءانركذ اى عطقلا طرشب الإ عرزلا عيب حصي

 .ضرألل اًعبت ؛زاج طرش الب
 .(1970) ملسم حرشو ؛(377/5 /9) عومجملا :رظنا
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 عويبلا ُباتك (1514)ثيدحلا (؟)ج اهلك

8 

 عويبلا نم هع َيِهن ام :باب

 4-5 ذآ

| 
 نَمَت ْنَع ىبت لب هللا َلوُسَر نأ ثفتخ ّيِراَصُنَألا ٍدوُعْسَم يأ ْنَع -4

 .نهاَكْلا ِناَوَْلَحَو ٌىِعَبْلا رَِهَمَو ءبْلَكْلا

 .(1551/) ملسمو (717797/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ام ىمسيو .حاكنلا يف مدقي يذلا ضوعلا :وه رهملا «(يغبلا رهم) :هلوق

 .هتروص ىلع هنوكل ؛ازوجت ةينازلل عفدي

 ريغ «بلطلا :يغبلا لصأو .ةينازلا يه نيغلا رسكو ءابلا حتفب (يغبلا) :هلوق

 .انزلا يفو داسفلا بلط يف لمعتسي ام رثكأ هنأ

 هلصأ :هريغو يورحه لا لاق «هتناهك ىلع هاطعي ام :وه (نهاكلا ناولح) :هلوق

 ةلباقم يف الو ةفلك الب لهس هذخأم نإ ثيح نم ولحلا ءيشلاب هبش «ةوالحلا نم
 .لسعلا هتمعطأ اذإ :هتلسع:لاقي اى .ولحلا هتمعطأ اذإ :هتولح :لاقي «ةقشم

 .(171/1) "حيضوتلا”و ١1١7(( /1/) "مالعإلا”و )/١971(: "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاي ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ هنمث ذخأو بلكلا عيب مكح ام

 ال نأ كلذ مزال نمو ءهنمث لحي الو هعيب حصي الو هعيب مرحي :لوألا لوقلا

 لوق وهو .ال مأ هؤانتقا زوجي امم ناك ءاوسو ءال مأ (ًلعم ناك ءاوس «هفلتم ىلع ةميق

 يذلا كثنخ دوعسم يبأ ثيدح :مهتجح .كلام نع ةياور وهو «ملعلا لهأ روهمج

 يبأ دنع ضنيع سابع نبا ثيدح اهنم ءاًضيأ ىرخأ ثيداحأ كانهو .فلؤملا هركذ
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 عويبلا ْباتك (174)ثيدحلا ()ج عويبلا نم ُهْنع يِهُن ام :ُباب

 ءاج نإو .بلكلا نمث نع ديب هللا لوسر ىبن :لاق حيحص دنسب (7587) دواد

 هللادبع نب رباج لوق وهو .هريغ نود ديصلا بلك عيب زوجي :يناثلا لوقلا

 . يخنل :لاو ءاطعو دعت

 ةفينح بأ لوق وهو .اهفلتم ىلع ةميقلا بجتو بالكلا عيب زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .كلام نع ةياورو

 .هركذ مدقت ام ءاهنم ةريثك ةلدآل ؛روهمجلا لوق باوصلا

 .(475/5) "حتفلا”و )١1911(. "ملسم حرش” و ء(70/8/5) ؟ينغملا” و :(517/4) «ةنسلا حرش” و (11 /5) «فارشإلا” :رظنا

 ؟بلكلا ةراجإ زوجت له

 مرح هنأل ؛ةيعفاشلا بهذم يف حصألاو دمحأ لوق وهو .زوبت ال :لوألا لوقلا

 تزاجيف ؛ةحابم ةعفنم اهنأل ؛ةيعفاشلل يناثلا هجولا وهو .زوجت :يناثلا لوقلا

 .ريمج لا عفتك اهنع ةضواعملا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 )١114/97(. ؟مالعإلا” و ,(707/7/9) "عومجملا”و ,(52/4/5) "ينغملا” :رظنا

 ةبهلاو بلكلاب ةيصولا مكح
 ةلبانحلا لوق وهو .هتبه اذكو «هب عفتنملا بلكلاب ةيصولا حصت :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلاو

 .ةلبانحلا نم يضاقلا لوق وهو حصت ال :يناثلا لوقلا

 .هضوع ذخ ويب هنأل

 .(7776/9) "عومجمملا” و ((28 /4) "ينغملا” :رظنا



, > ١14 
 عويبلا نم ُهْنع َيِهّن ام :باب عويبلا باتك (؟54)ثيدحلا («)ج

 ؟بالكلا ةمسق زوجي له

 .فالخ الب بلكلا ثرويو :(؟777/4) ؟عومجملا يف كله يوونلا لاق

 .يمرادلا هيلع قافتالا لقن نممو

 .ملعأ هللاو «ةيعفاشلا دنع :يأ .فالخ الب :هلوق :تلق

 هئانتقاب نوذأملا ربغ بلكلا ءانتقا مكح

 اهذاختا ةهارك هكللذ ربلا دبع نبا نع :(5/0) ؟حتفلا” يف هلله ظفاحلا ركذ

 .هيف مه يذلا تيبلل ةكئالملا لوخد عانتماو .سانلا عيورت نم هيف امل ؛ةجاح ريغل

 مرحم يغبلا رهم

 .يغبلا رهم ميرحت ىلع عامجإلا نقلملا نباو يووتلاو يبطرقلا لقن
 ١14( /7) "مالعإلا”و )/١873(« "ملسم حرش” و ؛(55 4 /4) "مهفملا” :رظنا

 مرحم نشاكلا ناولح

 نوملسملا عمجأ :ضايع يضاقلاو انباحصأ نم يوغبلا لاق :هنثلج يوونلا لاق

 .لطابلاب سانلا لاومأ لكأ هنألو ؛مرحم نع ضرع هنأل ؛نهاكلا ناولح ميرحت ىلع

 .حونلل ةحئانلاو ءانغلل ةينغملا ةرجأ ميرحت ىلع اوعمجأ كلذكو

 .مهريغو نقلملا نباو يبطرقلا عامجإلا لقن اذكهو :تلق
 )١17/9(. "مالعإلا”و )١1973(, "؟ملسم حرش” و 444 /4) "مهفملا”و )35١5/14(« "ةنسلا حرش” :رظنا

 ؟فارعلاو نهاكلا نيب قرف كانه له

 ىطاعتي انإ نهاكلا نأ :فارعلاو نهاكلا نيب قرفلاو :هكللذ يباطخلا لاق

 :وه فارعلاو .رارسألا ةفرعم يعديو نامزلا لبقتسم يف تانئاكلا نع رابخألا

 .رومألا نم امهوحنو «ةلاضلا ناكمو قورسملا ءيشلا ةفرعم يعدي يذلا



 عويبلا باتك (؟51)ثيدحلا (+ عويبلا نم ُهْنع ّيِهّك ام :باب

 وهو .بيغلا ملع يعدي يذلا :وهف نهاكلا امأ :هنلل» ماسبلا خيشلا لاقو

 نيلاجدلا نم مهريغو «فكلا ئراقو ىصحلا بارضو مجنملاو فارعلل لماش

 .نيذوعشملاو

 .(13777 /4) "حيضوتلا” و ((210717/) ؟ملسم حرش” :رظنا
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 عويبلا نم ُهنع َيِهُّ ام :باب عويبلا باتك (؟10)ثيدحلا (١)ج ' 0

 ر 0
 ٍبْلَكْلا ُنَمكا :َلاَق يلي هللا َلوُسَر َّنَأ تن جيد نْب عِفاَر ْنَع - م8

 كي - لتس رح 00 2 هو 2 ٠ 8 وم 5 7

 2ث رمش ماحس ابسكَو (ثيِحخ ىغَبلا رَهَمَو يش
 م

 رز -
1 3 

 :ثتيدحلا جبرخت

 يف دودعم ثيدحلا اذه (١١؟7 /7/) "مالعإلا يف نقلملا نبا لاق ؛(254١2) ملسم هب درفنا

 نم هنأ مهوي الثل ؛هيلع هبني نأ فنصملل يغبني ناكف .هريغو قحلا دبع هيلع هبن اى «ملسم دارفأ

 .!هل هبنتف ؛حارشلا نم دحأ كلذ ىلع هبني لو «هيلع قفتملا

 :ثيدحلا ظاضلآ

 .ءيش لك نم ءيدرلا :ثيبخلا (ثيبخا :هلوق

 .هلبق يذلا يف تمدقت ثيدحلا ظافلأ يقابو

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسم ا

 ؟ ماجحلا بسك مكحام

 وهو .دبعلا ىلع الو رخا ىلع ال .هلكأ مرحي الو هيزنت ةهارك هركي :لوألا لوقلا

 يراخبلا يف دهتنه» سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق

 ناك ولو هرجأ ماجحلا ىطعأو مجيتحا ٌدْكَي يبنلا نأ )١11١7( ملسمو )5١(

 ءيند نع عافترالاو هيزنتلا ىلع يهنلا اهيف يتلا ثيداحألا اولمحو .هطعي مل امارح

 .رومألا يلاعمو قالخألا مراكم ىلع ثحلاو باسكألا

 .نيثدحملا ءاهقفو دمحأ نع ةياور وهو .دبعلا نود رحلا ىلع مرحي :يناثلا لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كت عفار يبأ ثيدح رهاظ :لوقلا اذه ةجح



 عويبلا باتك (؟55)ثيدحلا (؟ عويبلا نم ُهْنع يه ام :ٌباب

 قّرَمُي مل امارح ناك ولف ؛حوجرمف يناثلا لوقلا امأو ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .لحي ال ام هدبع معطي نأ لجرلل زوجي ال هنإف ؛دبعلاو رح ا نيب هيف

 .040/0) "دازلا”و 1١1 /) ؟مالعإلا”و )١19754( "ملسم حرش” :رظتا

 ؟اهل ةلثامملا ءايشألا لخدت لهف ,هوركم ةماجحلاب بسكلا

 بسك ثبخ سداسلا مكحلا )0794٠/5: ؟دازلا» يف هكللذ ميقلا نبا لاق

 الو .مدلا جارخإ نم هبسك نوكي نم لكو «طراشلاو دصافلا هيف لخديو .ماجحلا

 .هانعم يف الو هظفل يف ال «راطيبلا الو لاحكلا الو بيبطلا هيف لخدي

 ؟بيطلا بسكلاوه ام

 بساكملا بيطأ اف :ليق نإف :(247/5) "دازلا» يف هلك ميقلا نبا لاق

 هنأ :يناثلاو .ةراجتلا بسك هنأ :اهدحأ .ءاهقفلل لاوقأ ةثالث هيف اذه ليق ؟اهلحأو

 لكلو .ةعارزلا هنأ ثلاثلاو .اهوحنو ةماجح اك ةئيندلا عئانصلا ريغ يف ديلا لمع

 لعج يذلا بسكلا اهلحأ نأ :حجارلاو .ارظنو ارثأ حيجرتلا نم هجو هذه نم لوق

 اذهو .عراشلا ناسل ىلع مهل حيبأ امو «نيمناغلا بسك وهو دوي هللا لوسر قزر هنم

 ؛مهريغ ىلع نثي ملام هلهأ ىلع ينثأو هريغ نم رثكأ هحدم نآرقلا يف ءاج دق بسكلا

 نيب فيسلاب تثعب» :لوقي ثيح ؛هلسرو هئايبنأ متاخو هقلخ ريخل هللا هراتخا اذهلو

 «يحمر لظ ثحتأ يقزر لعجو «ءهل كيرش ال هدحو هللادبعي ىتح «ةعاسلا يدي

 فرشو ةزعب ذوخأملا قزرلا وهو .«يرمأ فلاخ نم ىلع راغصلاو ةلذلا لعجو

 .ملعأ هللاو .هريغ بسك همواقي الف ؛هللا ىلإ ءيش بحأ لعجو ..هللا ءادعأل رهقو

 كك 2 كك 0



 نخلا
 6 مم

 ج

 كلذ ريغو ايارعلا :باب

 ةّيرعلا بحاَصِل صخر ِةِلكي هللا َّل وُسَر ْنَأ كفن ِتباَن ِنْب : ليز نع

 .اًهِصْرَخِب اَهَعيِبَي نأ

 موك و أ وع ع ص و مث

 .اًبطر اهتولكأي ارم اَهِصْرَحَب :م ِاَسلَو

 عويبلا باتك (777)ثيدحلا (؟ كلذ ريغو ايارعلا :ْباب

 :ثيدحلا جيرخت

 مقرلاب هدنع ةيناثلا ةياورلاو (50) ةياور (159) ملسمو (؟188١5) يراخبلا هجرخأ

 .(51) ةياور قباسلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 ىلع تبث ام :احالطصاو .ةلوهسلاو رسيلا :ةغل ةصخرلا (صخر) :هلوق

 الإ رمتلاب رمتلا عيب نم عنملا دعب صيخرتلاو .حجار ضراعمل يعرش ليلد فالخ

 تيمسو .هدصق اذإ هورعي هارع نم «ةلوعفم :ىنعمب ةليعف (ةيرع) :هلوف

 .ةنبازملا ةلعو ميرحتلا ةلمج نم تيرع اهنأل ؛ةيرع

 .صورخملا ءيشلل مسا :اهرسكبو ردصم ءاخلا حتفب (اهصرخب) :هلوق

 صرخ :لاقي «نظلاب هردقو هرزح :صراخ وهف اصرخ هصرخي ءيثلا صرخ
 .ابيبز بنعلا نمو ارمت بطرلا نم هيلع ام ردق مركلاو لخنلا



 )١24١(. ملسمو )5١190( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 :وه ةلمهملا نيسلا نوكسو واولا حتفب قسولاو قسو عمج (قسوأ) :هلوق

 .عاص ةئاثالث :نوكت قسوأ ةسمخو .ايوبن اعاص نوتس هردق لايكم

 .(55077/5) "حيضوتلا” و «"ةياهنلا” و 79٠0 /5) "حتفلا”و «(174 /9) "مالعإلا” هلبق يذلاو ثيدحلا اذهل ؛رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ايارعلا عيب مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةلمجلا يف حابم ايارعلا عيب :لوألا لوقلا

 . فطن ةريره يبأو تباث نب ديز ثيدح نم هفللَه فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 ةريره يبأ ثيدح :هتجح .ةفينح يبأ لوق وهو .اهعيب لحي ال :يناثلا لوقلا

 ؛رمتلاب لخنلا رمث عيب :ةنبازملاو .ةنبازملا نع ىبن ديو يبنلا نأ :مدقت يذلا كضيخ

 يف ةصخرلا ثيداحأ امأو .زجي ملف ؛امهدحأ يف ليك ريغ نم رمتلاب بطرلا عيب هنألو

 .ةبطا ىلع اهرصقف ايارعلا

 نع ىبن يذلا :رذنملا نبا لاق :ةمادق نبا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 رار

 راصي ال سايقلاو «ىلوأ 25 هللا لوسر ةعاطو .ايارعلا يف صخرأ يذلا وه ةنبازملا



 كلذ ريغو ايارعلا :باب

 ةحابتسا :ةصخرلاو ءايارعلا يف صخرأ هنأ ثيدحلا يف نأ عم ءصنلا عم هيلإ

 .رظاحلا ببسلا دوجو عم روظحملا

 .097/4) "حتفلا” و (54 /4) ؟ينغملا”و )7١/5(« ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ايارعلا يف هيف صخري يذلارادقملا مك

 .قسوأ ةسمخ ىلع ةدايزلا زوجت ال اهنأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال :اًّلوأ

 .ايارعلا زاوجب لوقي نم دنع فالخ ريغب قسوأ ةسمخ نود اهيف زوجت :اًيناث

 :قسوألا ةسمخلا يف اوفلتخا :اًلاث

 .قسوأ ةسمخ ىلإ ايارعلا زاوج ىلإ هيلوق دحأ يف يعفاشلاو كلام بهذ

 الإ زوجي ال هنأ ىلإ ,رذنملا نبا رايتخا وهو ءيعفاشلل يناثلا لوقلاو دمحأ بهذو

 كلام فلؤملا هركذ يذلا كعنذ ةريره يبأ ثيدح :مهتجح .قسوأ ةسمح نود هيف

 ىلع ىقييف ءاهيف كوكشم ةسمخلاف :اولاق «َقُسْوأ ٍةَسْم َّنوُد وأ ٍقُسْوَأ سمع يف هيفو
 نود ايف اًنيقي سايقلاو ءصنلا فالخ ىلع تينب ةصخر ةيرعلا نأل ؛ميرحتلا لصأ

 .كشلا عم اهتحابإ تبثي الف اهيف كوكشم ةسمخلاو «ةسمخلا

 .ملعأ هللاو ءهعم نمو دمحأ هيلإ بهذ ام :وه باوصلا

 .(135/54) ؟ينغملا”و ,(937/5) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ةددعتم تاقفص يف قسوأ ةسمخ نم رثكأ ءارش زوجي له

 ىلع داز ايف .قسوأ ةسمخ نم رثكأ يرتشي نأ زوجي الو :هنذلك ةمادق نبا لاق

 عيب ناسنإلل زوجي :يعفاشلا لاقو .ةعامج نم وأ دحاو نم اهارتشا ءاوس «ةقفص

 مومعل ؛ةرركتم دوقع يف ءلاجر نمو .دحاو لجر نم ءايارع هطئاح رمث عيمج

 ءانلو .عويبلا رئاسك ءرركتي نأ زاج «ةرم زاج دقع لك نآلو ءلهسو ديز ثيدح

 ىلع ىقبي داز مف ءقسوأ ةسمخ نود اهيف ةيرعلا هنم ىنثتسا «ةنبازملا نع يهنلا مومع



 نخحلا كي
34 

 21 ف

 يف زوجي ال ءادحاو اعون ناك اذإ ةرم دقعلا هيلع زوجي ال ام نألو ءميرحتلا يف مومعلا

 .نيدقع

 ةمادق نبا ركذو .باوصلا وه زاوجلا مدع نم ةمادق نبا هراتخا ام :تلق

 عويبلا ْباتك (؟77)ثيدحلا ( تكلذ ريغو ايارعلا :ُباب

 .(518/9) ؟نيبلاطلا ةضور” و «(57/4) ؟ينغملا” :رظنا



 نا مه <

 الخ َعاَب ْنَم م :َلاَق هِي هلل وُسَر َّنَأ ءدتضتي» َرَمُع ِنْب : هللا دبع نع - "54

 و 60 جك سوء سس م 2 04
 0 ا طرّتشَي نأ الإ «عئاَبلل اَهَرَمِتف تربأ دق

 .( ٌعاَتبملا طرَتْشَي 5 :| الإ | ,هعاب يِذِلِل هلاَف ادبع عا | ِنَمَو» و ا م الا هَ رول ذأ 5 عك #سهرس و ا 53

 :ثيدحلا جيرخت

 (771/9) يراخبلا اهجرخأ ةيناثلا ةياورلاو )١557( ملسمو )١51١5( يراخبلا هجرخأ

 هرخآ ىلإ ...ملسملو :هلوق ١0١(: /7/) ؟مالعإلا” يف هنللذ نقلملا نبا لاق «قباسلا مقرلاب ملسمو

 فنصملل عقو دقو...يراخبلا اهجرخأ دقف ؛كلذك سيلو ملسم دارفأ نم اهنأ هداريإ رهاظ

 .اهنم اهذخأ هنأكو «ءىربكلا هتدمع يف كلذ لثم اًضيأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .لخنلا لصأ عاب :يأ «الخن عاب نم١ :هلوق

 ركذي لخنلاو ءسنجب سيلو عمج ليخنلاو ء.سنج مسا لخنلا (الخن» :هلوق

 .ثنؤيو

 هتلكأك فيفختتلاب اربأ هربآ لخنلا تربأ :لاقي :ةغللا لهأ لاق «تريأ» :هلوق

 قشي نأ وهو «حيقلتلا :وه ريبأتلاو .ايلعت هتملعك اريبأت هربؤأ ديدشتلاب هترّبآو الكأ

 .ال وأ ءيث هيف طح ءاوس .هقش وه رابإلاو .لخنلا ركذ علط نم اًئيش هيف رذيل ةلخنلا علط

 عئابلل اماع ناك نإو عاتبملا ظفلو .يرتشملا :يأ (عاتبملا طرتشي نأ الإ» :هئوق

 .يرتشملل هصصخي ءانثتسالا نأ الإ ءيرتشملاو

 .ادبع ىرتشا :يأ «ادبع عاتبا نم» :هلوق

 .(4 7/5 "حيضوتلا” و «(166 /9) "مالعإلا” و )١61( ؟"ملسم حرش” :رظنا



 نِحلا كعب
 0 1 < م4
 كلذ ريغو ايارعلا :باب عويبلا ُباتك (؟8)ثيدحلا(©)ج اذن

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟هدعبو ريبأتلا لبق ةعيبملا لخنلا ةرمث نوكت نمل

 رتشي نأ الإ «عئابلل اهترمثف ريبأتلا دعب ةلخنلا عاب نم :لوألا لوقلا

 .يرتشمللف ريبأتلا لبق اهعاب نإو .هذه اهترمثب ةلخنلا تيرتشا :لوقي نأب يرتشملا

 :لوقلا اذه ةجح .ثيللاو دمحأو يعفاشلاو كلام :مهنم «نيرثكألا لوق وهو

 .فلؤملا هركذ يذلا ةشنيع رمع نبا ثيدح

 يبأ نبا لوق وهو .هدعبو ريبأتلا لبق يأ نيلاحلا يف يرتشملل يه :يناثلا لوقلا
 يوونلا لاق .ناصغألاك هل ةعبات تناكف ةقلخ لاصتا لصألاب ةلصتم اهخأل :لاق «ىيل

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا هغلبي مل هلعلو «ةنسلا حيرصل ذبانم لطاب لوق اذهو :هفللَ

 ةفينح يبأ لوق وهو .قالطإلا دنع هدعبو ريبأتلا لبق عئابلل يه :ثلاثلا لوقلا

 .ةربؤملاب ةربؤملا ريغ قحليو «ةربؤملا يف هقوطنمب اًذخأ ؛يعازوألاو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(507/5) "سعفلا”و .(15157) ؟ملسم حرش” و ك(17/5 /5) ؟ينغملا”و «( 4 /5) ؟فارشإلا :رظنا

 نيعيابتملا دحأ اهطرتشاو رببأتلا لبق لخنلا عاب اذإ

 «ةربؤم ريغ وأ تناك ةربؤم .هل يهف نيعيابتملا دحأ اهطرتشا ىتم :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلاو يعفاشلا لوق وهو .ءاوس يرتشملاو هيف عئابلا

 نأل ؛كلام لوق وهو .رجي مل ريبأتلا لبق عئابلا اهطرتشا نإ :يناثلا لوقلا

 .اهكرت طرشب اهحالص ودب لبق اهل هئارش ةلزنمب امل هطارتشا

 ؛مولعم وهو دقعلا هيلع عقو ام ضعب ىنثتسا هنأل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 نأ الإ اينثلا نع ىمم ْدْكَي يبنلا نألو ؛اهنيعب ةلخن ىنئتساو اطئاح عاب ول امك حصف
 .ملعأ هللاو ءيرتشملاك ةرمثلل هطارتشا حصف «نيعيابتملا دحأ هنألو ؛ملعت



 يلا
ْ*« 

 كلذ ريغو ايارعلا :باب عويبلا باتك (278)ثيدحلا (*)ج اقع
 .(1583) "ملسم حرش” و ء(77/4) ؟ينغملا” :رظنا

 اهسفنب تربأت اذإ

 مكح عيبلا يف اهمكحف (تققشت :يأ) اهسفنب تربأت ولو :هثلله يوونلا لاق

 .ىمدآلا لعفب ةربؤملا

 مل هسفنب ربأت ول لب .دحأ هربؤي نأ ريبأتلا يف طرتشي ال :هكللع ظفاحلا لاقو

 .هب نيلئاقلا عيمج دنع مكحلا فلتخمي

 .(١6؟/4) "محتفلا” و )١64(« "ملسم حرش” و 207707 /0) نايبلا :رظنا

 ضعب نود هضعبربأ اذإ

 مامإلا لوق وهو .يرتشملل وهف ربؤي مل امو عئابلل وهف رّبَأ ام :لوألا لوقلا

 .يرتشملل ربؤي ملام نأ هموهفمو عئابلل ربأ ام نأ هحيرص نإف ؛فلؤملا هركذ يذلا

 :اولاق «ةلبانحلا نم دماح نباو يعفاشلا لوق وهو .عئابلل لكلا :ياثلا لوقلا

 نأ بجيف ؛ناتسبلا يف يديألا كارتشاب رارضإلا ىلإ ىدأ عئابلل لكلا لعجي مل اذإ هنأل

 .ربأ امل اعبت ربؤي ملام لعجي

 .ةيكلاملا لوق وهو .بلغألل مكحلا :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا : وه حجارلا

 )4//1١(. ؟عتمملا حرشلا”و «(441 /5) ؟لينلا” و «(8 ١7 /5) ؟حتفلا” و «(9/ا/ /5) ؟ينغملا” :رظنا

 اهضعب ربأ اذإ ةلخنلا

 اهعيمج لعجي ةلخنلا ضعب ريبأت نأ يف فالخ ال هنإف :هلللج ةمادق نبا لاق

 .عئابلل

 )5١37/4(. ؟حتفلا” و ء(الال /5) ؟ينغملا” :رظنا



 نخلا كي

 اللا كلذ ريغو ايارعلا :ُباب

 !اهعطق همزلي لهف ,ةرمثلا عئابلا ىنثتسا اذإ
 ءزازجلا ناوأ ىلإ ةرجشلا يف اهكرت هلف عئابلل تيقب اذإ ةرمثلا :لوألا لوقلا

 .يعفاشلاو كلام لوق وهو .اهروهظب وأ هطرشب اهقحتسأ ءاوس

 عيبم هنأل ؛ةفينح بأ لوق وهو .اهنم لخنلا غيرفتو ءاهعطق همزلي :يناثلا لوقلا

 .هل شاق وأ ماعط اهيف اراد عاب ول [ى «هغيرفتو هلقن مزلف عئابلا كلمب لوغشم

 غيرفتلاو لقنلا :لاقو «ةمادق نبا هراتخا يذلا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ىلع الإ هلقن بجي مل ماعط اهيف اراد عاب ول (ى «ةداعلاو فرعلا بسح ىلع عيبملل

 .كلذ يف ةداعلا بسح

 .(الا/ /5) ؟ينغملا” رظنا .اليوط امالك ركذو

< 
 عويبلا باتك (؟58)ثيدحلا (؟)ج

 ؟هوحنو لخنلا ةرمث زجت ىتم
 ىلإ هزج يف عجرملاف ءاذه ررقت اذإ :(7/ /4) "ينغملا” يف هنلله ةمادق نبا لاق

 ام نوكي نأ الإ .هرمث ةوالح ىهانتت نيحف ءالخن عيبملا ناك اذإف «ةداعلا هب ترج ام

 ةوالح مكحتست نيح هزجي هنإف ءارسب هذخأب ةداعلا ترج ام وأ «هبطر نم ريخ هرسب

 يف هؤاقب :ليق نإو .هلقن هيلعف ؛هتوالح تمكحتسا اذإف «ةداعلا وه اذه نأل ؛هرسب

 هؤاقبإ هل سيلو ء.تلصح دق لقنلا يف ةداعلا نأل ؛لقنلا هيلعف ؛ىقبأو هل ريخ هرجش

 ؛هكاردإ ىهانتي نيح هذخأف ءهاوس ةهكاف وأ ءابنع عيبملا ناك نإو .كلذ دعب

 .يعفاشلاو ,كلام لوق اذهو .هلثم زجيو «هتوالح مكحتستو

 ىرخأ دعب ةرم زجي عرز اهيف اضرأ عاب اذإ

 ةرم زجي عرز اهيفو اضرأ عاب نإو :(85 /5) "ينغملا» يف هغللَه ةمادق نبا لاق
 ام ناك ءاوس «عئابلل عيبلا دنع ةرهاظلا ةزجلاو ,يرتشملل لوصألاف .ىرخأ دعب

 يف هنم هقحتسي ام عطق عئابلا ىلعو «ةبطرلاك «رثكأ وأ لوقبلاو ءابدنهلاك ةنس ىقبي



 نِحلا

 كلذ ريغو ايارعلا :باب عويبلا باتك (؟58)ثيدحلا (؟)ج 1 يمل

 ءارهاظ ناك ام ريغ جرخيو «لوطي كلذ نألو «هيلإ يهتني دح كلذل سيل هنإف «لاحلا

 رركت ام عرزلا ناك نإ كلذكو «يرتشملل كلم يه يتلا لوصألا نم ةدايزلاو

 ةرمثلاو ءيرتشملل وهف .ههبشو «ناجنذابلاو «خيطبلاو «رايخلاو «ءاثقلاك .هترمث

 .رجشلا هبشأف «هيف ةرمثلا رركتت امم كلذ نآل ؛عئابلل عيبلا دنع ةرهاظلا

 ةرمثلا ةيقبتب ررضلا لوصألا ىلع فيخ اذإ

 ررضلا لوصألا ىلع فيخ نإف :(87 /1) ؟ينغملا» يف هفللَذ ةمادق نبا لاق

 ةقحتسم اهنأل ؛اهعطق ىلع ربحي مل ءريسي ررضلاو «هريغ وأ شطعل اهيلع ةرمثلا ةيقبتب

 ىلع فيخف ءاريثك ناك نإو «هريغ نع ريسي ررض عفدل اهتلازإ ىلع ربجي ملف «ءاقبلل

 :يناثلا .كلذل اًضيأ ربجي ال :امهدحأ ؛ناهجو هيفف ءاهلمح صقن وأ فافجلا لوصألا

 ناكف «عطقلاب ملست لوصألاو .عطقت مل نإو اهقحلي ررضلا نأل ؛عطقلا ىلع ربجي

 .نيهجولاك نالوق يعفاشللو .ىلوأ عطقلا

 يقس ىلإ ةرمثلا تجاتحا اذإ

 يف ةاقبم عئابلل ةرمثلا تناك اذإو :(8” /5) "ينغملا” يف هكل ةمادق نبا لاق

 همزلف «هب ىقبي هنأل ؛هنم هعنم يرتشملل نكي مل ءيقس ىلإ تجاتحاف «يرتشملا رجش

 هعنم يرتشمللف «ةجاح ريغ نم اهيقس دارأ نإو ءلوصألا ىلع هكرتك «هنم هنيكم

 يف فرصتلا نم هعنم لصألا نألو .هريغ كلم يف فرصتلا نمضتي هيقسب هنأل ؟هنم

 نإف ...عنملا لصأ ىلع ىقبي ةجاحلا دجوت مل نإف «ةجاحلا هتحابأ امنإو ؛هريغ كلم

 هنأل ؛هيلع ةنؤملاف يقسلا سمتلا امهيأو «ةربخلا لهأ ىلإ عجر «ةجاحلا ردق يف افلتخا

 .هتجاحجل



 نحلا
 ؟ , 1

 عويبلا باتك (؟58)ثيدحلا(؟)ج اهلا كلذ ريغو ايارعلا :باب

 ؟ هكلمب لهف الام هديس هكلم اذإ دبعلا

 عئابلل هلام ناك كلذ دعب هعاب اذإ هنكل .هكلم الام هديس هكلم اذإ :لوآلا لوقلا

 .يناكوشلا هراتخاو ميدقلا يف يعفاشلاو كلام لوق وهو .يرتشملا طرتشي نأ الإ

 .فلؤملا هركذ يذلا دخن رمع نبا ثيدح رهاظ :لوقلا اذه ةجح

 امك عافتنالاو صاصتخالل ةفاضإلاو الصأ اًئيش دبعلا كلمي ال :يناثلا لوقلا

 .ديدجلا يف يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .سرفلل جرسلا :لاقي

 .ملعأ هللاو «ثيدحلا رهاظل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(441/7) "لينلا” و 9١(« /6) "حتفلا” و )١54(. "ملسم حرش” :رظنا

 ؟عيبلا يف دبعلا بايت لخدت له

 نوكت لب «عيبلا يف لخدت مل هبايث هيلعو ةيراجلا وأ دبعلا عاب اذإ :لوألا لوقلا

 ةيعفاشلا دنع حصألا وه اذهو .ةلمجلا يف لام هنأل ؛عاتبملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل

 نيب ايف اهنع وفعلاب ةيراج ةداعلا نكل :لاقو ءاهقفلا عيمج ىلإ يدرواملا هبسنو

 ىتح عيبلا يف لخدي ال دبعلا لام :هئللذ لاق «يناكوشلا لوقلا اذه راتخاو .راجتلا

 .هلجر يف يتلا لعنلاو «هعبصأ يف يذلا متانخملاو «هنذأ يف يتلا ةقلحلا

 ضعبو ةفينح وبأ لاق هبو .ةداعلل عيبلا قلطم يف لخدت اهنأ :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا

 .ةيعفاشلل هجو وهو .ةروعلا رتسي ام ردق لخدي :ثلاثلا لوقلا

 .(457/7) "ليئلا”و «(01/65) "حتفلا” و ١174(. /5) "مالعإلا” و )١617( "ملسم حرش” :رظنا

 يوبر لام هعمو دبعلا عاب اذإ

 ادبع عاب نم نأ هموهفم نم ذخؤيو )0١/0(: ؟حتفلا” يف كلو ظفاحلا لاق

 زوجي الف ءايوبر لاملا نوكي الأ طرشب نكل ءحصي عيبلا نأ عاتبملا هطرشو لام هعمو



 بخلا كح

 558)ثيدحلا (*)ج 1 - لل

 «ثيدحلا قالطإل عنمي ال كلام نعو .ىعفاشلا هلاق .مهاردب مهارد هعمو دبعلا عيب

 .دقعلا يف هل لخدم ال هعم يذلا لاملاو .ةصاخ دبعلا ىلع عقو |نإ دقعلا نأكو

 عويبلا باتك ( كلذ ريغو ايارعلا :باي



2 
 أ

 عويبلا باتك (؟79)ثيدحلا (* كلذ ريغو ايارعلا :باب

 َعاَتْبا ِنَم» :َلاَق كي هللا لوس َر نأ ,دضخي» َرَمُع ِنْب هللا ِدْيَع ْنَع -08

 رظسو ة هس ةالس اوم ه0 و حوش

 .(ُهَيِفْوَتْسَي ىتَح ُهْعِبَي الَف اًماَعَط

 4 طبقي ىتَحا :ظ ١ ِفَو

 ٠ 2 ساب سبأ نعو ُهَلْثِه سابع نبا َنَعَو

 :ثيدحلا جيرخت

 ملسمو (؟177) يراخبلا يف يناثلا ظفللاو )١015( ملسمو )5١77( يراخبلا هج رخأ

 .(185١؟8) ملسمو )7١177( يراخبلا دنع دتت» سابع نبا ثيدحو «(77) ةياور قباسلا مقرلاب

 :ثيدحلا ظافلأ

 يبأ ثيدح نم ملسم يف ظفللا اذبب ءاج دقو .ىرتشا :يأ «عاتيا نم» :هلو

 كتف ةريره

 ضبق :لاقيف .فكلا عيمجب ءىيشلا لوانت :ةغل ضبقلا (هضبقي ىتحا :هكتوف

 نم ضرألاو رادلا تضبق :لاقيف «ءيشلا ليصحتل ضبقلا راعتسيو .هديب للملا

 ؛افرع هبسحب نوكي ءيش لك ضبق :اًحالطصاو .اهيلع تيلوتساو اهتزح :يأ .نالف
 .هيف فرصتلا نم نكمتلاو «ءيشلا ةزايح نع ةرابع ضبقلا نإف

 .07 4 /ا) "برآملا لين” :رظنا



 بْحلا

 عويبلا ُباتك (159)ثيدحلا ( كلذ ريغو ايارّعلا :ُباب 2

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ضبقلا لبق ماعطلا عيب زوجي له

 نيب قرف ريغ نم ؛هضبقي ىتح هعيبي نأ اماعط ىرتشا نمل زوجي ال :لوألا لوقلا

 نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هريغو فازجلا

 هلقتن ىتح هعيبن نأ ديب هللا لوسر اناهنف افازج نابكرلا نم ماعطلا يرتشن انك :ملسمل

 .ىرخأ ةلدأ مهو (71717) يراخبلا يف هوحنو .هناكم نم

 يوونلا لاق «يتبلا ناثع لوق وهو .هضبق لبق ءيش لك عيب زوجي :يناثلا لوقلا

 .هيلع درت ثيداحألا :هنذلج يناكوشلا لاقو .دورم ذاش وهو :هللو

 وهو .هضبق لبق فارحلا يف زوجيف هريغو فازحلا نيب قرفلا :ثلاثلا لوقلا

 دمحأ دنع اغتيع رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةحح .قاحسإو ىعازوألاو كلام لوق

 وأ ٍلْيَكِب اَماَعَط ىَرئْشا ِنَم) :لاق يي هللا لوسر نأ ("494) دواد يبأو )5/١١١(

 نم دوادوبأو ةعيل نبا قيرط نم دمحأ هجرخأ .ثيدحلا (ُهَضِيفَي ىَتَح ُةُعِبي الق ِنْزَو

 «نسحلا ىلإ ىقتري ثيدحلا رهاظف .لوبقم :ظفاحلا هيف لاق «ديبع نب رذنملا قيرط

 ءاج دقو !ءيش هتوبث نم سفنلا يفف ؛ظفللا اذه نودب نيحيحصلا يف ثيدحلا نكل

 نأ ىلع «لوألا لوقلا دنع هركذ مدقت دقو (اًناًرج» :ظفلب ملسمل ةياور يف اًضيأ

 وأ اليكم هعيب نع يهنملا ماعطلا نوك ىلع صيصنتلا :لاقف ههجو هنللو يناكوشلا

 .هريغ يف مكحلا توبث مدع مزلتسي ال انوزوم

 .(410 /5) "لينلا» و .(751 /4) "حتفلا” و .(1870) "ملسم حرش” :رظنا



 نحلا
 - ا معد 1 001

 ج تكلذ ريغو ايارعلا :باب

 ضبقلا لبق ماعطلا ىوس ام عيب مكح

 رباجو رمع نع يورم وهو .اقلطم هضبق لبق ءيش عيب زوجي ال :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو نسحلا نب دمحمو يروثلاو يعفاشلا لوق وهو .تنه» سابع نباو

 ثيدح :لوقلا اذه ةجح .نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نباو مزح نبا رايتخا وهو

 عويبلا باتك (؟59)ثيدحلا (*

 ءيش لك بسحأو :يراخبلا يف ةدايز هيفو .,فلؤملا هركذ يذلا دعت سابع نبا

 ىهن تباث نب ديز ثيدحو .ماعطلا ةلزنمب ءيش لك بسحأو :ملسم يقو .هلثم

 هجرخأ .مهلاحر ىلإ راجتلا اهزوحي ىتح « اتبت ثيح علسلا عابت نأ ديوي هللا لوسر

 .ىرخأ ةلدأ مهو .نسح هدئنسو ءامهريغو (” 494) دوادوبأو )١191/5( دمحأ

 لوق وهو .بورشملاو لوكأملا الإ هضبق لبق عيبم لك عيب زوجي :يناثلا لوقلا

 نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .بهاذملا حصأ وهو :رذنملا نبا لاق .روث يبأو كلام

 امهريغ نع ءاج اذكهو .ماعطلا ركذ |مهيفو .فلؤملا امهركذ ناذللا سابع نباو رمع

 .ةباحصلا نم

 لوق وهو .نوزوملاو ليكملا الإ هضبق لبق عيبم لك عيب زوجي :ثلاثلا لوقلا

 دمحأو يعازوألاو دامحو مكحلاو نسحلاو بيسملا نب ديعسو كعيخ نافع نب نامثع

 .قاحسإو

 يبأ لوق وهو .ضرألاو رودلا الإ هضبق لبق ءيش عيب زوجي ال :عبارلا لوقلا

 .هريغ فالخي راقعلا فلت روصتي ال هنألو ؛صوصنلا قالطإ هتجح .ةفينح

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 "حتفلا”و :(7717/4) ؟عومجملا”و :(4ا/7 /7) ؟ىلحملا”و )١515/4(« ؟ينغملا” و «(1/ /) ؟ةيادبلا” :رظنا

 .(30لا/ /8) ؟عتمملا حرشلا” و 76 /5)



 تاعيبملا يف ضبقلا ةقيقح

 لوانتملا يفو لقنلاب لوقنملا يفو ةيلختلاب هوحنو راقعلا يف ضبقلا :لوألا لوقلا

 كعلتخ تباث نب ديز ثيدح :لوقلا اذه ةجح .دمحأو ةيعفاشلا بهذم وهو .لوانتلاب

 .مهلاحر ىلإ راجتلا اهزوحي ىتح عاتبت ثيح علسلا عابت نأ ىجن يي هللا لوسر نأ
 .هذه لبق يتلا ةلأسملا يف هجيرخت مدقت دقو .نسح هدنس

 لد :انلق ؟عامجإلاب طرشب سيل لاحرلا ىلإ هزوحف :ليق نإف :هنللج يوونلا لاق

 لدو «بلاغلا جرخم جرخف لاحرلاب صيصختلا امأو «لقنلا لصأ ىلع ثيدحلا

 .لقنلا لصأ يف طرشب سيل هنأ ىلع عامجإلا

 لوق وهو .راقعلا ىلع اسايق ةيلختلاب ءايشألا عيمج يف ضبقلا :يناثلا لوقلا

 نكمي ال هنأ راقعلا ىلع سايقلا نع باوجلاو :هنثله يوونلا لاق «ةفينح يبأو كلام

 .ملعأ هناحبس هللاو .تالوقنملا فالخب ءفرعلا يف هل ضبق اهنألو ؛ةيلختلا الإ هيف

 :ٍلي اك ضبقلا ليصفتو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .رهاوجلاو مهاردلاك كلذو «ديلاب هضبقف ديلاب لوانتي ام

 حالسلاو بايثلاو افازج عابملا ماعطلا لثم كلذو هلقنب هضبق نوكي لقني ام

 .رخآ ناكم ىلإ ناكم نم لقنت ةداع يتلا تاعيبملا عاونأ نم كلذ ريغو
 نم اهتيشمتب اهضبق نوكي اهوحنو نفسلاو تارئاطلاو تارايسلاو ناويحلا

 .رخآ ىلإ ناكم

 عيب يذلا هرايعمب هئافيتساب هضبق نوكي دع وأ عرذ وأ نزو وأ ليكب عيب ام

 عويبلا باتك (؟09)ثيدحلا 3 كلذ ريغو ايارعلا :باب

 .هب
 .077/7) "برآملا لين” و 0757 /4) "عرومجملا”و ١10(« /5) "ينغملا” :رظنا



 يرحلا كيب

 عويبلا باتك (؟59)ثيدحلا مج كلذ ريغو ايارعلا :باب

 فرعلا ىلإ ضبقلا عجرم

 دمحأ نيمامإلا بهذم :(77/) ؟برآملا لين” يف هنللو ماسبلا خيشلا لاق

 ءاقلطم عرشلا يف درو ضبقلا نأ كلذ ؛فرعلا ىلإ هيف عجري ضبقلا نأ يعفاشلاو

 عراشلا هقلطأ ام نأ :يه ةعفان ةدعاق مالسإلا خيش ررق دقو .فرعلا ىلإ هيف عجريف

 يف هل دح الو هنيبي لو اماكحأ هب طانأو ضبقلا قلطأ عراشلا نإ :ينيبرشلا بيطخلا

 هريغ وأ عيبلا ىنعمب ناك اميف ضبقلا لبق فرصتلا
 قاتعإلا حصي هنأ ىلع روهمجلاف :قاتعإلا يف اوفلتخاو :هنللذ ظفاحلا لاق

 .ال مأ عفدي ملو الاح نمثلا ناك نأب سبخلا قح عئابلل ناك ءاوس ءاضبق ريصيو

 ةيعفاشلا دنع حصألاو .فالخ نهرلاو ةبهلا يفو .هتحص اًضيأ فقولا يف حصألاو

 .ضبقلا لبق
 ةراجإلا لثم «عيبلا مكح هلف عيبلا ىنعم يف دوقعلا هذه نم ناك ام نأ :ةصالخلا

 :يأ عيبلا مكح ا سيل دوقعلا نم ناك امو ؛كلذ وحنو ملسلاو نهرلاو ضوعب ةبهلاو

 يناكوشلا لقنو .روهمجلا لوق وه امك ءضبقلا لبق فرصتلا حص ةضواعم اهيف سيل

 ارهم عيبملا لعج كلذ نمو «ةيصولا كلذ نم اوركذو .فقولاو قتعلا يف مدقت (ى عامجإلا

 .ملعأ هللاو «هيف ريسيلا ررغلا رافتغال ؛علخ ضوع هلعج حصيو هضبق لبق
 حرشلا” و «(4517 /5) ؟لينلا”و «(475/4) ؟ضورلا ةيشاح” و ,(770 /4) "حتفلا” و 050 /) "عومجملا” :رظنا

 06 "عتمملا



 عويبلا ْباتك (4)ثيدحلا (©)> تكلذ ريغو ايارعلا :باب الفرخ

 هضبق لبق امهوحنو ةيصو وأ ثرإب كلم ام عيبزوجي

 .ةيصو وأ «ثرإب كلم ام امأو )١19/4(: ؟ينغملا يف هنللَو ةمادق نبا لاق

 هنأل ؛هضبق لبق هريغو عيبلاب هيف فرصتلا هل زوجي هنإف «هيف هكلم نيعتو «ةمينغ وأ
 ةفينح يىبأ بهذم اذهو .ضوبقملا عيبلاك وهف ؛ةضواعم دقعب نومضم ريغ

 .مهفالخ مهريغ نع ملعأ الو «يعفاشلاو

 ضبقلا لبق فلتف انوزوم وأ اليكم عيبملا ناكاذإ
 ةدم يف ةعلسلا تفلت اذإ امأ :( 259 /) ؟ينغملا» يف هفلله ةمادق نبا لاق

 ناكو ءضبقلا لبق ناك نإف ءهدعب وأ ءضبقلا لبق نوكت نأ امإ ءولخي الف ءرايخلا

 الإ ءافالخ اذه يف ملعأ الو ؛عئابلا لام نم ناكو «عيبلا خسفنا ءانوزوم وأ ءاليكم

 .ناتياور عئابلا رايخخ يفو .هرايخ لطبيو «هنامض نم نوكيف «يرتشملا هفلتي نأ

 ضبقلا لبق فلت اذإ نوزوملاو ليكملا ريغ عيبملا

 يرتشملا أي نأ لبق هدي يف كلهف نمشلاب هسبتحاو ادبع عاب نم :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةعيبرو بيسملا نب ديعس لوق وهو .عئابلا ىلع وهف «نمثلاب

 دمحأو كلامو راسي نب ناميلس لوق وهو .يرتشملا ىلع وه :يناثلا لوقلا
 كلذ يف لصألاو :لاوقألا هذهل هركذ دعب هكْللَج ظفاحلا لاق ءروث يبأو قاحسإو

 نمو عئابلا نامض نم هلعج ءيش لك يف هطرتشا نمف «عيبلا ةحص يف ضبقلا طارتشا

 حيحص دانسإب قازرلا دبع ىورو .ملعأ هللاو ءيرتشملا ناض نم هلعج هطرتشي

 كلهف نمشلا يندقنت ىتح هكيطعأ ال عئابلا لاق نإ :لاق اليصفت كلذ يف سواط نع

 .يرتشملا نامض نم وهف الإو «عئابلا نامض نم وهف
 .ملعأ هللاو .باوصلا وه سواط نع ركذ يذلا ليصفتلا :تلق

 (ها/ /؟8) "برآملا لين”و .(587/4) "حتفلا”و 7/4”1(0) "ضورلا ةيشاح”و (01/5) "ينغملا” :رظنا

 .087 /8) "عتمملا حرشلا”و
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 ج كلذ ريغو ايارعلا :باب

 ناعاصلا هيف يرجي ىتح ماعطلا عيب نع يهنلا

 َتْعب اَذِإَو «ُلَتْكاَف َتْعَتْبا اَذِإ) :هل لاق دي ىبنلا نأ : تضخ نافع نب نامثع نع

 (1794/0) "ءاورإلا» يف اقرط ثيدحلا اذهل هلله ينابلألا خيشلا ركذ .(ُلِكق

 .اهب هححصو

 عويبلا باتكك (؟59)ثيدحلا (؟

 هيف يرجي ىتح ماعطلا عيب نع ديو هللا لوسر ىبن :لاق كننخ رباج نعو

 هدنسو «هريغو (777/) هجام نبا هجرخأ .يرتشملا عاصو «عئابلا عاص :ناعاصلا

 نكل .نيبزلا يبأ ةنعنع هيفو ءليل يبأ نب نمحر لادبع نب دمحم لجأ نم ؛فيعض

 .نسح هدنس :ظفاحلا لاق .ك ةريره بأ ثيدح نم دهاش ثيدحلل

 يفو ليكلاب ليكملا يف ضبقلا طارتشا ىلع ةلالد كلذ يفو :هكللج ظفاحلا لاق

 ءدساف هضبقف افازج هضبقف ةنزاوم وأ ةلياكم اًئيش ىرتشا نمف «نزولاب نوزوملا

 مث هضبقو ةلياكم ىرتشا نمو ءسكعلابو ةنزاوم هضبقف ةلياكم ىرتشا ول اذكو

 هلك كلذبو ءايناث هارتشا نم ىلع هليكي ىتح لوألا ليكلاب هميلست زجي مل هريغل هعاب

 .اقلطم لوألا ليكلاب هعيب زوجي :ءاطع لاقو ءروهمجلا لاق

 .(477/5) "لينلا”و .(7 6١ /5) ؟حتفلا” :رظنا

 ديدحتلاب اهليك ملعي مل نإو تيؤر اذإ افازج ماعطلا ةريص عيبزوجي

 لوسر اناهنف ؛افازج نابكرلا نم ماعطلا يرتشن انك :لاق دخني» رمع نبا نع

 .(19719) ملسمو (7177) يراخبلا هجرخأ .هناكم نم هلقنن ىتح هعيبن نأ ب هللا

 لهج عم افازج ةربصلا عيب زوجي :(5//177) ؟ىينغملا» يف هثلله ةمادق نبا لاق

 دقو ءافالخ هيف ملعن الو ءيعفاشلاو ةفينح وبأ لاق اذهبو .اهردقب يرتشملاو عئابلا

 .دمحأ هيلع صن



 حلا

 عويبلا باتك («)ثيدحلا )ع ايلا

 نازولاو لايكلا ةرجأ

 نأل ؛عئابلا ىلع نوزوملاو ليكملا يف نازولاو لايكلا ةرجأو :هغلله ةمادق نبا لاق

 نأ امك «عئابلا ىلع ناكف ءكلذب الإ لصحي ال ضبقلاو ,«يرتشملل عيبملا ضيبفت هيلع

 «تالوقنملا لقن امأو «تادودعملا دعي يذلا ةرجأ كلذكو ءاهيقس ةرمثلا عئاب ىلع

 .دمحأ هيلع صن .ةيفوت قح هب قلعتي ال هنأل ؟يرتشملا ىلع وهف ؛ههبشأ امو

 .0771 /4) "عومجملا”و )١77/5(« "ينغملا” :رظنا

 كلذ ريغو ايارعلا :باب



 رخلا

 ا

 0 2 نراايعَم ٠ « ويس وع 5 0 10 ٠ سا ةهاس

 ماع لوقت ديو هللا لوُسَر َعِمَس هنأ هع نوع ملا دبع نإ راج نع

 عويبلا ُباتك (؟70)ثيدحلا (؟ كلذ ريغو ايارعلا :ُباب

 ل هر 7 ِ : لق .« ماضل اواو رضا ب مرح لوُسَوَو هل نإ :جنتل 1
 ُدوُلُجلا اب ْنَمْديَو نفسا اهي َلْطُي هنإف ؛ِةَنيلا َموُحُش َتْيَأَرَأ ىللا ٌلوُسَر اَ ' 0 ل

 َدْنِع كَ هللا ُلوُسَر َلاَق مث .(َماَرَح وه 00 لد :ٌلاَتَق ؟ + سانا اني ها

 يع و
6 

 وع 2ع 04 2

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1981) ملسمو (5*177) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ليللاو رمقلاو سمشلا نأل ؛كلذب تيمس «ةنسلل مسا ماعلا (ماع) :هلوق

 .[٠1:سي]# تر وُخجت كلف ىف ليو :ىلاعت هلوق هنمو .كلفلا يف اهيف موعي راهنلاو

 نم ةنماثلا ةنسلا يف ناضمر نم نيرشع يف ناكو ةكم حتف يأ (حتفلا) :هلوق

 .ةرجمللا

 مرح ةياورلا تحص اذك :هنللج يبطرقلا لاق (مرح هلوسرو هللا نإ» :كهتوق

 #2 يبنلا بدأت نكل «نانثا مدقت هنأل ؛امرح هلصأ نأكو «دحاولا ريمض ىلإ ادنسم

 ىلع هدر ام عون نم اذه نأل ؛نينثالا ريمض يف ىلاعت هللا مسا نيبو هنيب عمجي ملف



 4 تمر نخلا

 (١07)ثيدحلا مج

 :لق !َتْنَأ مؤهلا ٌبيِطَح َسْفب» :هل لاقف .ىوغ دقف [هصعي نمو :لاق يذلا بيطخلا

 كلذ ريغو ايارعلا :باب

 .(َُلوُسَرَو هللا ٍصْخَي ْنَمَو

 رتاسلا ةأرملا رامح هنمو «ةيطغتلاو رتسلا ىلع لدت ةدام رمخلا ارمخلا» :هلوق

 ةدالل رمخلا ىنعم ذخأ انه نمو .اهتيطغت :يناوألا ريمختو .اههجوو اهسأرل

 وأ رمث وأ بنع نم :عون يأ نم رمخ وهف ركسأ ام لكو .لقعلا يطغت اهنأل ؛ةركسملا

 .ةثدحتسملا تابورشملا هذه اذكو كلذ ريغ وأ ءريعش

 .ةيعرش ةاكذ ريغب ةايحلا هنع تلاز ام ميملا حتفب «ةنيملا» :4هلوقف

 هعمج «ةيريزنخلا ةليصفلا نم رذق ثيبخ ناويح ريزنخلا اريزنخلا» :هلوق

 .ريزانخ

 :نثولا :هريغ لاقو يرهوحلا هلاق .نئثولا :وهو منص عمج «مانصألاو» :هلوق

 .اروصم ناك ام :منصلاو «ةثج هلام

 وأ ديدح نم عنصي وأ ةراجح نم تحني ام مانصألا :هتلله ماسبلا خيشلا لاقو

 ةروص ىلع منصلا نوكي دقو .ىلاعت هللا نود نم دبعتل ؛تناك ةدام يأ ءبشخ وأ نيط

 .هنوليختي ناطيش ةروص وأ «ليئارسإ ينب لجعك ناويح ةروص ىلع نوكي دقو «ناسنإ

 هب ىلطي ام لكو «نارطقلا ءالطلاو اهخطل اهالط (نفسلا اهب لطي) :هلوق

 .اهدسفي الف ءاملا اهنع لوزي ىتح نهدت نأ :نفسلا ءالطف

 اهنأل ؛ةلعاف ىنعمب ةليعف يه :ديرد نبا لاق «ةنيفس اهدحاو (نفسلا) :هلوق

 .هرشقت :يأ «ءاملا نفست

 .حيباصملا يف هنولعجي نيح هب نوئيضتسي :يأ (سانلا اهب حبصتسيو) :هلوق

 .جرسلا يهو



 أ 00
 كلذ ريغو ايارعلا :باب عويبلا ْباتك (؟١7)ثيدحلا (؟)ج ع >

 هللا نعلو .هاداعو هنعل :هللا هلتاق :ةغللا لهأ لاق ادوهيلا هللا لتاق» :هلوق

 .ليحلا مهلا عتسال ؛دوهيلا

 مهيلع مرحملا محشلا اوباذأ :يأ «ةففخملا ميملاو ميجلا حتفب «ولمج» :هلوق

 .موحشلا ىلإ عجار هولمج يف ريمضلاو .موحشلاب عافتنالا ىلع اولاتحيل هوعاب مث هلكأ
 .((؟/5) "حيضوتلا” و «؛(14 /0 "متفلا”و (6 /07 "مالعإلا”و /1) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةّقلعتملا لئاسملا

 رمخلا عيب مرحي

 .زئاج ريغ رمخلا عيب نأ ىلع اوعمجأو :هنذلَم رذنملا نبا لاق

 .مهريغو دشر نباو ةمادق نبا عامجإلا لقن اذكهو
 .(594 /5) "يبطرقلا ريسفت” و (؟74/7) "ةيادبلا” و :(587 /4) ؟ينغملا”و .(1١؟8) «عامجإلا” :رظنا

 ؟سجن رمخلا له

 هلوق :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .سجن رمخلا :لوألا لوقلا

 ٍلَمَع ْني شجر موال باَصْحاْلاَو ٌميِيَمْلاَو رمخلا امن اَونَما- َنِِدَلا ايي :لاعت

 َمَّرَح هللا َّنِإ» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كعنخ رباج ثيدحو 9١[« :ةدئاملا] # ٍنَطِمَّقلَ

 رمألاو اهيلع سجرلا قالطإو اهل عرشلا ثابختسا نم روهمجلا مهفف .؛َرْمَجلا
 .اهتساجنب مكحلا ءاهبانتجاب

 ينزملاو ثيللاو ةعيبر لوق وهو .هبرش مرحملا انإو ءرهاط رمخلا :يناثلا لوقلا
 رمخلا اوقارهأ من ةباحصلا نأ كلذ سنأ نع ءاج ام :لوقلا اذه ةجح .مهريغو

 يراخبلا هجرخأ .اهقيرهي نأ هرمأ ةحلط ابأ نأو «ةنيدملا ككس يف ترج ىتح

 )١9850(. ملسمو ((0687)



 لا

 ثيدحلا (”)ج ننس

 ناوضر ةباحصلا كلذ لعف امل ةسجن تناك ول رمخلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلاف

 .قرطلا يف يلختلا نع ىمن اىكّدَي لوسرلا هنع ىهنلو مهيلع هللا
 الف ميرحتلا امأو اهتساجن ىلع لادلا ليلدلا مدعل ؛يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ٍتأي سجرلاو .اهتساجن ىلع ةلالدلا يف يفكت الف ةيسجرلا امأو «ةساجنلا هنم مزلي

 .كلذ ريغو ةرذعلاو رذقلاو نتنلاو طخسلا :اهنم «ناعم ىلع

 .(5861/5) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 عويبلا باتك (770) كلذ ريغو ايارعلا :باب

 ؟رمخلا ليلخت زوجي له

 اذه ةجح .ءاهقفلا روهمج لوق وهو .دحأل رمخلا ليلخت زوجي ال :لوألا لوقلا

 ذختت رمخلا نع لئس ْدْيتُي يبنلا نأ (1987) ملسم يف نفخ سنأ ثيدح :لوقلا

 .ىرخأ ةلدأ مهو .«ال» :لاقف ؟ةاَح

 يمدآ ةجلاعمب اهنم للخت ام لكأب سأب الو «رمخلا ليلختب سأب ال :يناثلا لوقلا

 .نييفوكلاو دعس نب ثيللاو يعازوألاو يروثلا لوق وهو .اهريغ وأ

 ريغب اهسفنب تللخت اذإ الإ رمخلا ليلخت زوجي ال هنأو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملع أ هللاو ءسأب الف «يمدآ عنص

 .(1947) ؟ملسم حرش” و «(104 /5) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 اهتاذب رمخلا تللخت اذإ

 نأ هباحصأو كلام لوق فلتخي مل :(3554 /5) "هريسفت” يف هكلله يبطرقلا لاق

 باطنخلا نب رمع لوق وهو .لالح لخلا كلذ لكأ نأ اهتاذب تللخت اذإ رمخلا

 رثكأ دنع هبهذم ليصحت وهو «يعفاشلا يلوق دحأو «ةعيبرو باهش نباو ةصيبقو
 ع

 .ةياحصأ



 مرخلا كمي

 50ج جان كلذ ريغو ايارعلا :باب

 ترهط الخ اهسفنب رمخلا تبلقنا اذإ

 اهسفنب تبلقنا اذإ اهنأ اوعمجأو )١987(: "ملسم حرش” يف هلله يوونلا لاق

 جوجحم وهف هنع حص نإف .رهطت ال اهنأ يكلاملا نونحس ىكح دقو .ترهط الخ

 .ملعأ هللاو .هلبق نم عامجإب

 ؟باودلا همعطت نأزوجي له سجنتملا ءيشلا

 بالكلا ةتيملا موحش ماعطإ زاجو ٠١(: /”) ؟لبسلا” يف هكلله يناعنصلا لاق

 بهذم كلذ عيمج زاوجو .باودلا هماعطإو لحنلا سجنتملا لسعلا ماعطإو

 يف تعقو ةرأف نع لكس ْةْييَي هنأ يواحطلا هاور ام عافتنالا زاوج ديؤيو .ثيللاو

 هب اوُحِبْصَتْساَ اًعِئاَم َّناك ْنِإَو ءاَفْوَح اَمَو اَموَقْلَأَف اًدِياَج َناَك ْنإ) :لاقف ءنمس

 «ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ يورو .تاقث هلاجر نإ :يواحطلا لاق .اِهب اوُعِفَتْناَو

 عويبلا باتك (770)ثيدحلا (*

 نب ملاسو دمحم نب مساقلا نيعباتلا نمو ءىسوم وبأو رمع نباو كن يلع :مهنم

 .اليلد حضاولا وه اذهو .هللادبع

 تاردعلا عيب مكح

 ليلد كلذ يفو .مدلاو رمخلا عيب ب ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ :هنللو هنلا> يبطرقلا لاق

 - ملعأ هللاو - كلذلو «هلكأ لحيال امو تاساجنلا رئاسو تارذعلا عيب ميرحت ىلع

 ام سايقلاو .ةعفنملا نم هيف امل ؛مساقلا نبا هيف صخرو «باودلا لبز عيب كلام هرك

 .كلذ ةحصب دهاش ثيدحلا اذهو «يعفاشلا بهذم وهو «كلام هلاق

 سجنلا نيقرسلاب عافتنالا ءاملعلا روهمج زوج دقف اًضيأو :.هللخ ميقلا نبا لاقو

 .هنيع ةساجن عم «لقبلاو رمثلاو عرزلل ضرألا ةرامع يف
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 عويبلا باتك (770)ثيدحلا (*)ج كلذ ريغو ايارعلا :باب

 .هب عافتنالا زاج نإو ؛مارح كلذ عيب نأو باوصلا وه اذهو :تلق :لاق مث

 هللا مرح ام ريغ يف اهب عافتنالا ميرحت ةتيملا عيب ميرحت نم مزلي ال هنأ :دوصقملاو

 ىلع كلام صن دقو .كلذ ريغو ةازبلاو روقصلا ماعطإو ديقولاك ءاهنم هلوسرو

 .هنم نوباصلا لمع زاوج ىلعو دجاسملا ريغ يف سجنلا تيزلاب حابصتسالا زاوج

 مرح هعيب مرح ام لك سيلف عيبلا باب نم عسوأ عافتنالا باب نأ :ملعي نأ يغبنيو

 .عيبلا ميرحت نم عافتنالا ميرحت ذخؤي الف |مهنيب مزالت ال لب .هب عافتنالا

 هعيب زوجي الف هلوبو ناسنإلا ةرذعك هتساجنب مكح ام نأ :مدقت امن ةصالخلا

 لوكأم :نيمسق ىلإ مسقنتف تاناويحلا ثاورأ امأو «هب عافتنالا زوجيو ةتيملا ىلع اسايق

 زوجيف ةرهاط هثاورأ نأ حيحصلاف محللا لوكأم امأف .محللا لوكأم ريغو «محللا

 عجريف ءاهمدعو ةساجنلا يف فالخ هيفف محللا لوكأم ريغ امأو ءاهب عافتنالاو اهعيب

 .ملعأ هللاو .هتساجن ىلع روهمجلاو .مدقت ام ىلإ همكح

 ((585/5) ؟يبطرقلا ريسفت”و 2(؟1/6/9) "عومجمملا” و 51٠(« /#) دهتجملا ةيادبو «(؟5877/4) ؟ينغملا” :رظنا

 .(1/017 /0ه) ؟دازلا”و

 تيما عيب مرحي

 .ةتيملا عيب ميرحت ىلع اوعمجأو :هنلل رذنملا نبا لاق

 لبقت يتلا اهئازجأ عيمجب ةتيملا عيب ميرحت ىلع قافتالا دشر نبا لقن اذكو

 .مهريغو ةمادق نبا اذكهو «ةايحلا

 .اهعيب زوجي هنإف ؛كمسلاو دارجلا ةتيملا عيب ميرحت نم ىنثتسيو

 .(474/4) "حتفلا” و 549 /4) "ينغملا” و «( 974 /9) «ةيلدبلا» و )١18(. "عامجإلا :رظنا



 عويبلا باتك (؟70) كلذ ريغو ايارعلا :ُباب

 اهشيرو اهفوصو اهربوو ةتيملا رعش عيب مكح

 نم تناك اذإ اهعيب زوجيو «ةرهاط اهرابوأو اهفاوصأو ةتيملا رعش :لوألا لوقلا

 نمَوأ# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .رهاط ناويح

 معي اذهو :اولاق [١6:لحنلا]4ٍنيِح َلِإ اًمَتَمَو اكنَأ اَمِراَعْشَأَو اًمِراَبْوَأَو اَهِفاَوَصأ

 .اهتاومأو اهءايحأ

 عم 03 هر هر

 اَمَق .21؟هي ْمُتْمَفتْلاَف ُموُمتْعَبَدَك اهباهإ ْمْذَحَ ىو مسن و ودق رس 0 . اَهلُكأ َمُرَح (َمِإ» :َلاَقَف !ُهتْيَم اَّنِإ :'

 .(7571) ملسمو ؛(597١) يراخبلا هجم رخخأ

 دبكلاو محشلاو محللا ىوس ام ةحابإ يف اًدج رهاظ اذه :هلل ميقلا نبا لاق

 اًضيأ لاقو «ريزنخلا محل ميرحت يف تلخد (ى ؛محللا يف ةلخاد اهلك ةيلألاو لاحطلاو

 فاوصألاو روعشلاو هيف ةثيبخلا تالضفلاو تابوطرلا ناقتحال سجني انإ محللاو

 عسي

 اهلوانتي ةتيملا مسا نأب هل جتحاو «يعفاشلا لوق وهو .ةسجن اهنأ :يناثلا لوقلا

 .اهئازجأ رئاس لوانتي امك

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةيحلا راعشأو رابوأو فاوصأ امأ «ةتيملا ىلع ةلأسملا هذه يف مالكلا :هيبنت

 .اهعيب زاوجو اهتراهط يف فالح الف ةيعرش ةاكذب تيكذ يتلا

 .(457/4) "حتعفلا” و ,(07091/0) "دازلا” :رظنا

 هؤارشو ريزنخلا عيب مرحي

 .مارح هؤارشو ريزنخلا عيب نأ ىلع اوعمجأو :هفْلاَج رذنملا نبا لاق



 تلا تك

00 
 دعانا

 هئازجأ عيمجو هتلمج لوانتيف ريزنخلا عيب ميرحت امأو :هفلله ميقلا نبا لاقو

 هلكأ ميرحت ىلإ ةراشإ ؛لكألا ميرحت دنع همحل ركذ فيك لمأتو .ةنطابلاو ةرهاظلا

 .محللا همظعمو

 .(0/51/هزو(؟الع /9) "عومجملا” و , /0 "ينغملا” و (3739/79) «ةيادبلا”و«(١؟4) "عامجإلا” :رظنا

 عويبلا ُباتك (؟١7)ثيدحلا ( كلذ ريغو ايارعلا :ُباب

 كرشلل ةذختم هلآ لكو مانصألا عيب مرحي

 دافتسيف مانصألا عيب ميرحت امأو :(771/5) ؟دازلا» يف هفلَو ميقلا نبا لاق

 امنص «تناك عون يأ نمو .تناك هجو يأ ىلع كرشلل ةذختم ةلآ لك عيب ميرحت هنم

 اهلك هذهف هللا ريغ ةدابعو كرشلا ىلع ةلمتشملا بتكلا كلذكو .ابيلص وأ انثو وأ

 نم عيبلا ميرحتب ىلوأ وهف ءاهذاختاو اهئانتقا ىلإ ةعيرذ اهعيبو .اهمادعإو اهتلازإ بجي

 .اهسفن يف اهتدسفم بسحب اهعيب ةدسفم نإف ؛اهادع ام لك

 ؟عافتنالا ىلع مأ عيبلا ىلع دوعي «مارح وهر : 1: هلوق يف ريمضلا له

 بهذم نم حيحصلا وه اذهو عافتنالا ىلإ ال عيبلا ىلع دوعي :لوألا لوقلا

 لوقلا اذه ىلعو .ةيميت نباو يربطلا ريرج نباو ءاطع لوق وهو هباحصأو يعفاشلا

 لكأب سيل امم كلذ ريغو «حابصتسالاو نفسلا يلط يف ةتيملا محشب عافتنالا زوجيف

 .يمدآلا ندب ينالو

 ىلعو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاهنع يهنملا لاعفألا ىلإ دوعي :يناثلا لوقلا

 ام الإ «ةتيملاب عافتنالا نع يهنلا مومعل ؛الصأ ءيش يف هب عافتنالا زوجي الف :اذه

 .غوبدملا دلحلا وهو ءصخ

 -لوألا لوقلا باحصأ :يأ- اولاق :ميقلا نبا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 اوبلط مهنأو عيبلا نع مهنم ناك انإ لاؤسلا نأ ملع رباج ثيدح قايس لمأت نمو :



 1 موب نخلا
 ج

 وه١ :لاقو .مهيلع ىبأف عفانملا نم اهيف امل ؛موحشلا عيب يف مه صخري نأ هنم

 زوجي له :ةتيملا موحش تيأرأ :اولاقل لاعفألا هذه مكح نع هولأس ول مهنإف .«ٌماَرَح

 .اذكو اذك اهب لعفي هنإف :اولوقي ملو ؟دولجلا اهب نهدتو «سانلا اهب حبصتسي نأ

 .(576 /1) "حتفلا” و )١941(. "ملسم حرش” و 67/59 /0) ؟دازلا” :رظنا

 عويبلا ُباتك (؟70)ثيدحلا (* كلذ ريغو ايارعلا :ُباب

 تك 59 0 تك



 عويبلا باتك (؟١71)ثيدحلا (* 3 |

 :ملسلا فيرعت

 .ْفّلَّسلا :ًةغل ُمَلَّسلا

 سأر ميلستل الس يمسو .لجاع ٍنمئب ةّمّذلا يف فوصوم ُعيِب وه :اًعرشو
 .لاملا سأر ميدقتل اًقلسو «سلجملا يف للملا

 زرئاج ملسلا

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هزاوج يف لصألا

 أ لإ ِنْيدِي ُمسَيِاَدَت اَدِإ ْاَوُنَماَء تيِدلأ هيي :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .[1417 :ةرقبلا]# ةوبتُكحَأَف ٌصكسُم

 .فلؤملا هركذ يذلا دضنيخ سابع نبا ثيدحف :ةنسلا امأو

 هنايب يتأيسو .ةلمجلا يف هزاوج ىلع عامجإلا دحاو ريغ لقنف :عامجإلا امأو

 .هللا ءاش نإ .هليصفتو

 .(58/9) "عتمملا حرشلا” و ,2* ٠ 5 /5) "ينغملا” و .(57"0* /0) "ناييلا”و )٠١1١/5(« "فارشإلا” :رظنا

 م 280
 ْمُهَو كَل كي وللا ُلوُسَر َمدَق :َلاَق ضن سابع نب هللا دبع ْنَع 1١-

 ِءيش ف َفّلْسَأ ْنَم م *ّلاَتَف «تالئلاَو ٍنيَنَسلاَو ةَنَمْلا راَثلا يف َنوُفلْسُي

 .«مولطم لجأ لإ ولعت ووو ولم لك فِي

 :ثيدحلا جيرخت

 كرمت يف» هدنعو «(ثالثلاو» هدنتع سميلو 0( ملسمو 0 يراخبلا هج رخأ

 .1١ءىش يف لدن
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 عويبلا باتك (؟71)ثيدحلا (١)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 وهو «فلسلا نم ءايلا مضب نوفلسي .لاحلل واولا (نوفلسي مهو) :هلوق

 .بابلا بقع اذه ىلع مالكلا مدقت دقو .ملسلا

 رابتعاو «لاكي هيف ليكلا رابتعا هب دارملا «مولعم نزوو مولعم ليك يف» :هئوق

 .نزوي اميف نزولا
 .(4 47 /4) ؟حيضوتلا” و «(97//710) "مالعإلا» :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 سايقلا قفو ىلع ملسلا

 نع ملسلا جورخ ءاملعلا ضعب نظ :ميقلا نبا لاق :هنلله ماسبلا خيشلا لاق

 .مازح نب ميكح ثيدح يف هنع يهنملا (كدنع سيل ام عيب) :باب نم هنأو «سايقلا

 تسيل ةنيعم نيع عيب هب داري روكذملا ثيدحلا نإف ؛باوصلا نع ديعب نظلا اذه نكلو

 يرتشملل اهملسيف اهبحاص نم اهءرتشي امنإو دقعلا اهيلع ىرجأ (نيح عئابلا كلم يف
 قفو ىلع ملسلاف ...ثيدحلا حيرص اذهو .هكلم يف اهوخد لبق هنم اهارتشا يذلا

 ةحلصمو .هعرزو هراجشأ حلصيل نمثلا ليجعت يضتقت عئابلا ةحلصم نإف ؛سايقلا

 .ةعورشم ةحيحص قيرطب هدوقن لطعت لباقم ةصيخر ةرمثلا هئارشب لصحت يرتشملا

 .(59/4) "عتمملا حرشلا” و ١١١(, /“9) "برآملا لين” :رظنا

 ةعبس ملسلا طورش

 ةدئاز اهنإ :ملعلا لهأ ضعب لاق طورشلا هذه :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 «ةقباسلا عيبلا طورش عم طرتشت ةعبسلا طورشلا هذه نأل ؛عيبلل يتلا طورشلا ىلع



 طورش يف لخاد اهضعب طورشلا هذه نأ حيحصلا نكلو «كلذ ىلع ةدئاز نوكتف

 .اهيلع دئاز اهضعبو «ةقباسلا عيبلا

 :يهف ءطورشلا امأ :تلق

 طرشلا اذهو .حصي مل ضبقلا لبق اقرفت نإف ,.دقعلا سلجم يف هنمث ضبق

 ملسلاو .فلسلا ىنعم اذهف «َفَلْسَأ ْنَم١ :َِو هلوق نمو «نوفلسي :هلوق نم ذوخأم

 .هنع يهنملا نيدلاب نيدلا عيب ريصي التل ؛اعرشو ةغل

 ام هنإف ؛دقعلا سلجم يف هميلست نم ذوخأم اذهو .ملسلا لام سأرب ملعلا

 .ىلوأ انهف عيبلا طورش نم وهو «مولعم ءيش الإ سلجملا يف ضبقي

 دودعمو عورذمو نوزومو ليكم نم هتافص طبض نكمي هيف ملسملا نوكي نأ

 ."موُلْعَم ٍلْيك يف :اكي هلوق هيلإ ريشي طرشلا اذهو .اهوحنو

 ناك نإ عرذلابو انوزوم ناك نإ نزولابو اليكم ناك نإ ليكلاب هردق ركذ

 ؛سانلا دنع هيلع فراعتم عرذ ةلآو نازيمو فورعم لايكمب نوكي نأو ءاعورذم

 .(موُلُعَم ٍلْيَك يف» :ٌدِكيَب هلوق نم ذوخأم اذهو .هب ءافيتسالا رذعت الوهجم ناك اذإ هنأل

 ىلإ» يكب هلوق نم ذوخأم اذهو .لوهجم لجأ ىلإ حصي الف ؛مولعم لجأ ركذ
 ريل ضر رج

 .«مولعَم ٍلَجأ

 كلذ ين دجوي ال ناك نإف .لجألا لولح تقو يف اًبلاغ هيف ملسملا دوجو

 اذهو .هبوجو دنع هميلست نكمي ال هنأل ؛حصي مل اردان الإ دجوي ال وأ تقولا

 اهيف ملسي يتلا ةياغلا ءاهتنال (ىلإ)ف ؛موُلْعَم لجأ لإ» :يكب هلوق نم ذوخأم طرشلا

 .ةمولعملا ةياغلا هذبب هميلست نكي مل ءاردان الإ دجوي ال ناك اذإف .هيف ملسملا

 :لوقي نأب «نيعملا يف ملسلا حصي الف .ةمذلا يف فوصوم ءىيش يف ملسي نأ

 الف انيعم هيف ملسملا ماد ام هنآل ؛حصي ال هنإف .نيعلا هذهم مهرد ةئام كيلإ تملسأ



 رخلا كيب
 م ع
 )ج >0

 ال عئابلا دنع ةعيدو ىقبي الو ءىثلا اذه ذخأيو مهاردلا هيطعي ملسلا ىلإ هيف ةجاح

 اذهو .لجألا لولح لبق فلتي دق هنألو ؟يرتشملا هنم ديفتسي الو عكابلا هنم ديفتسي

 انك ام :لاق ؟عرز مهل ناكأ :ليق هيفو ىفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح نم ذوخأم طرشلا

 «ةمذلا يف عقو ملسلا نأ ىلإ ريشي اذهف (١15؟65) يراخبلا يف وهو .كلذ نع مهأسن

 .نايعألا هقلعتم نكي ملو

 .(07/9) ؟عتمملا حرشلا”و «(440 /4) ؟حيضوتلا” و «(7* 00 /4) "ينغملا” :رظنا

 عويبلا باتك (؟71)ثيدحلا (

 ؟نيعم يف ملسلا حصي له

 مالكل هحرش يف (27/9) ؟عتمملا حرشلا” يف هفللو نيميثع نبا خيشلا لاق

 جاركلا يف يتلا كترايسب افلأ نيعبرأ كل تملسأ :لوقي نأ لثم :دازلا بحاص

 نيعملاك اذه نأل ؛هيف ملسلا حصي الف نيعم فوصوم اذهف .اذكو اذك اهتفص

 هذه كيلإ تملسأ :لاق نإ امأ «ةمذلا يف افوصوم نوكي نأ طرتشا فلؤملاف .رضاحلا

 تسيلو «هنيعي ملو ةمذلا يف فوصوم هنأل ؛حصي اذهف .ةنس دعب ةرايسب افلأ نيعبرألا

 .نيعم ناكم يف ةنيعم ةفوصوم

 حيحصلا ىلع ملسلا اهيفزوجي ءايشأ

 ةثونألا ركذ اهيف بجيو .ريمحلاو لاغبلاو منغلاو رقبلاو لبإلا :يهو ناويحلا

 .عونلاو نوللاو نسلاو ةروكذلاو

 عونلا :يناثلاو ءمنغ وأ رقب محلك سنجلا :اهدحأ :رومأ هيف بجيو محللا

 يصخ ىثنأ وأ ركذ محل :ثلاثلا زعم وأ نأضو سيماوج وأ بارع رقب محل :لاقيف

 نمو ميطف وأ عيضر ريغصلا نمو ريبك وأ ريغص :لوقيف نسلا :عبارلا «لحف وأ

 .بنجلا وأ فتكلا وأ ذخفلا نم هنأ نيبي :سماخلاو «ينث وأ عذج ريبكلا



 بِلا
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 عويبلا باتك (؟0/1)ثيدحلا (* ج

 نإ هتفصو اهناويح سنج ركذبو «ةيلكلاو لاحطلاو دبكلاو ةيلألاو محشلا

 .ضرغ هب فلتخا

 عونو رمحأ وأ ضيبأ نوللاو يفيرخ وأ يعيبر ماتلا هفصوب ءيجيو لسعلا

 .عمشلا نم ىفصم الإ هل سيلو .رجشلا

 .حلملاو يرطلاو لازهلاو نمسلاو رغصلاو ربكلاو عونلا ركذيو كمسلا

 .رفصأ وأ ضيبأ نوللاو رقب وأ زعم وأ نأض نم عونلاب طبضيو نمسلا

 .دلبلاو هنولب طبضيو ربنعلا

 .فلتخي ناك نإ عونلاو دلبلاو ةناخئلاو رودلاب اهطبضيف ةيحرألا ةراجح

 :ةمادق نبا لاقو ءردقلاو نوللاو عونلا ركذيف اهطبضيف ءانبلل ةراجحلا

 .نزولا طرتشي الو :هنتلَه يوونلا لاقو .نزولاو

 لاق ءضرعلاو لوطلا نم ردقلاو نيللاو عونلاو نوللا ركذيو ةينآلا ةراجح

 .نزولا طرتشي ال :هفلله يوونلا لاقو ءنزولاو :ةمادق نبا

 .هنزوو هناصغأ نم وأ رجشلا سفن نم هنأو هتقدو هظلغو هعون ركذيف بطحلا

 .هتبوطرو هسبيو ةقدلاو ظلغلاو لوطلاو عونلا ركذيف ءانبلل بشخلا

 هانركذ امو «ةريثك ءايشأ ملعلا لهأ ركذو .اهركذن نأ لاصخلا نم انيأر ام اذه

 .فالخ ركذ دقو ءحجارلا وه انه

 .(5517/5) ؟نيبلاطلا ةضور” و ,(707 /4) ؟ينغملا”و ١١١(.« /5) ؟فارشإلا” و «( 5944 /6) ؟نايبلا” :رظنا

 ةفصلاب طبضني ال اميف ملسلا حصيال

 نم رهوجلاك ؛ةفصلاب طبضني ال ايف ملسلا حصي الو :ههلله ةمادق نبا لاق

 فلتخت اهناثأ نأل ؛رولبلاو «قيقعلاو ءدجربزلاو ءجزوريفلاو ,توقايلاو ءؤلؤللا

 اذهو ...اهئافصو ءاهئوض ةدايزو ءريودتلا نسحو ءربكلاو ء«رغصلاب انيابتم افالتخا



 يرخلا كمي

 ؟/١)ثيدحلا (*)ج هلا

 طرتشا اذإ ءاهيف ملسلا ةحص كلام نع يكحو «يأرلا باحصأو «يعفاشلا لوق

 .انركذ امل ؛ىلوأ هانلق يذلاو ءفورعم نزوبف ءانزو ناك نإو امولعم اًئيش اهنم

 نامرلاك هدارفأ فلتخا ايف ملسلا حصي الف دودعملا امأ :هنلل ماسبلا لاقو

 نكمي الو فلتخت اهنآل ؛لوقبلاكو ءرغصلاو ريكلاب فلتخت اهنأل ؟ضيبلاو خوخلاو

 .فارطألا فالتخال اهعرذ نكمي الو فلتخت اهنأل ؛دولجلاكو «مزجلاب اهريدقت

 ةقيض لاطسأو مقاقو اهطاسوأو اهسوؤر ةفلتخم يناوأو عراكأو سوؤركو

 .(075/49) ؟عتمملا حرشلا”وء(9/١١١) ؟برآملا لين”و ٠5" /4) "ينغملا” :رظنا

 عويبلا باتك (

 طرشلا رايخ هيف تبثي الو سلجملا رايخ ملسلا يف تبثي

 دحاو لكل تبث ملسلا دقعنا اذإ :(79457 /5) ؟نايبلا” يف هفلله ينارمعلا لاق

 هرمي ام اياب ٍناَحِياَبَيلا» يب هلوقل ؛ارياختي وأ اقرفتي نأ ىلإ سلجملا رايخ امهنم
 .ناعيابتم ناذهو .«ّرَخا رَكآل اَمْهُدَحَأ ُلَقَي وَ

 هيف طرتشا اذهلو ؛همامت لبق اقرفتي نأ زوجي ال هنأل ؛طرشلا رايخخ هيف تبثي الو

 .فرصلاك طرشلا رايخ هيف تبثي ملف ءسلجملا يف لاما سأر ضبق

 ملسلا هيف مرح امهيف ءاسنلا مرح نيلام لك

 يف امهدحأ مالسإ زوجي ال هيف ءاسنلا مرح نيلام لكو :هثلله ةمادق نبا لاق

 .ليجأتلاو ءاسنلا هطرش نم ملسلا نأل ؛رخآلا

 .(071731/4) "ينغملا” و 048 /5) ؟نايبلا” :رظنا



 ملا
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 ج

 ملسلا لام سأر نيدلا لعجزوجي ال
 ىلإ ماعط يف (لس هلعجف رانيد لجر ةمذ يف هل ناك اذإ :هغللو ةمادق نبا لاق

 .ملعلا هنع ظفحأ نم لك اذه ىلع عمجأ :هفله رذنملا نبا لاق .حصي مل ءلجأ

 هيف ملسملا نآل كلذو ؛كلذ حصي ال :لاق هنأ ديضتقم رمع نبا نع هلله ركذ مث

 9/5 «ينخملا”و««(2 8/0 "فارشإللا” :رظنا

 عويبلا باتك (171)ثيدحلا (

 ادحاو انمث نيسنج يف ملسلا مكح

 نمث نييي الو «ريعش زيفقو ةطنح زيفق يف ادحاو ارانيد ملسي نأ كلذ ةروص

 :نالوق ةلأسملا هذه يفو ريعشلا نمث الو رانيدلا نم ةطنحلا

 .سنج لك نمث نيبي ىتح زجي ل ادحاو انمث نيسنج يف ملسأ اذإ :لوألا لوقلا

 اذه ةجح .يعفاشلل لؤقو ةلبانحلاو روث يبأو يروثلا نايفسو ةفينح يبأ لوق وهو

 ادقع هيلع دقع ول اك .حصي ملف «لوهجم نيسنجلا نم دحاو لك لباقي ام نأ :لوقلا

 .امهدحأ رذعتب خسفلا نم نمأن ال انأل ؛اررغ هيف نآلو ؛لوهجم نمثب ادرفم

 نبا هراتخاو يعفاشلل يناثلا لوقلاو كلام لوق وهو .زئاج :يناثلا لوقلا

 دقع يف امهيلع زاج نيدقع يف نيسنج ىلع زاج دقع لك نأب :لوقلا اذه ةجح .رذنملا

 .امهدحأ نمث نيب ول امكو نايعألا عويبك ءدحاو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه برقألا

 .(87 /9) عتمملا حرشلا7 و ,(70767/ /4) ؟ينغملا”و )5//٠١17(( "فارشإلا” :رظنا

 ةزئاج ملسلا يف ةلاقإلا

 .زئاج ءرملا هيف ملسأ ام عيمج يف ةلاقإلا نأ ىلع اوعمجأو :هفلل رذنملا نبا لاق

 .اعيب تسيلو .هلصأ نم هل عفرو دقعلل خسف ةلاقإلا نآل :هنللك ةمادق نبا لاقو



 عرخلا

 عويبلا باتك (؟71)ثيدحلا م م

 وأ ءايلثم ناك نإ هلثم وأ ءايقاب ناك نإ نمثلا در هلاقأ اذإ :اًضيأ هثللك لاقو

 .ايلثم نكي مل نإ هتميق
 .(/ 1/40 "ينغملا”و .(1126) "عامجإلا” و 401١(( /5) ؟نايبلا” و )١١9/5(« ؟فارشإلا” :رظنا

 هيف ملسملا ضعب يف ةلاقإلا مكح

 ةلاقإلا نأ :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .زوجي :لوآلا لوقلا

 .راظنإلاو ءاربالاك ضعبلا يف زاج «عيمجلا يف زاج فورعم لكو .اهيلإ بودنم

 نباو نسحلاو بيسملا نب ديعسو ديشتي» رمع نبا نع يور .زوجت ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإو ليل يبأ نباو ةعيبرو ريبج نب ديعسو يعخنلاو نيريس

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه برقألا

 .28/4) "ينغملا” و (5 57 /0) «نايبلا”و ٠١9(. /5) "فارشإلا” :رظنا

 ةقرفتم تاقوأ يف هضبقي نأ ىلع دحاو سنج يف ملسأ اذإ

 محللا نم الطر موي لك هنم ذخأي نأ ىلع ءالام الجر يطعي نأ :كلذ ةروص

 .هل هفصو دق

 اذه ةجح .يعفاشلا نع ةياورو دمحأو كلام لوق وهو .زئاج :لوألا لوقلا

 .ةمولعم لاجآو نيلجأ يف زاج دحاو لجأ يف زاج عيب لك نأ :لوقلا

 لباقي ام نأ :لوقلا اذه ةجح .يعفاشلا نع ةياور وهو .زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .زجي ملف ؛لوهجم كلذو ءرخآلا لباقي امم لقأ الجأ امهدعبأ

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .("08/4) ؟ينغملا” و «( 47١ /5) "نايبلا” :رظنا



 عويبلا باتك (؟71)ثيدحلا (*)ج

 امهدحأ ملسأ مث رمخ يف ينارصن ىلإ ينارصن ملسأ اذإ

 مث رمخلا يف ينارصنلا ىلإ ملسأ اذإ ينارصنلا نأ اوعمجأو :هنثلَم رذنملا نبا لاق

 ,.(١؟0) "عامجإلا”و (65 /0 ؟"فارشإلا» :رظنا

 تالاح هل ةفصلا ىلع هيف ملسم ا راضحإ

 .هقح هنأل ؛هلوبق همزلي اذهف .هتفص ىلع هرضحي نأ

 ىلع ايضارت نإف .هقح طاقسإ هيف نآل ؛هلوبق همزلي مل هتفص نود هب ىتأ نإ

 .زجي مل هسنج ريغ نم ناك نإو «زاج هسنج نم ناكو كلذ

 هنأل ؛هلوبق همزل هعون نم هب هاتأ نإف هيف رظنيف .فوصوملا نم دوجأ هرضحي نأ

 .ضرغ هتوفي ال ذإ ؛هرضي الو هعفنيف هل ةعبات ةدايزو دقعلا هلوانت |ب ىتأ

 نأ هل زوجي لهف «قحلا هل نم هب يضرو هسنج ريغ نم ءيثب هانأ اذإ يفب

 عاص ةئام هذه لوقي نأ :لثم «كلذب سأب ال :هفللَو ُللاَع نيميثع نبا خيشلا لاق ؟هذحأي

 ربلا نأل ةاذبب سأب ال هنأ ىرتف ههيلإ ملسملا يضرو يركس رم عاص ةئايب ربلا نم

 يأف «ةئيسنلا ابر ىفتنا هايإ هملسو وه هرضحأ اذإ انهو .لضف ابر امهنيب سيل رمتلاو

 .ررغالو ملظ الو ابر هيف سيلف ؟اذه يف روظحم

 )7١/9(. "عتمملا حرشلا” و :03 5٠ /4) "ينغملا” و :(8/0"57) ؟نايبلا” :رظنا

 هلحم دعب وأ لبق هيف ملسملا راضحإ مكح

 عيبلاك هلوبق همزلف هلحم يف هقحب هاتأ هنأل ؛هلوبق همزليف .هلحم يف هرضحي نأ

 .نكي مل مأ ءررض هضبق يف هيلع ناك ءاوسو .نيعملا

 امم هنوكل امإ ءررض هلحم لبق هضبق يف امم ناك نإف رظنيف هلحم لبق هب يتأي نأ

 مزلي مل ءاهوحنو بوبحلاك هثيدح نود هميدق ناك وأ اهلك ةمعطألاو ةهكافلاك ريغتي



 م

- , 
 عويبلا باتك (؟71)ثيدحلا (*)ج

 جاتحيو هفلت نم نمأي ال هنأل ؛ناويحلا كلذكو .هريخأت يف اضرغ هل نأل هلوبق ملسملا

 ريغتي ال نوكي نأب هضبق يف ررض ال امم ناك نإو «ءتقولا كلذ ىلإ هيلع قافنإلا ىلإ

 هضرغ نأل هضبق هيلعف «هثيدحو هميدق يوتسي هنإف ساحنلاو صاصرلاو ديدحلاك
 .لجؤملا نيدلا ليجعتو ةفصلا ةدايز ىرجم ىرجف «ةعفنملا ليجعت ةدايز عم لصاح

 همزلأ ىبأ نإف .هذخأي نأ الإ هل سيلف .هتفص ىلع بوجولا لحم دعب هرضحي نأ

 ةمذ تئربو «هنع مكاحلا هذخأ ىبأ نإف .هنم هيلإ ملسملا ئّربي وأ هذخأي نأ مكاحلا

 .هنم هيلإ ملسملا
 .(38941/) "يلغملا” و«( /0) ؟نايبلا” :رظنا

 لجألا لولح دنع ملسلا ميلست رذعت

 هزجع وأ هيلإ ملسملا ةبيغل امإ لحملا دنع هيف ملسملا ميلست رذعت اذإ :لوألا لوقلا

 نأ نيب رايخلاب ملسملاف ةنسلا كلت راثلا لمحت مل وأ هيف ملسملا مدع ىتح ميلستلا نع

 وأ ادوجوم ناك نإ نمثلاب عجريو دقعلا خسفي نأ نيبو «هب بلاطيف دجوي نأ ىلإ ريصي

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هتميق الإو ءايلثم ناك نإ هلثمب ناك نإ هلثمب
 .ةلبانحاو ةيعفاشلل هجو وهو .رذعتلا سفنب دقعلا خسفني :يناثلا لوقلا

 .زوجي هنأ حيحصلا ؟ضعبلا خسفي نأ هل زوجي لهو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 8١(. /9) "عتمملا حرشلا” و ( 4701 /4) "حتفلا” و .(75/5) ينغملا” :رظنا

 عانصتسالا مكح

 لمعا :امهريغ وأ راَفَص وأ فاحت نم عناصل ناسنإ لوقي نأ :وه عانصتسالا

 هردقو لمعي ام عون نيبيو اذك نمثب كدنع نم ساحن وأ ميدأ نم ةينآ وأ افخ يل

 حتفلاب عّتصتسملاو .يرتشملا :وه رسكلاب عنصتسملاو .معن :عناصلا لوقيف .هتفصو
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 الإ ملسلاك وهف مودعملا عيب بورض نم برض وهو «عناصلا :وه عئابلاو عيبملا :وه
 .نيد ال نيع وهف عانصتسالا امآو «ةمذلا يف ملسلا نأ

 :ةلأسملا يف ملعلا لهأ لاوقأ

 رثكأ لوق اذهو .ةمودعم نيع عيب هنأل ؛عانصتسالا دقع زوجي ال :لوألا لوقلا

 :لاق ديب يبنلا نأ تعنلخ مازح نب ميكح ثيدح مهليلد «نيمدقتملا نم ملعلا لهأ

 . اَكَدْنِع َسْيَل اَم ْعِبَتاَل»

 .هزاوج امأو :يناساكلا لاق «هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو .زوجي :يناثلا لوقلا

 ىبن دقو «ملسلا هجو ىلع ال ءناسنإلا دنع سيل ام عيب هنأل ؛زوجي ال نأ :سايقلاف

 ؛اناسحتسا زوجيو ءملسلا يف صخرو «ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع دب هللا لوسر

 ريغ نم راصعألا رئاس يف كلذ نولمعي مهنأل ؛كلذ ىلع سانلا عامجإل

 .جرحلا يف سانلا عقول زجي ملو لف ...هيلإ وعدت ةجاحلا نألو....ريكن

 ىلوأ وهو :هنللو لاق ثيح «يدعسلا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ةماقإ هيلع ميرحتلا يعدي نمو .دوقفم عناملاو دوجوم ةحصلا طرشف ةلاهجلا مدعل

 .ها.كلذ هل ىنأو «ليلدلا

 :يلي ام ررق ثيح «ةدجب يمالسإلا هقفلا عمجم حيجرت وهو
 مزلم -ةمذلا يف نيعلاو لمعلا ىلع دراو دقع وهو - عانصتسالا دقع نإ :اّلوأ

 .طورشلاو ناكرألا هيف ترفاوت اذإ ءنيفرطلل

 :لي ام عانصتسالا دقع يف طرتشي :اًيناث

 .ةبولطملا هفاصوأو هردقو هعونو عنصتسملا سنج نايب

 .لجألا هيف ددحي نأ
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 عويبلا باتك (؟١7)ثيدحلا مجال

 ةمولعم طاسقأ ىلإ هطيسقت وأ هلك نمثلا ليجأت عانصتسالا دقع يف زوجي :اًملاث

 .ةددحم لاجآل

 هيلع قفتا ام ىضتقمب ايئازج اطرش عانصتسالا دقع نمضتي نأ زوجي :اًعبار

 .ملعأ هللاو .ةرهاق فورظ كانه نكت ملام «نادقاعلا

 كمرغأ رتشت مل نإ :يرتشملل عئابلا لوقي نأ :لثم يئازجلا طرشلا :تلق

 اذك موي ىلإ اذك يل عنصت مل نإ :لوقي نأ لثم ءيرتشملا نم نوكي دقو .مهارد ةرشع

 .مهارد ةرشع كمرغأ

 .(71907 /) ينازيجلل ؟لزاونلا هقف” و ١9(« /78) ؟برآملا لين” و «(85 /5) ؟عئانصلا عئادب” :رظنا
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 عيبلا 4 طورشلا :باب

 اوَبأَف م تاق هايم لإ يوب تبعد .ُتْلَعَف يل ٍك ِكّؤالَو َنْوَكَيَو مَ

 ٌتْضَرَع نإ :ْتَلاَقَف ءٌسِلاَج لك هللا ُلوُسَرَو ْمِهِدْنِع ْنِم ْثءاَجَف هاَهْيَلَع

 لك يلا ُهَمئاَع ثربخَأك اللا مَ َنوُكي نأ الإ اب ؛ ْمُهْيَلَع َكِلَذ

 ْتَلَعَمَف .«َقَتعَأ ْنّي ُءالَوْلا اَنَِك ٠ ا ل يش خاَو اَهيِذخ» :َلاَقَ

 :َلاَق مّ ههْيَلَع ىَنَْأَو هللا ديَحم ءساّنلا يف كيم | ٌلوُسَو َماَق مّن ةَسئاَع

 َناَك ام !؟هللا باَتِك يف ْثَسيَل َطوُرش َنوُطرَْشَي ٍلاَجر ُلاَباَم :ٌُدْعَبامَأ»
 ٌحَأ هللا ٌءاَضَق .ٍط ْرَش هام َناَك ْنِإَو لِطاَب َوُهَف هلل بانك يف َسْيَل ٍطْرَش

 مس

 .(ّقَْعَأ ْنِل ُءالَوْلا نإ ُقَنْوَأ هللا ط ْرَشَو

 )١9١5(. ملسمو (؟154١) يراخبلا هجرخأ

2 
 وععط اة

 :ثيدحلا ظافلأ

 اهجوز تحت تناك . اهنعشوم ةشئاع ةالوم :يه ةريرب «(ةريرب ىنتءاج) :اهلوف

 (ملف .ادبع ناك هنأ :يأ .حصأ لوألاو ءارح ناك :ليقو .اهلثم ىلوم ناكو ثيغم

 .هقارف تراتخاف دوب ىبنلا اهريخ تقتع



 عويبلا باتك (177)ثيدحلا (*)ج عيبلا 2 طورشلا :ُباب < | مدع

 موجن نأل ؛عمجلا وهو «بتكلا نم ةقتشم ةباتكلا (لهأ تبتاك) :اهلوق

 .راصنألا نم اهيلاوم نيبو اهنيب دقعلا :وهو ةبتاكملا نم وأ .قيقرلا لع تعمج اهطاسقأ

 يف هيلع مالكلا مدقت دقو .ايمالسإ امهرد نوعبرأ :ةيقوألا (قاوأ) :اهلوق

 .ةاكزلا باتك

 يف اعورشم سيل يأ :هفلله يبطرقلا لاق «هللا باتك يف تسيل اطورشا :هلوق

 دجوي ام طورشلاو ماكحألا نم نأ :اذه ىنعمو .اليصفت الو اليصأت ال هللا باتك

 دجوي ام اهنمو ةالصلا ةحص يف اطرش هنوكو ءوضولاك ىلاعت هللا باتك يف اهليصفت

 ةلالدك وهو هلصأ لصأ ام اهنمو «ناتلمجم هيف اهنإف ؛ةاكزلاو ةالصلاك هلصأ يف

 لوصألا هذه نم سبتقي ام لكف .سايقلاو عامجإلاو ةنسلا ةيلصأ ىلع باتكلا

 :اذه ىلعو .هقفلا لوصأ يف هانيب دق اك ءاليصأت هللا باتك نم ذوخأم وهف اليصفت

 ناك «يعرش ليلد هتحص ىلع لدي مل امم طورشلا نم ناك ام لك نأ :ثيدحلا ىنعمف

 .ادودرم ادساف :يأ ءالطاب

 :ينعي .ريثكتلا جرخم جرخ :هنلاَج يبطرقلا لاق «طرش * ةئام ناك نإو» :هلوف

 طورشلا نأ هباطخ ليلد ديفيو .ترثك ولو «ةلطاب ةعورشملا ريغ طورشلا نأ

 .ةحيحص ةعورشملا

 .عرشلا مكحل ةفلاخملا طورشلا نم عابتالاب قحأ : :يأ « قحأ هللا ءاضق» :هئوف

 .اهددح يتلا هدودح عابتاب :يأ 2قث ةثوأ هللا طرشو» :هلوق

 ةبوصع :اًعرشو «ةبارقلا :ةغللا يف وهو .دودمتو واولا حتفب غب «ءالولا» :هئوق

 .قتعلاب هقيقر ىلع قتعملا ةمعن اهببس
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 عيبلا #2 طورشلا :باب عويبلا باتك (577)ثيدحلا (0)ج اهلك

 بترتي امو ةقاتعلا ءالو نأب رصح ةغيص هذه «قتعأ نمل ءالولا (نإ) :هلوق

 قيقرلا ىلع ةمعنلا ىدسأ نمل يه اهوحنو ثراوتو ةرصانمو ةبوصع نم هيلع

 .هتيرح يف اببس راصو «قتعلاب
 .(011407/4) ؟حيضوتلا” و 76١(. /9) ؟مالعإلا” و )١88/6( «سفلا” و0/4 "مهنملا” :رظنا

 ثيدحلاب ةقلعتملا ماكحألاو دئاوفلا

 نباو ةميزخ نبا فنص دقو .ةريثك دعاوقو دئاوف ىلع لمتشا دق ثيدحلا اذه

 :دعاوقلاو دئاوفلا هذه نمو .نيريبك نيفينصت ريرج

 .قتعملل ءالولا توبث

 .هريغل ءالو ال هنأ

 .ةباتكلا زاوج

 .بتاكملا عيب زاوجل ةفئاط هب جتحاو .هسفن بتاكملا زجع اذإ ةباتكلا زاوج

 .دبعلا ةباتكك ةمأآلا ةباتك زاوج

 .ةجوزملا ةمآلا ةباتك زاوج

 يف قاوأ عست ىلع ٍلهأ تبتاك :ثيدحلا يف اهوقل موجن ىلع نوكت ةباتكلا نأ

 نيمجن نم دب ال لب دحاو مجن ىلع زوجت ال اهنأ يعفاشلا بهذمو .ةيقوأ ماع لك

 .موجن ىلع زوجتو .دحاو مجن ىلع زوجت :روهمجلا لاقو .ادعاصف

 .اهاوس ام لاطبإو ءعرشلا لوصأ اهيلع تلد يتلا طورشلا حيحصت

 .فلكت هيف امم .هوحنو ناهكلا عجس نع ىبن امنإو .فلكتي مل اذإ عجسلا زاوج

 .هتباتك يف بتاكملا ةناعإ

 .ةديشر تناك اذإ «هريغو قاتعإلاو ءارشلاب اهام يف ةأرملا فرصت زاوج
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 اك عيبلا 4 طورُتشلا :ُباِب عويبلا باتك (؟75)ثيدحلا (*)ج

 .ءاملعلا ريهامج لاق هبو .حاكنلا هب خسفني الو قالطب سيل ةجوزملا ةمآلا عيب

 ثيدحو .حاكتلا خسفني هنأ سابع نبا نعو .قالط وه :بيسملا نب ديعس لاقو

 .هعم اهئاقب يف تريخ اهنأل ؛نيبهذملا دري ةريرب

 .لاؤسلاب بتاكملا باستكا زاوج

 طارتشاو «ةريرب ءارشب اض» ةشئاعل ديو يبنلا نذإ ءالعلا نم ريثك ىلع لكشأ

 .لطاب طرش وهو .مهل ءالولا

 طرشلا داسق نوملعي مهنأ كلذ نع باوج نسحأو :هفْللَم ماسبلا خيشلا لاق

 نوسراي مهلهمأف مهدصق ضيقنب مهلماعي نأ يب هللا لوسر دارأف .هيلع اومدقأو

 ماكحأب بعالتلا نع مهرجزو بضغو .هذوفن مدعو هداسف نلعأ مث ءطرشلا اذه

 يف هتداع يه امك «مهريغلو مهل اعدر نوكيل اماع هرجزو هظعو لعج ٌديِييَي هنأ الإ هللا

 .فقاوملا هذه لثم
 .(751/4) «حيضوتلا”و )١6١4(« "ملسم حرش” :رظنا



 عيبلا كف طورشلا :ُباب

 نأ ءاَْعَأَف 7

 ل زد ريع راف يرو يات ه4 هل ذرللا قيلت ايس
 و
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 0 ريف نسأس ماض مضى 44

 . كي ا
 ر|آ 2 00 7 0 وجل هيج اس

 لإ ةقالج تيتا كيوب ةكغبق اهيننب» لق َث .ال :ُتْلَق ادَيِق ٍةيِقَوب هيزعبا

 2 امس و و 008

 أ يف َلَسْرَأَف «َتْعَجَر مث هُهَنَمَت ِنَدَقَنف ؛ مجاب هنأ ُتْعََب ََ .يْهَأ

 .(َكَل َوُهَف «َكَمهاَرَدَو َكَلَمع ْذخ ؟َكَلَمع ّدُخآل َكتْسَكاَم نار :لاَقَق

 .هل ظفللاو )١519(. بقع (/15) ملسمو «(71/18) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ريسلا نع زجعو لَك :يأ «نيعلا نوكسو ةزمهلا حتفب (ايعأن) :هلوق
 .هدصقم ىلإ باهذلاو

 هلعجي نأ :دارملا سيلو .ءاش ثيح بهذي هقلطي :يأ (هبيسي نأ) :هلوق

 .مالسإلا يف زوجي ال هنأل ؛ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك |( دحأ هبكري ال ةبئاس

 سمحو لاقثم فصن مهردلاو ايمالسإ امهرد نوعبرأ :ةيقوألا (ةيقوأ) :هلوق

 .مارغ عيرو تامارغ ةعيرأ لاقثلاو ,لاقم

 ميملا نوكسو ءاحلا مضب نالمحلا :(يلهأ ىلإ هنالمح تينثتساو) :هلوق

 لمحلا قح يل نوكي نأ تطرتشا :هانعمو .يايإ هلمحخ ي ىتقتسا يأ :فوذح لوعفملاو

 .ةنيدملا ىلإ

 .الجعم ادقن نمثلا يناطعأ :يأ (هنمث يندقتف) :هلوق



 عيبلا 2 طورُشلا :ُباب

 .هيلإ يب يتأيو ينبلطي نم ثعب :يأ (يرثأ ين) :هلوق

 ذخآل نمثلا صقن لجأل كتملك يننظت ىنعمب ءاتلا مضب «ينارتأ» :هلوق

 .ينبسحت و يننظتأ :يأ .راكتإلل ماهفتسالاو .كلمح

 .هطاطحتساو نمثلا صاقتنا :عيبلا يف ةسكامملا «كتسكام» :هئوف

 نأ ىلع لدي اذه :هنللو يبطرقلا لاق «كل وهف .كمهاردو كلمج ذخ» :هلوق

 .ريعبلل هكلمو هئارش ةحص دعب «ةأدتبم ةيطع دوي هللا لوسر نم اذه

 .(7706/4) "حيضوتلا”و (774/19) "مالعإلا” و ,(516 /6) "حتفلا” و « "ةياهنلا” و )6٠١/5( "مهفملا :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 'عيبلا يف امولعم عفن طري رتشي نأ عئابلل زوجي له

 اراد عيبي نأ :لثم «ةمولعم ةدم عيبملا عفن عئابلا طرتشي نأ حصي :لوألا لوقلا

 ينثتسيو ادبع وأ مولعم ناكم ىلإ هرهظ طرتشيو المج وأ ارهش اهانكس ينثتسيو

 نبا هراتخاو رذنملا نباو روث يبأو قاحسإو دمحأو يعازوألا لوق وهو .ةنس هتمدخ

 ةثالث هدنع هدح :ليقو .ريثكلا نود ريسيلا نمزلا يف كلام مهقفاوو ميقلا نباو ةيميت

 :يلي ام :لوقلا اذه ةجح .مايأ

 .فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ رباج ثيدح

 «حيحص دنسب )١1195( يذمرتلاو (؟5٠5) دواد يبأ دنع تعن> رباج ثيدح

 ةلزنم طرشلا هيف لزنتيو ةمولعم هذهو :اولاق .ملعت نأ الإ ءاينثلا نع ىهن :هيفو

 نيسمخ الإ فلأب هعاب ول امك ءراص امولعم هردق ناك اذإ طورشملا نأل ؛ءانثتسالا

 .الثم امهرد

 .هريغو يذمرتلا هجرخأ .«ْمِهِطوُرش َلَع َنوُنمْؤملا» :لاق يي يبنلا نع ءاج ام



 نحلا
 ٍ < 07 ١4

 عويبلا باتك (؟07)ثيدحلا (* كلا عيبلا #2 طورشلا :باب

 يفاني طرشلا نأل ؛لطاب عيبلاف لصح نإف .طرشلا حصي ال :يناثلا لوقلا

 يذلا كنف رباج ثيدح نع اوباجأو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .دقعلا ىضنقم

 ام هيف ركذ نم مهنمو «طرشلا هيف ركذ نم مهنمف ءتفلتخا هظافلأ نأب فلؤملا هركذ

 اهقرطي نيع ةعقاو يهو «ةبهلا قيرطب هنأ ىلع لدي ام ركذ نم مهنمو «هيلع لدي

 طرشلا نالطب هيفف ؛ انعام ةريرب ةصق يف اهنسإ» ةشئاع ثيدح هضراع دقو «لاتحالا

 .دقعلا ىضتقمل فلاخملا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 .(1//0"3717) "حيضوتلا” و 40715 /0) "حتفلا” و ء.(77١ /74) "ىواتفلا” و )٠١8/5(« "ينغملا” :رظنا

 ؟طرش نم رثكأ عيبلا يف طرتشي نأزوجي له

 رتشي نأ هلاثم كلذ نم رثكأ زوجي الو دحاولا طرشلا زوجي :لوألا لوقلا

 نع ةياورو قاحسإ لوق اذهو .حيحص عيبلاف نيطرشلا دحأ طرتشا نإف .لطاب

 لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح :لوقلا اذه ةجح .دهحأ
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 )80٠05( دوادوبأ هجرخأ .( عيب يف ٍناَطْرَش اَلَو (عِبَيَو فَلَس َُُك الد دم هللا

 :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا هع رباج ثيدحو ءنسح هدنسو )١775( يذمرتلاو

 .ةنيدملا ىلإ هرهظ هيلع طرتشاو .هلمج هعاب نيح طرشلا ةحابإ

 يأرلا باحصأو يعفاشلا لوق وهو .عيبلا يف طرشلا حصي ال :يناثلا لوقلا

 .حصي مل :ةمادق نبا لاق ءطرشو عيب نع ىمن :ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 لوق وهو .دمحأ نع ةياور وهو .طرش نم رثكأ طرتشي نأ زوجي :ثلاثلا لوقلا
 :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح .ءاملعلا رابك ةئيهو نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا

 .(ْمِهِطوُرُش َلَع َنوُنِمْؤملا» :ثيدحو [١:ةدئاملا* دوُقعْلاب أوفؤأ اوما حبذا اهيا
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 عويبلا ُباتك (77)ثيدحلا (*)ج عيبلا 2 طورُشلا :باب

 اَلَو» :ثيدحلا يف هب اولدتسا امو لوألا لوقلا امأو .ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا

 هنأ ىلع اهيرتشي نأ :لثم «نيدساف نيطرش ىلع دمحأ مامإلا هلمح دقف «' عْيَ ف ِناَطْرَش

 ٠ .اهؤطي هنأو دحأ نم اهعيبي ال

 نيب لب ءنيطرش نيب عمجلا زاوج :حيحصلاو :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 اذه ىلع لدي ال ثيدحلاو .هيلع ناقفتي ام بسح .طورش ةعبرأ وأ طورش ةثالث

 مزلي ناذللا ناطرشلا عّيَب يف ِناَطْرَش اَلَو» :ّدَْي هلوقب دارملا انإو .هوجولا نم هجوب

 كلذ هبشأ امو ءابرلاو ملظلاو لهجلاك ءيعرش روذحم |مهنم
 . ا "عتمملا حرشلا”و 214 /0) ؟محتفلا” رو *8/) "ينغملا” :رظنا

 ؟عيبلا يف طرشلا نوكي ىتم

 له :ةلأسم )/5١7(: "عتمملا حرشلا” يف هفللك نيميثع نبا خيشلا لاق

 ؟.دقعلا لبق ام وأ دقعلا دعب ام وأ دقعلا بلص يف ناك ام عيبلا يف طورشلا نم ربتعملا

 ءشسلجملا رايخ :نيرايخلا نمز يف وأ دقعلا بلص يف ناك ام ربتعملا نأ :بهذملا

 اذهف .ةكم ىلإ اهيلع رفاسأ نأ تطرتشاو «ةرايسلا هذه كتعب :لاثم «طرشلا رايخو

 .حيحص وهف ؛دقعلا سفن يف هلحم

 انأ :تلق ؛لوبقلاو باجيإلاب دّمعلا مت نأ دعبو .ةرايسلا هذه كتعب :رخأ لاثم

 ؛ال :تلق ول كنأل ؛رايخلا نمز يف هنأل ؛حصي ةكم ىلإ اهب رفاسأ نأ كيلع طرتشأ

 . طرشلا ديزن نأ انلف ءقرفتن مل انمد ام رايخلا يديب نأل ؛نآلا تخسف :ُتلق

 تئج يناثلا مويلا يفو .مايأ ةث : رايخلا يلو «ةرايسلا هذه كتعب :رخآ لاثم

 .رايخلا نمز يف هنأل ؛حصي ةكم ىلإ اهب رفاسأ نأ طرتشأ :تلقو كيلإ

 .ربتعم ريغ هنأ بهذملاف .دقعلا لبق هيلع قفتا امه كلذ لبق ناك ام امأو



 رخلا كبيير
 دج هل

 ىلإ اهيلع رفاسأ نأ طرتشأو «ةرايسلا كيلع عيبأ نأ ىلع تنأو انأ تقفتا :هلاثم

 ربتعي لهف «مدقت ام ىلع ادامتعا امإو انايسن امإ طرشلا اذه ركذن مل دقعلا دنعو .ةكم

 .بهذملا ىلع ربتعي ال :باوجلا ؟ال وأ اذه

 :يلي امل ربتعي هنأ حيحصلاو

 دقعلا يف كعم لخدأ مل انأو .عِهِطوُرُش لع َنوُِمْؤْلل» :ثيدحلا مومعل :الوأ

 .ساسألا اذه ىلع الإ

 اذه نيب قرف يأ :لاقيف دقعلا ىلع طرشلا مدقت حاكتلا يف اوزوج مهنأ :اًيناث

 .قرف الو هلثم عيبلاف ءدقعلا ىلع طرشلا مدقت هيف زوجي حاكنلا ناك اذإو !؟اذهو

 «؛نيرايخلا نمز يف هدعب ناك وأ دقعلا تنراق ءاوس «ةربتعم عيبلا يف طورشلا اذإ

 .لبق نم اهيلع اقفتم تناك وأ

 اهتعفنم ةانثتسملا نيعلا يرتشملا عيب مكح

 ةانئتسملا نيعلا يرتشملا عاب نإو ١٠١١(: /5) ؟ينغملا» يف هفثلَج ةمادق نبا لاق

 «كلذب املاع ناك نإف .اًضيأ ةانثتسم يناثلا يرتشملا دي يف نوكتو «عيبلا حص ءاهتعفنم

 ملعي ابيعم ىرتشا ول اك ءرايخ هل تبثي ملف ؛ةريصب ىلع لخد هنأل ؛هل رايخ الف

 وأ «ةجوزم ةمأ ىرتشا ول امك وهف «بيع هنأل ؛خسفلا رايخ هلف ؛ملعي مل نإف «هبيع

 .ةرجؤم اراد

 عويبلا باتك (570)ثيدحلا ( عيبلا #2 طورشلا :باب

 اهتمدخ طرتشاو ةيراجلا عاباذإ

 :عيبلا نالطب دمحأ نع ركذ نأ دعب )٠١9/5( ؟ينغملا يف هنللذ ةمادق نبا لاق

 يضنقي اهقالطإو «ةلوهجم اهنأ :امهدحأ ؛نيهجول لطاب ةيراجلا ةمدخ طارتشا نإف

 .ةمولعم ةعفنم طارتشا يف فالخلا امنإ «هنالطب يف فالخ ال اذهو ءادبأ اهتمدخ

 رطخلاو ءاهم ةولخلا ىلإ يضفيف ءاهنع هكلم لاوز دعب اهتمدخ طرتشي نأ :يناثلا

 .اهريغ يف اذه دجوي الو ءاهتبحصو ءاهتيؤرب



 :ثيدحلا جيرحت

 )١417(. ملسمو )١١40( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اهرمأ يلو نم وأ ةأرملا نم جاوزلا بلط وهو ءاخلا رسكب «ةبطخ ىلعا :هئوف

 تأفك نم لعتفت ىفتكت :يورحلا لاق :هللك يبطرقلا لاق «ىفكتل» :هلوف

 لاقو ءاهسفن ىلإ اهجوز نم اهتبحاص قح ةرضلا ةلامإل لثم اذهو اهتغرف اذإ ردقلا

 .هتلمأ :هتأفكو «هتببك :ءانإلا تأفكأ :يئاسكلا

 يف كلذ ركذ مدقت ثيدحلا اذهب قلعتت يتلا لتاسملا اذكو ثيدحلا ظافلأ يقابو

 ثيدح دنعو ((741/) مقرب كلغ ةريره بأ ثيدح دنع «عويبلا نم هنع يبن ام باب

 )51١(. مقرب ةطنقع سابع نبا

 .(7117/5) ؟حيضوتلا”و 3١(. 5 /5) "مهفملا” :رظنا



 فّرصلاو ابرلا باب

 :ايرلا فيرعت

 داز اذإ نالف ىلع نالف ىبرأ :لاقي ءانلاو ولعلاو عافترالاو ةدايزلا :ةغل :ابرلا

 ٌةَدِماَه كصضتألا ىريَو# :ىلاعت هلوق اهنم «ىنعملا هذه يف ةريثك تايآ كانهو .هيلع

 ّنِم قرأ هد أ تررخم نأ :هلوقو [4: جحلا]# َتْيَرَو ْتْيرَعهَأ املا هيلع اننا اَذِإَف
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 .[97:لحنلا] وم

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني :اًعرشو

 .يواستلا اهيف عرشلا بجوأ نيئيش نيب ةدايزلا :وهو ءلضفلا ابر
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 .ضباقتلا هيف بجوأ نيئيش نيب ريخأتلا :وهو «ةئيسنلا ابر
 .لجألا لباقم نيدلا ىلع ةدايزلا :وهو ءضرقلا ابر

 حيضوتلا” و ,يمالسإلا بتكملا عبط ١6( /5) نيميفعلل غولبلا حرشو «(477) ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا :رظنا

 مرحم عيب لك ىلع ابرلا ملعلا لهأ ضعب قلطأ

 يزورملا رصن نب دمحم ركذ .مرحم عيب لك هب ديريو ابرلا قلطي ءالعلا ضعب

 :هعالخ دوعسم نبا لوق ركذو كلذ لوقت ءاملعلا نم ةفئاط نأ ةنسلا هباتك يف هلل

 ةشئاعو ةريره يبأو باطخلا نب رمع ىلإ لوقلا اذه يزعو .ابر ةقفص يف ناتقفص

 «(50 /7) ؟مالسلا لبس” و ,6717/5) "حتفلا”و ,(؟١١٠/5) "عومجملا”و )١54(, يزورملا رصن نبال ةنسلا :رظنا

6/4" 



 رئابكلا نم ةريبكوهو مرحم ابرلا
 رئابكلا نم ةريبك وهو ةلمجلا يف ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا هميرحت ىلع لد

 ةعسس سس ل لس اس أس 0200 يم م يم 6 10 م هل 5 - .٠

 نإ اوَبَرلا َنِم َىقب ام أورَدَو هللا أوْفَنأ أوما تيِذلأ اهيأكي # :ىلاعت هلوق باتكلا نمف

 هلوقو [17074-114:ةرقبلا]# ءوِلوُسَرَو هلأ نم ٍبّرَحِب أوُندَأك أوُلَمْفتْمَّل نو (000) َنيِنِصْؤُم مّشنُك : مال رسم مم اسما اس ماكسس م رسوم مح. جم م
 رس هس رس اس صل ١ رسل هل هد ل هج »م ورع اسي 0 هم مس حم تي م 27ج 8

 فلس ام هلق ١هنماف فير نم ةظيوم رو نمف أوبزلا مرحو عيبلا هلا ٌلحأو# :ىلاعت

 دع
 .[70:ةرقبلا]4 تود اي ّمُه ِراَثلأ بدحْضآ َكِيكوَ اع تمم هلأ َلِإةهٌرْمأَو مارب اس ع

 اوُبيَمْجا» :لاق ديب يبنلا نأ نيحيحصلا يف كف ةريره بأ ثيدح ةئسلا نمو

 نعل :لاق تن# رباج ثيدحو اابّولا ُلْكَأَو» :اهنمو ءاهركذف «...ِتاَقِبوُلا َعّْبّسلا

 )/١69(. ملسم هاور .هيدهاشو هبتاكو هلكومو ابرلا لكآ هللا لوسر

 .امهريغو ةمادق نباو رذنملا نبا هلقنف عامجإلا امأو

 لاطبإ هباتك يف هلو مالسإلا خيش ركذ دقو :هللل نيميثع نبا خيشلا لاق
 !رفكلاو كرشلا ىوس «رخآ بنذ يأ يف تأي ملام ابرلا يف ديعولا نم ءاج هنأ ليلحتلا

 يف ءاج امل اعابتا ؛هيلع اوقبطأ ام وه ةريبك ابرلا دع :هنلل» يمتيهلا لاقو

 .اهمظعأو رئابكلا ربكأ نم لب «ةريبك هتيمست نم ةحيحصلا ثيداحألا

 سنأ نب كلام ىلإ لجر ءاج :لاق ريكب نبا ركذ :هكلله يبطرقلا لاق :ةدئاف

 :تلقف !رمقلا ذخأي نأ ديري رقاعتي اناركس الجر تيأر ينإ «هللادبع ابأ اي :لاقف

 يف رظنأ ىتح عجرا :لاقف .رمخلا نم رشأ مدآ نبا فوج لخدي ناك نإ قلاط يتأرما

 لاقف .دغلا نم هاتأف !كتلأسم يف رظنأ ىتح عجرا :هل لاقف .دغلا نم هاتأف !كتلأسم

 نأل ؛ابرلا نم رشأ اًئيش رأ ملف هيبن ةنسو هللا باتك تحفصت ينإ ؛قلاط كتأرما :هل

 .برحلاب هيف نذأ هللا

 هللا ءاش نإ ؛هفيرعت يتأيس :فرصلاو
 حرشلا”و )547/١(«: يمتيهلل "رجاوزلا”و «(19 /5) "ىربكلا ىواتفلا”و «(714/5) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 .(54 9,3 91" /8) عتمملا



 نَحْلا

 ثيدحلا 0
 !برحلا راد يف ابرلا مرحي له

 نيبو ملسملاو ملسملا نيب مالسإلا رادو برحلا راد يف مرح ابرلا :لوألا لوقلا

 [000:ةرقبلا]4 ايلا َمّرَحَو ميلا هَل لحلول :قاعت هلوق مومعل ؛رفاكلاو ملسملا

 ةلدألا نم اهريغو .هيدهاشو هبتاكو هلكومو ابرلا لكآ هللا لوسر نعل :ثيدحو

 عويبلا باتك (؟04)

 .ايرلا ميرحتب ةيضاقلا

 مل نيملسم نيب وأ يبرحو ملسم نيب برحلا راد يف زوجي ابرلا :يناثلا لوقلا

 ابر ال١ :لوحكم لسرمب لدتساو «ةفينح بأ لوق وهو .امهدحأ رجاهي ل وأ ارجاهي

 .ةموصعم ريغ مهاومأ نألو ؛«ٍبْرَلا ٍلْهَأ َني

 «ةفينح وبأ هب لدتسا يذلا لوحكم لسرم امأو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 :للع ثالث هيف ؛فيعض وهف

 .فسوي يبأ فعض

 .ءافعضو نيكورتم نع ىور هنأ عم هخياشم ماهبإ

 .ليسارملا فعضأ نم هليسارمو ءلوحكم ليسارم نم هنأ

 نوكتف برحلا راد يف ابرلا حابي ال :هانعم نأ ىلع لمحيف هتححص ضرف ىلعو

 لاقف ةموصعم ريغ مهلاومأ نإ :مهلوق امأو «ةلدآلا نيب اعمج ؛يهنلا ىنعمب ةيربخ (ال)

 نإ ىوعدلا هذه ملسن الف دقع الب ةحابم يبرحلا لاومأ نإ مهلوق :هتللذ يوونلا

 راد يبرحلا لخد اذإ !ى ؛ةضقتنم ةلعلاف نامأ ريغب اهلخد نإف .نامأب ملسملا اهلخد

 حابت مهلاومأ نوك نم مزلي ال هنأو ,نيمهردب امهرد اهيف ملسملا هعيابف مالسإلا

 دقعلا نود «يبسلاب مهئاسن عاضبأ حابت اذهلو .دسافلا دقعلاب اهتحابتسا مانتغالاب

 .دسافلا

 .(40 /4) ؟ينغملا”و «(484/9) "عومجملا” :رظنا



ً 
 0.٠ ساس 34 200 0 _ 0 3 8 سا

  -0ُبَمَّلا» :ِلكي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق تي ٍباَّطَمْلا نْب َرَمْع ْنَع
 7 و تاأ[< سار نك سا 2 نع ويري اس سو سس سا( 8 0 3 3 هَ 0 0 3 2
 ريعشلاب ٌريعشلاو ءَءاَهَو َءاَه الإ ءابر ٌربلاب ٌرِبلاَو ءَءاَهَو َءاَه الإ ءابر به ذلاب

 .«َءاَهَو َءاَم الإ ءاير

 نبا لاق «بهذلاب قرولا» هدنعو (:) ملسمو هل ظفللاو )5١115( يراخبلا هج رخأ

 ىلوألا ناكو «ءاهو ءاه الإ ءابر رمتلاب رمتلاو» ثيدحلا رخآ يف نيحيحصلا يف هفلله نقلملا

 .ةمهم اهنإف ؛«ةدايزلا هذه فحم الأ فنتصملل

 :ثيدحلا ظافلأ

 .فرصلاب ىمسي ام وهو .رخآلاب امهدحأ عيب :يأ «بهذلاب بهذلا» :هلوق

 .ضباقتلا لبق فرصتلا زاوج مدع نم تاعيبلا ىضتقم نع هفارصنال ؛افرص يمس

 .نازيملا يف مهتيوست نم :ليقو
 .خارت ريغ نم لاحلا اذه يف تاهو ذخ هانعم «ءاهو ءاهالإ» :هلوق

 رسكب ةضفلا :ةثيدحلا ءايميكلا ءاملع لاق :ماسبلا خيشلا لاق ا(ةضفلاو» :كتوقف

 يف مدختست يتلا ةسيفنلا رهاوجلا نم وهو .ءابرهكلاو ةرارحلل اليصوت داوملا رثكأ

 .ريوصتلا يف اهحالمأ لمعتست |ى ءدوقنلا كس

 .حمقلا بح :وه ءارلا ديدشتو ءابلا مضب («ربلا» :هلوف

 ربلا نود وهو «ةيليجنلا ةليصفلا نم يبح يبشع تابن وه «ريعشلاو» :هلوف

 .ءاذغلا يف

 208/0 *حيضوتلا” و هةر *حتفلا” و ( ١ /0 "*مهفملا” :رظنا



 عويبلا باتك (؟71)ثيدحلا (0)ج فّرّصلاو ايرلا باي

 اوعيبت ال» :َّلاَق ٍةِك هللا لوس ر َّنَأ كني هع هن ٌيِرْدُحلا ٍديِعَس بأ ْنَع - -1ظا/ك

 اوُعيبَت الَو «ٍضْمَب ّلَع اًهَضْمَب اوُهِشُت الو ؛ِلْئمب المال ِبَهّذلا َبَهَّذلا

 ان اوُييَت الَو ءضْعَب َلَع اَهَضْعَب وُ الَو «ِلئِب المال ٍقَوْلاب َقرَوْا

 .«زجاتب اًبئاَغ

2 

 .(دَيب ادي الإ) :ظفل يفو

 8 27 5 2 0 6س

 سادس سوار لال ا” مم < ٠.اأك م هَ

 .(ِءاَوَسِب ًءاَوَس «لثمب الثم ؛لروب انزو الإ» :ظفل يو
 هر

 :ثتيدحلا جيرخت

 سفنب ملسم |مههجرخأ ناريخألا ناظفللاو )١90854(. ملسمو (711/7) يراخبلا هجرخأ

 .مقرلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 ل :يأ افلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا رسكو هلوأ مضب «اوُعِشُب الو» :هئوف

 .ضعب ىلع اهضعب اوديزت الو ءاولضفت
 فلألاب فرعم سنج مسا وهو «ةضفلا :وه ءارلا رسكب «قرولا» :هلوق

 .هراقنو هربتو هغوصمو هكوكسم هلك سنجلا كلذ نمضتيف نيتيسنجلا ؟ماللاو

 (ىلع) ةظفلو .قرولاو بهذلا ىلإ عجار ريمضلا اٍضْعَب َلَع اَهَضْعَبا :هلوق

 .ناصقنلاو ةدايزلا نيب ةقرافلا يه

 .لجؤملا بئاغلابو ءرضاحلا زجانلاب دارملا زجانب ابئاغ» :هلوق

 .0780/54) "حيضوتلا” و 078٠١: /54) "حتفلا”و :(47/7 /5) ؟مهفملا” و )١9584( "ملسم حرش” :رظنا



 فرصلاو ايرلا باب

 ٌةيِدَر 508 اَنَدْنِع َناَك : لالب َلاَق .(؟اًزَه ا 9 دمع 0 هَل َلاَقَف رب

 اود :َكِلَ دع يلا اقف. يلا َمِْطِْل عصب ٍنَْعاَص هن ُتْحَب
 1 نإ

 تتد
1١ 

 مسا

5-5 

 اَذإ ْنِكَلَو هُلَعْفَت ال !اَيّرلا ُنْيَع ءاَبلا نْيَع !ْهّوَأ دن ْنَأ
 02 ا مآ

 .(هب رتشا مث .رخآ عببب
 رم 2 |

 َرْمَتلا عبق َيِرَتْشَ

 .ةدحاو ةرم «ابرلا نيعو :هوأ» هدنعو )١594( ملسمو )7171١5( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةددشم ةيناتحت مث نون اهدعب ءارلا نوكسو ةدحوملا حتفب (ّيَرَب) :هلوق

 .رمتلا عاونأ دوجأ نم وهو «ةينرب هتدحاو رودم رفصأ رمتلا نم برض

 بيرتسي امع ثحبي نأ ناسنإلل نأ ىلع ليلد «؟اذه كل نيأ نم» :لالبل هلوق

 .هلاح هل فشكتي ىتح «هيف

 يف ةروهشملا ةحيصفلا .تاغل اهيفو .عجوتو نزحت ةملك 33 مرآ :كئوف

 نوكيل هوأت امنإ :نيتلا نبا لاق «:ةددشم ةحوتفم واوو ةحوتفم ةزمه (ْهّوَأ» :تاياورلا

 .مهفلا ءوس نم امإو «لعفلا اذه نم ملأتلل امإ :هلاقو ءرجزلا يف غلبأ

 .ههبشي ام ال هسفن مرحملا ابرلا وه :يأ «ابرلا نيع١ :هلوق

 هنلا» يبطرقلا لاق ءاهودرف» :ملسمل ةياور يفو «(لعفت ال» :هلوق

 روهمجلل ةجح وهو .هجوب حصت ال اهنأو ابرلا خسف بوجو ىلع لدي : ؟مهفملا” يف

 هفصوب حونم عيب هنإ ثيح نم هلصأب زئاج ابرلا عيب نإ :لوقي ثيح «ةفينح يبأ ىلع



 فْرَصلاو ايرلا باب

 5 يبنلا خسف امل ركذ ام ىلع ناك ولو «عيبلا حصيو ابرلا طقسيف ابر وه ثيح نم

 .عاصلا ةلباقم يف ةقفصلا ححصلو «عاصلا ىلع ةدايزلا درب هرمآلو «ةقفصلا هذه

 0717 /07/) ؟مالعإلا” و (495 /5) "حتفلا”و )١695( ؟ملسم حرش” و )448١/4(« "مهفملا” :رظنا

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةثالث ابرلا ماسقأ

 هيف عرشلا بجوأ اميف لضافتلا :هنأب هفيرعت مدقت دقو .لضفلا ابر :لوألا

 ربب ربو ةضفب ةضفو بهذب بهذك هسنجب يوبر عيبب صتخي وهو .يواستلا

 اوُعيِبَت ال» :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا كن# ديعس يبأ ثيدح يف دارملا وهو ءاذكهو

 :اهيفو «لالب ةصقو 'ٍضْعَب لَع اًهَضْعَب اوُهِ اَكَو «ٍلثمب الم 0 ٍبَكّذلاب َبَمَّذلا

 .ءيدرلا نم ةثالثلا وأ نيعاصلاب ديحلا رمتلا نم عاصلا عاب امل (!اَرلا ُنْيَع !هَّوَأ !هَّوأ»

 يف دارملا وهو ءضباقتلا هيف عرشلا بجوأ ايف ريخأتلا :وهو .ةئيسنلا ابر :يناثلا
 يوبرلا عيب يف لخديو .هءاََو َءاَم الإ ءابر ٍبَمَّذلاِب ُبَهَّذلا» :تش# رمع ثيدح

 تدحتا اذإ هسنج ريغ نم رخآ يوبرب يوبرلا عيب يفو ثيدحلا اذه يف [ى ؛هسنجب

 :امهيفو .فلؤملا امهركذ نيذللا دهضت» مقرأ نب ديزو ءاربلا ثيدح يف قأيس امك ةلعلا

 تماصلا نب ةدابع ثيدح اذكو ءانيد قرولاب بهذلا عيب نع دوي هللا لوسر ىبم
 نإ 8

 كلاب لاو .ةضفلاب ةضفلاو ءبّمذلاب ٌبَمْذلا» :هيفو )١16800( ملسم يف كين 7 م نا 2 رك . 000 .٠
 2 2 2 2 3 يو هم وثثار 52 و 2 3 3 2

 .ِدبِب ادي ءٍءاَوَسِب ًءاَوَس «ٍلثمب الثم .حلملاب حلملاو ءرمتلاب رمتلاَو ءريعشلاب ٌريِعشلاَو

 هر رس سر 0 ن6 0000 04 ريس 2.2: 507 ه ةمس 6 0

 نم دهاشلا .؛دّيِب اَذَي َناَك اذإ متَئِش َفْيَك اوعيبف .فاتضألا ِهْذَه تقلتخا اذإف
 ه هدم و

 .خلإ «...فاَْصَأْلا هذه ْتَقَلَتْخا اَذإَه» ثيدحلا



 فْرّصلاو ايلا باب

 لباقم نيدلا يف ةدايزلا هنأ فيرعتلا يف مدقت دقو .ضرقلاو نيدلا ابر :ثلاثلا

 أوه أونماَ تريِدَلأ اَهُيَتَي 9 :ىلاعت هلوقب هميرحت ىلع نآرقلا صن يذلا وهو «لجألا

 اًئيش هضرقي نأ :هتروصو .[77:ةرقبلا]# َنيِنِمْوُم مّشْنُك نإ أويل نم َىقَب ام أورّدَو هَل

 وأ هتباد بوكر وأ هراد ىنكسك ضرقلا لباقم ةعفنم هيلع طرتشيو هضرق حصي ام

 :لاق لجإلا لح اذإف . لجأ ىلإ الام هضرقي وأ ءكلذ وحنو ضرقلا يف هنم دوجأ دري

 .يبرت نأ امإو يضقت نأ امإ

 ءالام لجرلا لجرلا ضرقيف «هلعفت ةيلهاجلا تناك يذلا ابرلا وه مسقلا اذهو

 .يبرت نأ امإو «يضقت نأ امإ :لاق لجألا لح اذإف

 . ؟ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا” و 054 /4) "حيضوتلا” و 0747 /4) "عتمملا حرشلا” :رظنا

 لضفلا ابر مكح

 لقن لب ةفاك ءاهقفلاو ةباحصلا روهمج لوق وهو .مرحم هنأ :لوألا لوقلا

 ديغتقع لالب ةصق يف هثيدحو كذلخ ديعس يِبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام هليلد .عامجإلا

 ةضفلا نع ديبي هللا لوسر ىهن هيفو فلؤملا هركذ «يتآلا خ ةركب يبأ ثيدحو

 . تنقل ةدابع ثيدح نم هركذ مدقت امو .ءاوسب ًءاوس الإ ءبهذلاب بهذلاو ةضفلاب

 نب هللادبع :مهنم «ةباحصلا نم ةعاج نع يور .لالح هنأ :يناثلا لوقلا

 ةجح . هغن» بزاع نب ءاربلاو مقرأ نب ديزو ديز نب ةماسأو ريبزلا نباو سابع

 يراخبلا هجرخأ . كنيس يف الإ ابر الر : كعتخ ليز نب ةماسأ ثيدح :لوقلا اذه

 ملسم يبأ نب ناميلس نع (7 597) يراخبلا هجرخأ امو )١15957( ملسمو (111/)

 ادي اًئيش يل كيرشو انأ تيرتشا :لاقف ؟ديب ادي فرصلا نع لاهنملا ابأ تلأس :لاق

 «مقرأ نب ديز يكيرشو انأ تلعف :لاقف هانلأسف بزاع نب ءاربلا انءاجف «ةئيسنو ديب
 هب هس يام تس لس يتربص مم ع 0 . نا 5

 .(هوُرْذُف َةَئيسَِن َّناَك اَمَو ُهوُذُحَف ِدَيِب اَّذَي َناَك اَم» :لاقف .كلذ نع دبي ىبنلا انلأسو
 بوملا



 ية لك عز يي أبدت وب كيك :هرخآ يفو (1589) ملسم هجرخأو

 .«اًيِر

 در ال» :ِديْجَي هلوق امأو .مدقت ام اهنم «ةريثك ةلدأل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ءظلغأو دشأ ابر ال وأ ءبهذلاب ةضفلا يف امك «نيسنجلا ىلع لومحم هَيَِّتلا يف الإ

 ريغ نم رخآ دقنب دقن عيب ىلع لومحم كتنيغ ءاربلا ثيدح كلذكو «كلذ ريغ :ليقو

 .ملعأ هللاو .هسنج

 "حيضوتلا”و .(7857/8) ؟حتفلا”و «.(15943) "ملسم حرشا”و 09 /5) ؟ينغملا”و «(9776/5) "يواحلا” :رظنا

 .(8١ا/) ؟"ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا” و «(7737/5)

 انزو الإ هسنجب نوزوملا الو اليك الإ هسنجب ليكملا عابي ال

 لاومألا عيب يف ةلثاملا بوجو يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال :هللله ةمادق نبا لاق

 نوزوملا ينو اليك ليكملا يف ةاواسملا يه ةيعرملا ةاواسملا نأو ءاهيف لضافتلا مرحي يتلا

 حصي مل ءدجوي مل نإو ءاهاوس |هيف |هفالتخا رضي مل «ةاواسملا هذه تققحت ىتمو .انزو

 ؛ملعلا لهأ روهمجو «يعفاشلاو «ةفينح يبأ لوق اذهو .اهريغ يف ايواست نإو «عيبلا

 عيب الو ءانزو ليكملاب ليكملا عيب زوجي ال هنإف ءاذه تبث اذإ ...مهفلاخ ادحأ ملعن ال

 يف نزولا ينو «ليكملا يف طرتشم ليكلا يف لثامتلا نآل ؛اليك نوزوملاب نوزوملا

 امم رثكأ فيفخلا نم لطرلا يف لصح لطرب ليكملا نم الطر عاب ىتمف «نوزوملا

 الف ءيواستلا لهجي نكل ءلضفلا ملعي مل نإو «ليكلا يف نافلتخيف «ليقثلا نم لصحي
 الف «ليكلاب نوزوملاب نوزوملا عاب ول كلذكو ءافازج ضعبب هضعب عاب ول !ىك ء.حصي

 .ليكملا يف انركذ امك .حصي ملف نزولا يف لئامتلا ققحتي

 انزو الإ هسنجب نوزوم عابي ال هنأ ىلع اوقفتا :ريزولا لاق :هنللِه ماسبلا لاقو

 ًايهتي ال ام امأف .يعرشلا هرايعم ريغب لثامتلا ققحت مدعل ؛اليك الإ هسنجب ليكم الو



 عويبلا ْباتك (777)ثيدحلا (*)ج ففْرّصلاو ايرلا باب

 لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق .نزولاف هايملا اهاشغت يتلا رومتلاك ليكلا هيف

 .نزولاب ربتعيف «ليكلاب هعيب نكمي ال اذهف زونكملا رمتلا :خيشلا

 ليكلا ناك اذإ هنأ هلو مالسإلا خيش راتخاو :هثللج نيميثع نبا خيشلا لاقو

 :لاق دي يبنلا نآل ؛انزو وأ اليك هسنجب ليكملا عابي نأ سأب الف «نايواستي نزولاو

 عابي نأ دب الف ءنزولاو ليكلاب فلتخي ام امأو .ةققحتم انه ةيلثملاو ,«لئمب الثا

 .انزو عابي نوزوملاو اليك ليكملا

 زبخلاك نزولاب ربتعي هليك رذعت ام نأ اهنمو :هفلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 هنوك نع جرخي ال نكل «نزولاب ربتعي هنإف ؛كلذ هبشأ امو نبجملا زونكملا رمتلاو

 .اليكم

 1٠31 /8) "عتمملا *لإا”و ((593/5) ؟ضورلا ةيشاح”و ,(9١ا//١1) ؟ ميلا”و )١8/4(2 ؟ ينغملا” :رظنا

 ا "حيضوتلا”و

 ؟نوزوملاو ليكملا فرعي فيك

 هيلع ىقبيف نوزوملا نم اهنم ليكملا عرشلا نيب دق ةصوصنملا ةتسلا فانصألا

 .قافتالا اذه ىلع لقن دقو .فرعلا ريغت نإو

 هركذ يذلا كلخ ليعس يبأ ثيدح :كلذ ليلد .نانوزوم ةضفلاو بهذلاف

 يفو اَنْرَوَب انْرَو ّلِإ ءِقِرَوْلاب ٌقرَوْلا اَلَو ءبَهَّذلاِ بَهَللا اوُعيِت ال١ :هيفو ءفلؤملا

 .ىرخأ ةلدأ بابلا

 دنع كعليذ ةدابع ثيدح :كلذ ليلد .تاليكم حلملاو رمتلاو ريعشلاو ربلاو

 َنإَو الأ -. .يْذُمِ اْذُم ِريِعّشلاِب َريِعّشلاَو لاب يملا َّنإ) :امهريغو يقهيبلاو يئاسنلا

 خيشلا هححصي ثيدحلاو .هّنُمِي ادم َحْلْلا ركَذ ىَنَع .يذْمب اَيذُم ِرْمَتلاِب َرْمَّلا

 .ىرخأ ةلدأ كانهو (4077) يئاسنلا ننس يف هلل هلل ينابلألا



 نخل
 7717)ثييدحلا (؟)ج افلا : * -

 :فالخ اهيفف ةتسلا فانصألا ريغ امأ

 هدهع يف اليكم ناك اف ديم يبنلا دهع يف هيلع ناك ام ىلإ عجري :لوألا لوقلا

 نوكيو .فرعلا هيف ريغت نإو ءانوزوم ىقبيف انوزوم ناك امو ءاليكم ىقبيف دك

 ُنْرَو ُنْرَوْلا» :ثغتيم رمع نب هللادبع ثيدحل ؛ةكم نزو نزولاو ةنيدملا لايكم لايكملا

 ىف هلل ىنابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو .(ةئيدم لا ٍلْهَأ ُلايكِم ُلاَْكُملاَو كَم ٍلْهَأ

 3 هت و 11

 عويبلا باتك ( يفّرصلاو ايرلا باب

3 2. 

 .077137/) هكلله انخيشل "دنسملا حيحصلا” يفوهو )١1911/5( "ءاورؤلا”

 .زاجحلا يف فرعلا هيلع ام ىلإ هيف عجري :يناثلا لوقلا

 وأ ديبي يبنلا دهع يف فرع هل نكي مل اذإ ايف نيلوقلا نيذه باحصأ فلتخاو

 ؟هتداعو هفرعب دلب لك ىلإ عجري مأ ءاهبش ءايشألا برقأب قحلي له ءزاجحلا يف

 مل مأ زاجحلا يف فرع هل ناك ءاوس ءاقلطم فرعلا ىلإ عجري :ثلاثلا لوقلا

 سانلا عيابت اف .ةدايزلا وأ صقنلا وأ يواستلا هب نوكي يذلا وه فرعلا نأل ؛نكي

 .ةفينح بأ لوق وهو .نوزوم وهف نزولاب هيف اوعيابت امو «ليكم وهف ليكلاب هيف

 ناك ام ىلع ىقبي هنإف انوزوم وأ اليكم ْددَي يبنلا دهع ىلع ناك ام نأ :حجارلا

 .فرعلا ىلإ هيف عجر ْدَْي يبنلا دهع يف افورعم نكي مل امو ديب يبنلا دهع يف هيلع

 .ملعأ هللاو

 حرشل ضورل و 2 ينغملا” :رظن -8737/8) "ءتمملا حرشلا”و «(535/4) ؟ضورلا ةيشاح”و )7١1/9١(«: "عومجملا”و )5١/8(: ؟ينغملا” :رظنا
 ,(ة

 اليكم هلصأ ناك امو قيوسلاو قيقدلا

 دجوي ملو ليكم امهلصأ نأل ؛ناليكم قيوسلاو قيقدلاو :هنلل ةمادق نبا لاق

 يف جرخي هنأ ليلدب ؛عاصلاب ردقي هنألو ...لاكي ام ناهبشي اههنألو ؛هنع |مهلقني ام
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 عويبلا باتك (777/)ثيدحلا (*)ج فّرّصلاو ايرلا باب

 :اذه ىلعو .تاليكملا هب ردقي |نإ عاصلاو ثيدحلا ين ءاج دقو قيقد نم عاص ةرطفلا

 .طقأ نم عاص رطفلا ةقدص ثيدح يف نأل ؛اليكم طقألا نوكي

 نزولاب ربتعي انلق اذإ له :زبخلا ىلع همالك يف هلل نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ؟ا ليكم هنوك نع جرخي

 نزولا ىلإ ليكلا وهو يلصألا رايعملا نع انلدع امنإ اننأل ؛جرخي ال :باوجلا

 .انوزوم هنوك ىلإ لقتني زبخلا اذه نأ كلذ ىنعم سيل نكل «ةرورضلل
 .(477 /8) "عتمملا حرشلا”و 077 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 نزولاو ليكلا نيب قرفلا

 نأ :اهنيب قرفلا :(5 ٠٠ /8) "عتمملا حرشلا» يف هكللَه نيميثع نبا خيشلا لاق

 .ةفخلاو لقثلاب هريدقت نزولاو مجحلاب ءىثلا ريدقت ليكملا

 اليك نوزوملاو انزو ليكملا ةمسق زوجي

 مسقو انزو ليكملا مسق زوجيو )5١/4(: ؟ينغملا» يف هنللج ةمادق نبا لاق

 ةمسقلا نأل ؛ضعبب هضعب عيب زوجي ال ام مسقو اصرخ رامثلا مسقو اليك نوزوملا

 ماكحأ اهيف تبثيف ؟عيب اهنأ ىلع لدي ام ةطب نبا نع لقنو .اعيب تسيلو قح زارفإ

 ؛قح زارفإ اهنأ رهاظلاو .نيبهذملاك نالوق ىعفاشللو ...هانركذ ام اهيف عنميو «عييبلا

 ال اهنأو ءاهيلع رابجإلاو اهب اهموزلو اهيف ةعرقلا لوخدو ماهسلا ليدعت رابتعا ليلدب

 اهيف تبثي الو نيقحلا ردقب الإ زوجت الو رايخ اهلحخخدي الو كيلمت الو عيب ظفل ىلإ رقتفت

 نبا نع يورو .امهفالتخا ىلع ليلد ءامسآلاو ماكحألا رياغتو ء.مساب صتختو «ةعفش

 رضحمب ناّثألا ليك كلذو فجحلاب مئانغلا ههتف> ةباحصلا تمسق :لاق هنأ سابع

 .هانلق ام ىلع اعامجإ راصف ؛ركني ملف «مهتيقب يف رشتناو «مهنم ةريثك ةعامج نم



 فرصلاو ايرلا باب

 ةتس عرشلا اهيلع صن يتلا ةيوبرلا فانصألا

 :لاق ْدْكيَي يبنلا نأ )١5417( ملسم يف كعفلخ تماصلا نب ةدابع ثيدح

 رتل ُرْمَتلاَو ِسِحّشلاب ُِعَّشلاَو كل دبْلاَو َّضِلاب ُةّضِفْلاَو ءبَمّذلاب ُبَعَّذلا
 اوُعيبَق «ُفاَنْصَأْلا ِذَه ْتَقَلتا اَذِإَف يب ادي ِاَوَسِب ًءاَوَس لوب الم «حْلملاب ُحْلْلاَو

 .(ِديِب اَدَي َّناَك اَذِ مش فيك

 .اوفلتخا مث ءاهيف ابرلا نايرج ىلع ءاملعلا عمجأ ةتسلا فانصألا هذهو

 ؟ةتسلا فانصألا هذه ربغ يف ابرلا لخدي له

 لاق .اهريغ ىلإ اهادعتي ال ةتسلا فانصألا هذه ىلع ابرلا رصتقي :لوألا لوقلا

 نب دوادو «يتبلا ناثعو يبعشلاو ,قورسمو «ةداتقو ءسواط نع يكح :يدرواملا

 نبا لوق وهو «يناساكلا ىلإ يوونلا هازعو ءمهرسأب سايقلا ةافنو ءيرهاظلا يلع

 رايتخا وهو «نيققحملا نم ةعامج ىلإ هازعو يناعنصلا هراتخاو «لبنحلا ليقع

 ريغ قاحلإ ينو ةحابإلا تالماعملا يف لصألا نأ :لوقلا اذه ةجح .يناكوشلا

 قاحلإلا للعو «كلذ ىلع ليلد ريغ نم «لصألا اذه نع جورخ اهب ةتسلا فانصألا

 .ةرهاظ الو ةصوصنم تسيل

 لاق ءروهمجلا لوق وهو .ةلعلا يف اهقفاوي امم اهريغ يف قحلي ابرلا :يناثلا لوقلا

 :هللله يوونلا لاقو .مظعألا داوسلاو مجلا عمجلا هيلإ بهذ دق :هنلل يناكوشلا

 ام وهو .اهانعم يف ام ىلإ ىدعتي لب ءاهيلع ابرلا ميرحت فقوتي ال :ءاملعلا رئاس لاقو

 .اهيف اوفلتخاو .ةنسلا يف ابرلا ميرحت ببس يه يتلا ةلعلا هيف تدجو

 .هذه دعب يتلا ةلأسملا يف فالخلا رظنا :تلق

 هيلإ تبهذ ام قحلا :هفثلك يناعنصلا لاق .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ىلع مالكلا اندرفأ دقو .اهيلع صوصنملا ةتسلا يف الإ ابرلا يرجي ال هنأ نم ةيرهاظلا



 عويبلا باتك (777/)ثيدحلا (* فّرّصلاو ايرلا باب

 لصاخلاو :هنثله يناكوشلا لاقو . ؟ىبتجملا لوقلا” :اهتيمس ةلقتسم ةلاسر يف كلذ

 مث .اهب اهيلع صوصنملا سانجألا ادع ام قاحلإ ىلع ةجحلا هب موقت ليلد دري مل هنأ

 اذه لثمب موقت ال ةجحلا نأ كافخي الو :لاق مث .هفعض نيبو اًفيعض اًثيدح ركذ

 مظعأ نم وه يذلا ايرلاب مكح هنإف ؛ميظعلا رمألا اذه لثم يف ايس ال ,ثيدحلا

 كلذو هدي هللا لوسر اهيلع صن يتلا سانجألا ريغ ىلع هناحبس هللا يصاعم

 نمو رئابكلا نم يه يتلا ةيصعملا هذه بكترم هنأب هلعاف ىلع مكحلا مزلتسي

 .ةعيرشلا تايعطق

 ((537/) "لبسلا”و ((589/9) ؟عومجملا”و «(5 /5) ؟ينغملا”و «(177/5) ؟نايبلا”و )8١/5(« "يواحلا” :رظنا

 .(041/4) "حيضوتلا” و «(8947/1؟) "رارجلا ليسلا”و

 ؟قاحلإلاب نيلئاقلا دنع ةتسلا فانصألا يف ابرلا ةلع يهام

 ةلعو «ةدحاو ةضفلاو بهذلا ةلع نأ ىلع نوللعملا قفتا :هغللك ةمادق نبا لاق

 .ها.اهنم ةدحاو لك ةلع يف اوفلتخا مث «ةدحاو ةعبرألا نايعألا

 :ةضفلاو بهذلا يف ابرلا ةلع ين مهفالتخا :الوأ

 نع ةياور يهو ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةينمثلا يه اهيف ابرلا ةلع :لوألا لوقلا

 ءاملع عامجإ دقعني داكي :هنللج ماسبلا لاق ءميقلا نباو مالسإلا خيش رايتخا وهو .دمحأ

 ىلعو .ها.ةينمثلا يه ةضفلاو بهذلا نيدقنلا يف ابرلا ةلع نأ ىلع ةيهقفلا عماجملاو رصعلا

 .ةرصاعملا ةيندعملاو ةيقرولا تالمعلاك انمث سانلا هذختا ام لك اهب قحلي اذه

 .ةضفلاو بهذلا يف يرجي ابرلا نأ :وهو ءالاكشإ اذه ىلع مهضعب دروأ دقو

 ديبع نب ةلاضف ثيدح نم )١541( ملسم هجرخأ امل ؛ربتلاو يلحلاك اناثأ نكت مل نإو

 عابت مناغملا نم يهو بهذو زرخ اهيف ةدالقب ربيخب وهو ٌدْيكي هللا لوسر ىتأ هنأ كنيخ

 1ك هللا لوسر مهل لاق مث .هدحو عزنف ةدالقلا يف يذلا بهذلاب كتي هللا لوسر رمأف



 نكن
 ف -

 عويبلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج فّرَصلاو ايرلا باب

 ةدالقلا نأ مولعمو .«ّلَصْفُم ىّتَح بمال :ةياور ينو انو انْرَو بَهّذلاب ُبَهَّذلا»
 .ابرلا اهيف ربي مل ةينمثلا ةلعلا تناك ولف .انمث اهنوك نع تجرخ دق

 دنع روهشملاو ةيفنحلا لوق وهو .نزولا يه امهيف ابرلا ةلع :يناثلا لوقلا

 رفصو ساحنو ديدح نم نوزوم لك يف ابرلا يرجي :اذه محلوق ىلعف .ةلبانحلا

 .تانوزوملا عاونأ نم كلذ ريغو ءسامو صاصرو

 ؛عامجإلاو ةنسلاب تباث وهو .تانوزوملا يف ملسلا زاوج لوقلا اذه ىلع دريو

 .لجأ ىلإ نوزومب نوزوم عيب دعي تانوزوملا يف نيدقنلا مالسإو نوزوم نيدقنلا نآل

 .هيف طرتشي امو ملسلا ىلع مالكلا مدقت دقو .اذه زجي مل نزولا ةلعلا تناك ولف

 هنللَه لاق ,نيميثع نبا خيشلل بيط ليصفت كانهو .لوألا لوقلا :وه برقآلا

 ةلعلا :ةضفلاو بهذلل ةبسنلابو )007/١1(: "ديحوتلا باتك حرش ديفملا لوقلا” يف

 «ضعبب هضعب عيب اذإ يللا لمشي نأ لجأل سنجلا :انلوقف «ةينمثلاو سنجلا يه

 قاروألاو ريناندلاو مهاردلا لثم ةينمثلاو ءنمثب سيل هنأ عم «ابرلا هيف يرجيف

 ٍلحلاو طقف ةينمثلا ةلعلا :لاقي وأ ؛ةضفلاو بهذلا ةلزنمب اهنإف ؛ةفورعملا ةيدقنلا

 ةضفلاو بهذلا يف لصألاو «ئراط يلحتلا نأل اًئراط اًجورخ ةينمثلا نع جراخ

 .ءايشألا نمث اههمأل ؛ةينمثلا

 :ةعبرألا فانصألا يف ابرلا ةلع يف مهفالتخا :ايناث

 يف ابرلا يرجي الف نزولا وأ ليكلا عم معطلا يه اهيف ابرلا ةلع :لوألا لوقلا

 جرتألاو ىرثمكلاو خيطبلاو خوخلاو نامرلاو حافتلاك نزوي الو لاكي ال موعطم

 نانشألاو نارفعزلاك موعطمب سيلو نزوي وأ لاكي ايف الو اهوحنو ءلجرفسلاو

 نخدلاو ةرذلاك نوزوم وأ ليكم موعطم لك يف يرجيو ءصاصرلاو ديدحلاو

 نب ديعس لوق وهو .اهوحنو نمسلاو تيزلاو نبللاو محللاو زوللاو زوجلاو



 نحل

 عويبلا باتك (؟77/)ثيدحلا 31

 بحاصو ةمادق نبا رايتخا وهو ءدمحأ نع ةياورو ميدقلا يف يعفاشلاو بيسملا

 :لوقلا اذه ةجح .ماسبلاو نيميثع نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشو ريبكلا حرشلا

 الثم الإ ماعطلا عيب نع يب يبنلا ٌيهنف .؛ٍلْب اّلْثم ماعّطلاب ٌماَعَّطلا» :ييَب هلوق

 .نزولاو ليكلا وهو «يعرش رايعم هيف |ب ديقتي لثمب

 ديدحلا يف يعفاشلا لوق وهو .معطلا يه اهيف ابرلا نايرج ةلع :يناثلا لوقلا

 ماَعّطلاب ٌماَعَّطلا١ :مدقتملا كعنتخ هللادبع نب رمعم ثيدحب اولدتساو دمحأ نع ةياورو

 .ال وأ انوزوم وأ اليكم ناك ءاوس موعطم لك يف ابرلا يرجي اذه ىلعف .«ٍلْئوب الم

 تاليكملا يف ابرلا يرجيف ؛نزولاوأ ليكلا اهيف ةلعلا :ثلاثلا لوقلا

 قاحسإو يروثلاو يرهزلاو يعخنلا لوق وهو .ةمعطأ نكت مل نإو تانوزوملاو

 لك يف ابرلا يرجي :اذه ىلعف .دمحأ نع ةروهشملا ةياورلا يهو .ءيأرلا باحصأو

 ةرونلاو نانشألاو بوبحلاك موعطم ريغ وأ ناك اًموعطم هسنجب نوزوم وأ ليكم

 وحنو ساحتنلاو ديدحلاو رفصعلاو ءانحلاو سرولاو ناتكلاو فوصلاو نطقلاو

 .نزوي الو لاكي ال موعطم يف يرجيالو .كلذ

 يرجي :اذه ىلعف كلام لوق وهو .ارخدم اتاتقم هنوك ابرلا ةلع :عبارلا لوقلا

 وه اهيف الو ؛هكاوفلاك توقب سيل ايف يرجي الو ءارخدم اتوق ناك ام لك يف ابرلا

 .محللاك رخدي الو توق

 اهدعبل ؛اهركذ انكرت ىرخأ لاوقأ كانهو .ةلأسملا يف لاوقألا رهشأ هذه

 .اهركذب ليوطتلا ةيشخو

 نأ مدقت دق هنأ ىلع ءلوألا لوقلا وه قاحلإلاب لوقلا ىلع لاوقألا هذه برقأو

 .ملعأ هللاو .ةتسلا فانصألا ىلع راصتقالا :وه حجارلا

 عومجج” و ((08/) "يبطرقلا ريسفت”و ((001/4) «عومجملا”و «(5 /4) ؟ينغملا”و )2١154/0( ؟نايبلا”و 48١(« /5) "يواحلا” :رظنا

 .097/4) "حيضرتلا” و ((94/7) "برآملا لين” و 094 /8) "عتمملا حرشلا”و (511/1) "ءاوضألا” و 817٠١( /59) "ىراتفلا

 يفّرصلاو ايرلا باب



 نِخلا
 عويبلا باتك (؟07/)ثيدحلا 3 ا

 ؟سولفلا يف ابرلا يرجي له

 ءاهب لماعتي ناك ءساحنلا نم ةبورضم ةعطق :يهو سلف عمج سولفلا :الوأ

 لقأ نأل ؛لجرلا لام سخأ وه سولفلا : "عومجملا” ةلمكت يف هفللو يعيطملا لاق

 دنع اهيلم يواسيو ماشلاو قارعلا لهأ انناوخإ دنع وهو .سلفلا وه دوقنلا فونص

 انناوخإ دنع ةشقبلاو ءدجنو زاجحلا لهأ انناوخإ دنع ةللهاو ء.نادوسلاو رصم لهأ

 سببلا :اولاقف ,مهتجهلب ابروأ لهأ تاغل يف سلفلا ظفل لخد دقو .نميلا لهأ

 ..ازيبلاو

 :ةلأسملا مكح امأو

 يبأ نع ةياور وهو دمحأ نع صوصنملا وهو .ابرلا اهيف يرجي :لوألا لوقلاف

 ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو «ةيعفاشلا دنع فعضم هجوو كلامو ةفينح

 .سولفلا يف ةلصاح يهو ةينمثلا نيدقنلا يف ةلعلا نأل

 وهو ةفينح يبأو كلامل ةيناثلا ةياورلا وهو .ابرلا اهيف يرجي ال :يناثلا لوقلا

 تسيل اهنأ :مهتجح .ةلبانحلا نم ليقع نبا لوق وهو «ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا

 .دلب نود دلب اهب صتخي امنإو .دلب لك يف اًنمث
 دحأب سولفلا عيب زوجي الف :اذه ىلعو .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا : وه حجارلا

 نأل :هكلل> ةيميت نبا لاق ءضباقتلا امههيف بجي لب ؛ةئيسن ةضفلاو بهذلا نيدقنلا

 .سانلا لاومأ رايعم لعجتو «نامثألا مكح اهيلع بلغي ةقفانلا سولفلا

 08017 /9) ؟يبطرقلا ريسفت” و :(5 07 /11) "عومجملا ةلمكت”و :(4947 /4) ؟عومجملا”و «( 177 /0) "نايبلا” :رظنا

 .(169) "ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا”و لولا م /؟9) ؟ىواتفلا”و

 يفرّصلاو ايزلا باب



 ل اه
 عويبلا ُباتك (؟070)ثيدحلا (؟)ج هك يفرصلاو ايرلا باي

 ؟ةضفلاو بهذلاب ةيندعملاو ةيقرولا تالمعلا قحلت له

 يطيقنشلا لوق اذهو .اهتردصأ يتلا ةهجلا ىلع نيدب تادنس اهنأ :لوألا لوقلا

 .ءاملعلا نم ةعامجو

 صئاصخملا نم ةراجتلا ضورعل ام امل ةراجت ضورع اهنأ :يناثلا لوقلا

 .هريغو يكلاملا شيَّلع لوق وهو .ماكحألاو

 نم سولفلل ام اهل تبثيف ؛اهيلع ةينمثلا ءورط يف سولفلاك اهنأ :ثلاثلا لوقلا

 .يدعسلا ةمالعلا لوق وهو .ماكحأ

 ام هيلع يرجي هنأو هتاذب مئاق دقن ةيندعملاو ةيقرولا تالمعلا :عبارلا لوقلا

 لوق اذهو .رادصإلا تاهج ددعتب ددعتت سانجأ اهنأو ؛.ةضفلاو بهذلا ىلع يرجي

 يمالسإلا يهقفلا عمجملاو ءاملعلا رابك ةئيه رارق هيلعو «نيرصاعملا ءاملعلا ةماع

 نآلاو :هثللك ماسبلا خيشلا لاق ىتح «ةيهقفلا عماجملا رئاسو يمالسإلا هقفلا عمجمو

 ءاهقفلا عمجأ دقف يدقنلا قرولا اهلحم لحو قاوسألا يف نادقنلا ىفتخا نأ دعبو

 بهذلا نم نيدقنلا مكح ذخأ يدقنلا قرولا نأ ىلع ةيهقفلا عماجملاو نورصاعملا

 .ماكحألا نم امه ام لك يف ةضفلاو

 ءاملعلا رابك ةئيه اهتحضوأ ماكحأ اذه ىلع بترتيو «عبارلا لوقلا وه حجارلا

 :ٍلي ام هنومضم اهل رارق يف

 ىتاذب |ىاق ادقن ريتعي يدقنلا قرولا نأ اهتيرثكأب ررقت ءالعلا رابك ةئيه نإ

 يكيرمألا يدقنلا قرولا نإو ءسنج يدوعسلا يدقنلا قرولا نإف ؟نيدقنلا مايقك

 ماكحألا كلذ ىلع بترتي هنإو «هتاذب لقتسم سنج ةيقرو ةلمع لك اذكهو ءسنج

 :ةيتآلا ةيعرشلا



 يفّرصلاو ايرلا باب

 بهذلا نيدقتلا يف هيعونب ابرلا يرجي امك اهيف هيعونب ابرلا نايرج :الوأ
 :ٍلي ام يضتقي اذهو «سولفلاك «ناثآلا نم هريغ يفو «ةضفلاو

 بهذ نم ىرخألا ةيدقنلا سانجألا نم هريغب وأ ضعبب هضعب عيب زوجي ال -أ
 ةليرأ ةسمخب يكيرمألا رالودلا عيب الثم زوجي الف ءاقلطم ةئيسن امهريغ وأ ةضف وأ

 .ةئيسن رثكأ وأ لقأ وأ ةيدوعس

 كلذ ناك ءاوس ءالضافتم ضعبب هضعب هنم دحاولا سنجللا عيب زوجي ال -ب

 الاير رشع دحأب قرو ةيدوعس ةليرأ ةرشع عيب الثم زوجي الف هديب ادي وأ ةئيسن

 .اقرو ايدوعس

 ديب ادي كلذ ناك اذإ ءاقلطم هسج ريغ نم ضعبب هضعب عيب زوجي -ج

 نم لقأ وأ :ةضف وأ ناك اقرو ءيدوعس لايرب ةينانبللا وأ ةيروسلا ةريللا عيب زوجيف

 ناك اذإ رثكأ وأ لقأ وأ ةيدوعس ةليرأ ةثالثب يكيرمألا رالودلا عيبو «رثكأ وأ كلذ

 ةيدوعس ةليرأ ةثالثب ةضفلا يدوعسلا لايرلا عيب زاوجلا يف كلذ لثمو .ديب ادي كلذ

 درجمل رثأ الو .هسنج ريغب سنج عيب ربتعي كلذ نأل ؛ديب ادي «رثكأ وأ لقأ وأ قرو

 .ةقيقحلا يف فالتخالا عم مسالا يف كارتشالا
 (77 ١٠١- /9) ينازيجلل "لزاونلا هقف”و «(798/17) ؟ةنجللا ىواتف”و «(719) ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا :رظنا

 .(58) نالدسلل مهسألا ةلاسرو «(3750/5) "حيضوتلا” و 249 /) "برآملا لين”و

 طورش هسنجب يوبرلا عيبل طرتشي

 ءربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلاك هسنجب يوبرلا عيبل طرتشي

 :طورش ةثالث ءابرلا فانصأ يقاب اذكهو

 .يعرشلا هرايعمب لثاهتلا ١-

 .ةئيسن نوكي الأ -؟



 عويبلا باتك (177)ثيدحلا (؟)ج فْرّصلاو ايَرلا باب

 .ضبقلا لبق قرفتلا لصحي الأ -'*

 امههدحأو «هسنجب يوبرلا عيب رب زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأو :هلللك يوونلا لاق

 هنأ ىلعو ءبهذلاب بهذلاك الاح هسنجب عيب اذإ لضافتلا زوجي ال هنأ ىلعو ءلجؤم

 «ةلعلا يف هكراشي امم هسنج ريغب وأ هسنجب هعاب اذإ ضباقتلا لبق قرفتلا زوجي ال

 اذإ سنجلا فالتخا دنع لضافتلا زوجي هنأ ىلعو «ريعشلاب ةطنحلاو .ةضفلاب بهذلاك

 .اذه نم ءيش يف ءاملعلا نيب فالخ الو «ريعش يعاصب ةطنح عاصك ديب ادي ناك

 :لاوحأ ةثالث هلف ايوبر الام عاب اذإ :باحصألاو يعفاشلا لاق :هعله لاقو

 لبق قرفتلاو ءاسنلاو لضافتلا :ءايشأ ةثالث هيف مرحيف .هسنجب هعيبي نأ :اهدحأ

 .ضباقتلا

 .(80 /؟) ؟برآملا ليث”و )١588( "ملسم حرش”و )١18/5(( "ينغملا”و ((201/9) "عومجملا”و «(494/5) ؟"يواحلا” :رظنا

 دحاو سنج يوبرلا فنصلا غاونأ

 ةفلتخم ءايشأل لماشلا وه :سنجلا :(7 4 /4) ؟ىينغملا” يف هلل ةمادق نبا لاق

 ةبسنلاب اسنج عونلا نوكي دقو ءاهصاخشأب ةفلتخم ءايشأل لماشلا :عونلاو ءاهعاونأب

 «صخألا عونلاو ءصخأللا سنجلا ؛انه دارملاو «هقوف ام ىلإ ةبسنلاب اعون «هتحت ام ىلإ

 ,ةطنحلا عاونأو ءرمتلا عاونأك ءسنج ا|مهف ءصاخ مسا يف اعمتجا نيعون لكف
 ترثك نإو ءرمتلا وهو ءاهعمجي صاخلا مسالا نأل ؛دحاو سنج اهلك رومتلاف

 يف اقفتا نيئيش لكو ءاهريغو ءيوتساخلاو «يميهاربإلاو «يلقعملاو «ينربلاك «هعاونأ

 يبنلا لوقل ؛عاونألا تفلتخا نإو «ءلضافتلا ميرحتب عرشلا مكح امهيف تبث سنجلا

 ملعلا لهأ نيب فالخ الو .. .«ٍلْثِمب التم لاب لاَ ءِلْثِب اَلْثِم رمل ُرْمَشلا 2

 ,عاونألا قافتا عم «ربخلا يف ركذ ام رئاسو «رمتلاب رمتلا يف ةاواسملا بوجو يف هانملع

 .اهفالتخاو



 عويبلا باتك (177/)ثيدحلا 58 ففّرصلاو ايرلا باب نسير

 الضافتم هسنج نم ديجب ءيدرلا يوبرلا عيبزوجي ال

 اندنع ناك رمت :لالب لاقف :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا هعفخ ديعس يبأ ثيدح هيف

 !هَّوَأ) :كلذ دنع هللا لوسر لاقف يي يبنلا معطمل عاصب نيعاص هنم تعبف ءيدر

 يراخبلا يف هضم ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدح هوحنو .(!ُلَعْفَت ال !اَبّرلا ّنْيَع

 رمتب هءاجف ربيخ ىلع الجر لمعتسا دوبي هللا لوسر نأ )١9097(: ملسمو (١51؟)

 هللا لوسر اي هللاو ءال :لاقف «!؟ادَكَه ريح رك َلُكأ» يي لوسر هل لاقف «بينج

 اَلَق» : دي هللا لوسر لاقف .ةثالثلاب نيعاصلاو «نيعاصلاب اذه نم عاصلا ذخأتل انإ

 . (اًنيِنَج مِماَرَدلا عتب مَ مِهاَرَّدلا َعْمَج عب ؛لَعْفَت

 هضعب زوجي ال رمتلاب رمتلا نأ اًضيأ ءالعلا عمجأو :هلللك ربلا دبع نبا لاق

 عيب زوجي ال اهلك رومتلا سانجأو .نودلاو بيطلا هيف ءاوسو «لثمب الثم الإ ضعبب

 .ليكب اليك لثمب الثم الإ ءيشب اهنم ءيش

 هسنجب لبوق (يف تايوبرلا باب يف ةطقاس ةدوجلا نأل :ههللَ» ةمادق نبا لاقو

 .افلتخا اذإ كلذكف «نيفرطلا نم دحاو لك يف عونلا دحتا ول [يف

 يف ءاوس روسكملاو حيحصلاو بورضملاو ربتلاو ءيدرلاو ديجلاو :هلله لاقو

 :مهنم «ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو .لضافتلا عم هميرحتو لثامتلا عم عيبلا زاوج

 ركنأو .هسنج نم هتميقب بورضملا عيب زاوج كلام نع يكحو .يعفاشلاو ةفينحوبأ

 .هنع هوفنو كلذ هباحصأ

 اهديج :لاق ثيح عرشلا اهطقسأ دقف ةدوجلا يف امأ :هلل» يكبسلا لاقو

 )0/0/1١. "عومجملا” ةلمكتو :(57 03١ /4) ؟ينغملا” و «(47 )٠0/ ؟ديهمتلا” :رظنا



 نحل 2- 3
 70 ' - زو 4

 عويبلا باتك (؟77/)ثيدحلا (؟)ج

 ؟ةعنصلا لباقم يف ةدايزلا زوجي له

 زوجي الف عوصم هسنج نم يوبرب غوصم ريغ اًيوبر عاب اذإ :لوألا لوقلا

 ءاًعامجإ ربلا دبع نبا هاكح لب ؛ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .ةعنصلا لباقم يف ةدايزلا

 الو اهربتب اهغوصمو ةضفلا بورضم زوجي ال :(3515/7) "ديهمتلا” يف هفللك لاقف

 ىللعو .ءاهقفلا عيمج دنع «نزوب انزو الإ «هنيعو هربتب هغوصمو بهذلا بورضم

 .كي يبنلا نع نئسلا ترتاوت كلذ

 نباو ةيميت نبا لوق وهو .ةحابملا ةعنصلا لباقم يف ةدايزلا زوجي :يناثلا لوقلا

 ءاسنلا ةيلحو ةضفلا متاخك ةحابم ةغايصلا تناك نإ امأو :هنثله ميقلا نبا لاق «ميقلا

 هفس هنإف اهسنج نم اهنزوب هذه عيبي ال لقاعلاف ءاهريغو حالسلا ةيلح نم حيبأ امو

 الو هب يتأت ال ةعيرشلاف .كلذب ةمألا مزلي نأ نم مكحأ عراشلاو «ةعنصلل ةعاضإو

 اهعيب زوجي ال :لاقي نأ الإ قبي ملف ؛هيلإ سانلا ةجاحل هئارشو كلذ عيب نم عنملاب يأت

 هيقتت ام ةقشملاو رسعلاو جرحلا نم اذه يفو رخآ سنجب اهعيبي لب «ةتبلا اهسنجب

 .ةعيرشلا

 ام هباوجف هغللَو ميقلا نبا هدروأ يذلا ليلعتلا امأو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 مِهاَرَّدلا تبا مث مِهاَرَّدلاب َعْمَلا عب» :ظ ديعس يبأ ثيدح يف دوو يبنلا هلاق

 اهذخأي يتلا ةدايزلا * ةرفرفي )١5/ اهاواتف يفف ةمئادلا ةنجللا لوق وهو ءااَنيِنَج

 نم ةعنصلا نأل ؛؟ءاملعلا يلوق نم حيحصلا ىلع زوجت ال ةغايصلا ةعنص لباقم عئابلا

 ةضفلاو بهذلاب بهذلا ةضواعم يف ةربتعم ريغ ةاغلم ةعانصو ةءادرو ةدوج

 .ابر ةعنصلل ةدايزلا تناكف ؛طقف نزولا كلذ يف ربتعملا انإو «.ةضفلاب

 .(479/8) "عتمملا حرشلا”و 2٠١ /4) ؟ينغملا” و ١55(« /7) ؟نيعقوملا مالعإ” ١197( /19) راكذتسالا :رظنا

 فْرّصلاو ايّرلا باب



 نحل

 عويبلا باتك (177)ثيدحلا (؟ هلا فرّصلاو ايرلا باب

 ؟لحملا سفن نم هسنج نم يرتشي نأ هل لهف :نمثلا ملتساو ارسكم وأ ائيدر ايوبر عاب اذإ

 ارمت مهردلاب ىرتشا مث ءمهردب ءيدر رمت يدم عاب اذإو :هكللج ةمادق نبا لاق

 هنم ىرتشا مث ءاهاضباقتو ءمهاردب احيحص ارانيد لجر نم ىرتشا وأ ءابينج

 لعف نإ :كلام لاقو ...هب سأب الف «ةليح الو «ةأطاوم ريغ نم ةضارق مهاردلاب

 .ابرلا عراضي هنأل ؛زجي مل .ةرم نم رثكأ هلعف نإو ءزاج «ةرم كلذ

 بهذلا تالحم باحصأ ضعب نأ يف مكحلا ام :ههلله نيميثع نبا خيشلا لئسو

 ؟اديدج هنم يرتشي نأ لمعتسملا بهذلل عئابلا ىلع طرتشي

 لضافتلا عم بهذلاب بهذلا عيب ىلع ةليح اذه نأل ؛زوجي ال اذه :باجأف

 .هللا ماكحأب بعالتو عادخ اهغآل ؛عرشلا يف ةعونمت ليخلاو

 ؟لحملا سفن نم اديدج هنمثب يرتشيو لمعتسملا هبهذ عيبي نمع لئسو

 مامإلا نأ الإ ءلبق نم ةأطاوم وأ قافتا كانه نكي مل اذإ هب سأب ال اذه :باجأف

 .اهنم يرتشيف ىرخأ ةهج نم بلطيو بهذي ةلاحلا هذه لثم يف هنأ ىري هفللك دمحأ

 دعبأ كلذ نوكي ىتح ؛هنم ىرتشاو الوأ هيلع عاب يذلا ىلإ عجر كلذ رسيتي مل نإف

 .ةليحلا ةهبش :ةهبشلا نع
 .60070) ؟بهذلا ءارشو عبب يف ةلئسأ ةعومجم” و 61١ /4) ؟ينغملا” :رظنا

 افارج هسنجب يوبر عيبزوجي ال

 هللا لوسر ىبغ :لاق )١9570( ملسم يف كنخ رباج ثيدح

 .رمتلا نم ىمسملا ليكلاب ءاهليكم ملعي ال رمتلا نم ةربصلا

 رمتلاب رمتلا عيب ميرحتب حيرصت اذه :ثيدحلل هحرش يف هفلله يوونلا لاق
 ؛ةلضافملا ةقيقحك بابلا اذه يف ةلثاملاب لهجلا نأل :ءاملعلا لاق «ةلثاملا ملعي ىتح

 ةطنحلا مكحو .لهجلا عم ةاواسملا ققحت لصحي ملو ءاوسب ءاوس الإ دلي هلوقل

 عيب نع -



 فّرّصلاو ابرلا باب

 ملعأ هللاو

 دحأ نم افازج ناك وأ افازج ضعبب هضعب عاب ولو :هنللم ةمادق نبا لاقو

 نم اناك اذإ زتاج ريغ كلذ نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق .زجي ل نيفرطلا

 ا "حيضوتلا” و«( /5) "ينغملا”و 2074 /5) "فارشإلا” :رظنا

 الثامتم بنعلاب بنعلاو بطرلاب بطرلا عيبزوجي

 بنعلاو بطرلاب بطرلا عيب امأف )١7/4(: ؟ينغملا” يف كلل ةمادق نبا لاق

 عنمو .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف لثامتلا عم زوجيف «هلثمب بطرلا نم هوحنو بنعلاب

 .سببي |ميف يعفاشلا هنم

 ةداع هنزو الو هليك نكمي ال ناك اذإ هسنجب يوبرلا عيب مكح ام

 امإ نزو الو ليك هيف تأي مل نإو انوزوم وأ اليكم هسنج ناك ام :لوآلا لوقلا

 وأ ؛ةضفلاو بهذلا نم ةزرألا نود امو «نيتنفحلاو ةنفحلاو نيتبحلاو ةبحلاك هتلقل

 مرحيو «لثمب الثم الإ ضعبب هضعب عيب زوجي ال هنإف ؛ةميظعلا ةربزلاك هترثكل

 اذه ةجح .رذنملا نباو قاحسإو دمحأو يروثلاو يعفاشلا لوق وهو .هيف لضافتلا

 .( ٍلئمب الثي» :درَي هلوق مومع :لوقلا
 يذلا ليكملا رئاسو «نيترمتلاب ةرمتلاو نيتنفحلاب ةنفحلا عيب زوجي :يناثلا لوقلا

 «ليكلا ةلعلا نأب جتحاو «ةفينح يبأ لوق وهو .نوزوملا يف زوجي الو «هليك ىتأتي ال

 .ريسيلا يف دجوي ملو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(407/8) "عتمملا حرشلا”و «(4/4) ؟ينغملا” و .07/0 /5) ؟فارشإلا” ؛رظنا



 يلا

 عويبلا ُباتك (177)ثيدحلا ( هنن فرَصلاو ايرلا باب

 ؛اقيقدريب اًبحربلا عيبزوجي له

 دامحو مكحلاو نسحلاو بيسملا نب ديعس لوق وهو .زوجي ال :لوألا لوقلا

 نع حيحصلاو «يعفاشلا بهذم نم روهشملا وهو ءلوحكمو ةفينح يبأو يروثلاو

 مرحف الضافتم اهسنجب ةطنحلل عيب قيقدلاب ةطنحلا عيب نأ :لوقلا اذه ةجح .دمحأ

 نود اهايكم يف لصحيف ؛اهءازجأ قرف دق نحطلا نأل كلذو ؛نيتليكمب ةليكم عيبك

 لثاهتلاب لهجلاو «لثامتلا لهج لضافتلا ققحتي مل نإو .ةطنحلا لايكم يف لصحي ام

 ال نزولا يف امهيواستو .افازج ضعبب اهضعب عيب زجي مل كلذلو ؛لضافتلاب ملعلاك

 .ناليكم قيقدلاو ةطنحلاو ليكلا يف يواستلا هنم مزلي

 نع ةياورو كلامو ةعيبر لوق وهو .اهقيقدب ةطنخلا عيب زوجي :يناثلا لوقلا

 :لوقلا اذه ةجح .روث يبأو قاحسإو ةمربش نباو ةداتقو يعخنلا نع يكحو دمحأ

 :اذه ىلعف .ضعبب اهضعب عيب زاجف ؛اهؤازجأ ترسكت |نإو ةطنحلا سفن قيقدلا نأ

 نم ذخأتف ترشتناو نحطلاب اهؤازجأ تقرفت دق اهنأل ؛انزو قيقدلاب ةطنحلا عابت امنإ

 .امهنيب يوسي نزولاو اريغص اناكم ذخأت ةطنحلاو اريبك اناكم لايكملا

 يواستلا ةفرعم نكمأ اذإ هقيقدب ريعشلاو اهقيقدب ةطنحلا عبب زوجي هنأ حجارلا

 «نازيملاو لايكملا يف رخآلا ربلا عم فلتخي ال قيقدلا هنم يذلا ربلا نوكي نأب كلذو

 .ملعأ هللاو

 .(4 017 /8) "عتمملا حرشلا” و «(74/5) ؟ينغملا” و (0//511) ؟نايبلا” و .(18/5) ؟فارشإلا :رظنا

 ةطنح قيقدب ةطنحلا قيقد عيب مكح

 ريعشلا قيقدب ريعشلا قيقدو ةطنحلا قيقدب ةطنحلا قيقد عيب زوجي :لوألا لوقلا

 ةطنحلاب ةطنحلا عيب زاج امك ءاهئازجأ قرفت يف امهبواستل ؛ةموعنلاب ايوتسا اذإ



 يخلا
 ف را

 عويبلا باتك (؟77)ثيدحلا ( 75 افلا يففرَصلاو ايرلا باب

 ءامهدحأ ءازجأ عامتجال ةطنحلاب قيقدلا عيب زجي مل امنإو .|مهئازجأ عامتجا يف اميواستل

 .يعفاشلا نع ةياورو دمحأو كلامو ةفينح يبأ لوق وهو .رخآلا ءازجأ قرفتو

 تقرفت نإو قيقدلا نأل ؛هسنج نم قيقدب قيقدلا عيب زوجي ال :يناثلا لوقلا

 وهو رثكأ هئازجأ قيرفت نوكيف ؛معنأ امهدحأ نحط نوكي دقف «نحطلاب هعيمج ءازجأ

 نم لايكملا يف رثكأ طسبنملا معانلا نآل ؛هيف لضافتلا ىلإ كلذ يدؤيف ؟عمجأ لايكملا يف

 نع روهشملا وهو .لطاب هعيبف ناك امهبأو «لثاهتلا لوهجم نوكي وأ «عمتجملا نشخلا

 .يعفاشلا

 يف فلتخي ال امههبح ناك اذإ .هسنج نم قيقدب قيقدلا عيب زوجي هنأ :وه حجارلا

 .هكللذ نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو .الف الإو «ةموعنلا يف ايوتساو نزولاو ليكلا

 حرشلا”و )405/٠١((« "عومجملا”و «(54/5) ؟ينغملا”و )7١8/8(«( «نايبلا”و )٠١/ 23١١(( ؟يواحلا” :رظنا
 .(477/8) "عتمملا

 ؟هريغ هطلاخ اذإ ضعبب هضعب قيقدلا عيبزوجي له
 وه ام هريغ هيف ام :يناثلا عونلا )23١/54(: "ينغملا» يف هثلل ةمادق نبا لاق

 كسوبنسلاو جنانكشخلاو ريزابألا زبخو جذولافلاو ةريزخلاو ةسيرهاك دوصقم

 امهنم دحاو لك نأل ؛رخآ عونب عون عيب الو ضعبب هضعب عيب زوجي الف ؛هوحنو

 يف لسعلاو ةسيرهلا يف محللاك دوصقم وهو ءهسنج نم سيل ام ىلع لمتشي

 .هيف لثاتلا ققحتي الف ؛كلذ يف توافتلا رثكيو .ةريزخلا يف نهدلاو ءاملاو جذولافلا

 .ىلوأ نيعونلا يفف «دحاولا عونلا يف لثاهتلا نكمي ملاذإو

 هسنج نم زبخب زبخلا عيب مكح

 سانجألا ريغ اسنج راص دق هنأل ةئيسنو الضافتم هعيب زوجي :لوألا لوقلا

 .ةفينح يبأو ةيرهاظلا لوق وهو .ةيوبرلا



 كي
 ثيدحلا عج رك اشع

 .ةبوطرلاو ةفاشنلاب ايواست اذإ هعونب |مهنم دحاو لك عيب زوجي :يناثلا لوقلا
 .ةلبانحلا لوق وهو .ليكلا رذعتل ؛نزولاب يواستلا ربتعيو

 وهو .نزوي مل نإو «هب سأب الف لثمب الثم نوكت نأ ىرحت اذإ :ثلاثلا لوقلا

 .روث يبأو يعازوألاو كلام لوق

 حلملاو ءاملا نم هيف ام نأل ؛هسنج نم زبخب زبخلا عيب زوجي ال :عبارلا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم اذهو .دقعلا زاوج عنمف ؛لثاهتلاب ملعلا نم عنمي

 .ملعأ هللاو «نيميثع نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 "ينغملا”و ,((519/8) ؟نايبلا”و :.«559/ا0) "لحملا”و )١857/١9(., "ديهمتلا”و .(59/5) "فارشإلا” :رظنا

 .( 4 ؟؟ /م) "عتمملا حرشلا> ©« "عومجملا”و 0700 /4)

 عويبلا ُباتك (90) فْرصلاو ايلا ُباب

 الضافتم رخآ سنج نم قيقدوأ بحب قيقدلا عيبزوجي

 اًدِإَق» 1 يبنلا لاق هيفو «مدقت دقو .كنط تماصلا نب ةدابع ثيدح

 . اديب اَذَي َناَك اًذِإ م ! متعِش فيك اوعي ُفاَنْضَألا ِتَمَلَتْخا

 زبخلا وأ «قيقدلاب قيقدلا عيب يف ناسنجلا فلتخا اذإ امأف :هثلله يدرواملا لاق

 و «ريعشلا قيقدب ربلا قيقدلا عيب زوجي اذه ىعف .هيف لضافتلا زاوحل زاج قيقدلاب

 سنج ريغ نم ريعشلا نآل ؛؟نيسنجلا فالتخال «ديب ادي الضافتم ريعشلا زبخب ربلا

 .ربلا

 الو ليك نودب زوجي اقيقد ريعشب ابح رب عيب اذإو :هنلَذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .لصألا رابتعاب سنج قيقدلاو «لضافتلاب هيف سأب ال ريعشلاب ربلا عيب نأل ؛نزو

 )8//6٠(. "عتمملا حرشلا” م )٠ "عومجملا”وء.(١٠ /5) ؟يواحلا” :رظنا



 + لأ كي

 0 0 هَ 2 3

 عويبلا باتك (50/)ثيدحلا (")ج ننض/ فرصلاو ايرلا باب

 ؟ىونلا عوزنم رمتب هاونب رمتلا عيبزوجي له

 لامتشال «زجي مل .هيف هاون رمتب ىونلا عوزنم ارمت عاب اذإو :هئلله ةمادق نبا لاق

 رمتلاو ىونلا عاب مث «ىونلا عزن نإو ءرخآلا نود هسنج نم سيل ام ىلع امهدحأ

 .ناسنج امبنأل ؛ايواستمو ءالضافتم زاج «ىونلا عوزنم رمتب ىونلا عاب

 اندنع ىمسيو هاون عرتيو نجعي رمت كانه :هفللك نيميثع نبا حخيشلا لاقو

 :يأ «هيف ىون ال رمتب ىون هيف ارمت كيلع عيبأ نأ ديرأ :لاقو ناسنإ ءاج اذإف .طييعلا

 دئاز ىونلا نأل كلذو ؛حصي ال هنإف انزو وأ اليك ايواست ول ىتح زوجي الف طيبعب

 .حصي الف هل لباقم ال نوكي فوس ىونلا نإف اعيمج امهانزو اذإف .رمتلا ىلع

 هجو كانهو .ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا وهو ءحيحصلا وه اذهو :تلق

 .زوجي هنأ :ةيعفاشلا دنع

 .(8//479) ؟عتمملا حرشلا” و «(58/1) ؟نيبلاطلا ةضور# و 015 /4) ؟ينغملا”و «(7 ١4 /0) نايبلا :رظنا

 هنم عنصي امبرمتلا عبي
 «لخلاو ءسبدلا رمتلا نم عنصيو :(77/4) ؟ينغملا” يف هنذلَج ةمادق نبا لاق

 .هسنج ريغ نم اهضعب عم نأل ؛اهنم ءيشب رمتلا عيب زوجي الو «ةراطقلاو ,فطانلاو

 نم هريغب الو ءضعبب هضعب فطانلا عيب زوجي الو دماج رمتلاو «عئام اهضعبو

 ةوجع دم ةلزنم لزنيف ءامههسنج ريغ نم ادوصقم اًئيش اهعم نأل ؛رمتلا نم عونصملا

 .ايواستم ضعبب هضعب عون لك «لخلاو ءسبدلاو «ةراطقلا عيب زوجيو

 نم ليسي ام :ةراطقلا ءرطقملا لسعلا :فطانلا ءرمتلا لسع :سبدلا :ةدئاف

 .هرصع دنع رمتلا



 م”جلا

0 

 دوصقمب سيل ام امهريغ نم امهيفو هسنجب يوبرلا عيب مكحام

 ءهسنجب ابرلا هيف اسنج عاب نإو :(55 /5) "ينغملا” يف هنللج ةمادق نبا لاق

 عويبلا باتك (؟) فْرصلاو ايرلا باب

 :اماسقأ مسقني كلذف ءدوصقم ريغ هسنج ريغ نم دحاو لك عمو

 ايف حلملاك .نزو الو ليك يف رثؤي ال ءاريسي دوصقملا ريغ نوكي نأ :اهدحأ

 .لثامتلاب لخي ال ريسي هنأل ؛عنمي الف «ةطنحلا يف ريعشلا تابحو هيف لمعي

 لخ يف ءاملاك .دوصقملا ةحلصمل هنأ الإ ءاريثك دوصقملا ريغ نوكي نأ :يناثلا

 .هلثمب هنم ءىثلا عيب زوجي اذهف ءرمتلا سبدو «بيبزلاو «رمتلا

 بوشملا نبللاك .هتحلصم نم سيلو ءاريثك دوصقملا ريغ نوكي نأ :ثلاثلا

 نم سيل ُهَطْلََح نأل ؛ضعبب اهضعب عيب زوجي الف ءاهريغب ةشوشغملا نامثألاو «ءاملاب

 .فرصتب ها.هيف دوصقملا لثاهتلاب لخي وهو .هتحلصم

 رخآ سنج امهدحأ عم وأ امهعم هسنجب يوبر عيب

 دم ةلأسم لصأ :هثلله مالسإلا خيش لاق :اهطباضو «ةوجع دم ةلأسم يه هذه

 .|مهسنج ريغ نم امهدحأ عم وأ ءامهعمو هسنجب ايوبر الام عيبي نأ ةوجع

 «نيمهردب وأ رمت نم نيعاصب مهرد هعم رمت نم اعاص عيبي نأ :كلذ لاثم تلق

 .مهردو رمت نم نيعاصب نيم*ردو رمت نم اعاص عييبي وأ

 :تالاح ثالث اهل ةلأسملا هذه

 ريغ لقألا ىلإ مضي وأ الضافتم هسنجب يوبر عيب دوصقملا نوكي نأ :ىلوألا

 .ميرحتلاب مزجلا باوصلاف ؛ةليح هسنج

 طرتشاو ريناندب ادبع ىرتشا ول |ى يوبرلا ريغ عيب دوصقملا نوكي نأ :ةيناثلا

 .ةزئاج هذهف «لاملا ال دبعلا :وه دوصقملاو «ريناند هلامو هلام

 :عازن هيف اذهف ءاهلثمب مهردو ةوجع دم لثم ادوصقم امهالك نوكي نأ :ةثلاثلا



 عويبلا ْباتك (؟77/)ثيدحلا (* يفّرّصلاو ايرلا باب

 بهذلا عابيف لصفي ىتح بهذب هريغ عم بهذ عيب زوجي ال :لوألا لوقلا
 عم ةطنحلا اذكو .ةضفب اهريغ عم ةضف عابت ال اذكو «دارأ اب رخآلا عابيو ابهذ هنزوب

 ءاهلصف نم دب ال لب «تايوبرلا رئاس اذكو «حلمب هريغ عم حلملاو ةطنحب اهريغ

 .تايوبرلا يقاب اذكو ءاريثك وأ اليلق الوأ ةروكذملا ةروصلا يف بهذلا ناك ءاوس

 :لوقلا اذه ةجحح .ديضت# هنباو رمع نع يكحم وهو «ملعلا لهأ روهمج لوق اذهو

 اهيف ارانيد رشع ينثاب ةدالق ربيخ موي تيرتشا :لاق كتف ديبع نب ةلاضف ثيدح

 يبنلل كلذ تركذف ؛ارانيد رشع ينثا نم رثكأ اهيف تدجوف اهتلصفف زرخو بهذ
 امض 5

 ْتَمَّذلا» ديب هللا لوسر مهل لاق :ةياور يفو .َلَصْفُت ىَتَح ٌعاَبُت اَل» :لاقف دي

 .(1991) ملسم هجرخأ .(ِنْرَوِب انْرَو بَهّذلاِ

 وهو .هنود وأ هلثمب زوجي الو ,بهذلا نم هيف امت رثكأب هعيب زوجي :يناثلا لوقلا

 .حلاص نب نسحلاو يروثلاو ةفينح يبأ لوق

 لقأ وأ بهذلا نم هلثمب هعاب ءاوس ءاقلطم بهذلاب هعيب زوجي :ثلاثلا لوقلا

 حيرصل فلاخم طلغ اذهو :هكلله يوونلا لاق ءنايلس يبأ نب دامح لوق وهو .رثكأ وأ

 .ثيدحلا

 .مدقتملا كعلغ ديبع نب ةلاضف ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 نانفألا”و «2507/5) "حيضوتلا”و «(508/59) "ىواتفلا”و «(709/5) "ينغملا”و )١291(« "ملسم حرش” :رظنا

 ١17١(. /6ه) ؟ةيدنلا

 ةئيسنلا ابر ابرلا عاونأ نم يناثلا عونلا

 نم اهيرحت دشأ وهو ءاهريغو فلؤملا اهركذ يتلا ةريثكلا ةلدآلل مرحم ةئيسنلا ابر

 مالعإ” يف هكللو ميقلا نبا ركذ ىتح .هةَّئيمّتلا يف اَّرلا اَنِإ» :ّديْيَو هلوقل ؛لضفلا ابر
 لاق ثيح «ةئيسنلا ابر ةعيرذل ادس ؛مرح نإ لضفلا ابر نأ )5:/١178( ؟نيعقوملا



 ًيخلا
 ف 0 :

 عويبلا باتك (177)ثيدحلا (١)ج ٍفْرّصلاو ايرلا باي

 اوعاب اذإ مهنأ كلذو ؛ةئيسنلا ابر نم مهيلع هفاخي امل لضفلا ابر نم مهعنمف :هفللك

 يف امإو ةدوجلا يف امإ نيعونلا نيب يذلا توافتلل الإ اذه لعفي الو نيمهردب امهرد

 رخؤملا حبرلا ىلإ اهيف لجعملا حبرلاب اوجردت «كلذ ريغو ةفخلاو لقثلا يف امإو ةكسلا

 مهيلع دس نأ عراشلا ةمكح نمف .اًدج ةبيرق ةعيرذ هذهو «ةئيسنلا ابر نيع وهو

 ,ةلوقعم ةمكح هذهف ؛ةئيسنو ادقن نيمهردب مهرد عيب نم مهعنمو ةعيرذلا هذه

 .ةدسفملا باب مهيلع دست يهو لوقعلل ةقباطم

 ةلعلا يف هل كراشم رخآ يوبرب يوبرلا عيب

 رمتلا وأ ءريعشلاب ربلاك نيسنج نم ناضوعلا ناك نإو :هئللو يدرواملا لاق

 .زوجي هيف لضافتلاو «قارتفالا لبق ضباقتلا وهو دحاو طرشب ربتعم هعيبف بيبزلاب

 عم ةضفلاب بهذلا يف لضافتلا ةحابإ يف فالخ الو :هفللك ةمادق نبا لاقو

 ليكملاك ةدحاو ةلعب ابرلا امههيف يرجي نيسنج لكف ءاسنلا امأف .|اههعفانم براقت

 رخآلاب امهدحأ عيب مرحي هنإف ؛هب للعي نم دنع موعطملاب موعطملاو نوزوملاب نوزوملاو

 «ُفاَْضَأْلا ِهِذَه ْتَقَلَتْخا اَدإَف١ :مالسلا هيلع هلوقل كلذو ؛هملعن فالخ ريغب ءاسن

 .(ِدَيِب اَذَي َناَك اذ ! تتش فيك اوعي

 .(5 07" /8) عتمملا حرشلاو )١984(: "ملسم حرش” و )١7/4(« "ينغملا” و ٠١١(« /5) "يواحلا” :رظنا

 ؟افازج ةلعلا يف هل كراشم يوبرب يوبر عيب زوجي له

 هضعب عيب زوجي «هيف ابر ال امو نيسنجلاك هيف لثامتلا طرتشي ال ام :لوألا لوقلا

 .نيميثع نباو ةمادق نبا هراتخاو ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .افازجو انزوو اليك ضعبب

 ثيدح يف !ى دي هلوقو 6: ةرقبلا]# َعِهَسْلأ هلل ملل لحأو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةحح

 ريس مع

 .اديِب اَدَي َناَك اَذِإ ! مْنْقِش فيك اوعي ٌفاتضآلا ٍتََلَتخا اَدِإَف» : ثنيخ ةدابع



 عنا كج
 ١ خف

 عيبو افازج ليكملاب ليكملا عيب عنم ىلإ ةلبانحلا نم ةعامج بهذ :يناثلا لوقلا

 ايف ريخ ال :ىسوم يبأ نبا لاقو «كلذ هركأ :دمحأ لاق ءافازج نوزوملاب نوزوملا

 «تفلتخا وأ سانجألا تقفتا ءافازج نزوي اب نزوي ايف الو افازج لاكي اب لاكي

 ؛رفعج وبأ فيرشلاو يضاقلا كلذ لاقو .افازج نوزوملاب ليكملا عيبب سأب الو

 .ةفزاجم ماعطلاب ماعطلا عيب نع ىمم دب يبنلا نأل كلذو

 نيميثع نباو ةمادق نبا هحجرو «ةروكذملا ةلدألل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 عويبلا ُباتك (؟77)ثيدحلا ( يفْرَصلاو ايزلا باب

 .ملعأ هللاو هوجو نم

 .(6 و 11 1 "عتمملا حرشلا” ون( /5) "ينغملا”و 75 /5) "فارشإلا” :رظنا

 ىرخأ ةلمعب ءاضقلا طرشب ضارتقالا

 ضرقلا اذه :(7547/19) "هاواتف عومجم” يف | فلله زاب نبا خيشلا لاق

 ةلماعم هذهو ةئيسن ىرخأ ةلمعب ةرضاح ةلمعل عيب ةقيقحلا يف هنأل ؛حيحص ريغ

 درت نأ كيلعو «ديب ادي اهموي رعسب الإ ىرخأ ةلمعب ةلمع عيب زوجي ال هنأل ؛ةيوبر

 .ةيوبرلا ةلماعملا نم ىرج ام حوصنلا ةبوتلا عم طقف هنم هتضرتقا ام هيلإ

 ةئيسنو الضافتم امهعيب زاج نييوبرلا يف ةلعلا تفلتخا اذإ

 ربلاك نيتفلتخم نيتلعب ابرلا هيف امم ناضوعلا نوكي نأ :هكلل» يدرواملا لاق

 ادقن امههيلع دقعلا زاوج يف نييضاملا نيمسقلاك اذهف «ةضفلاب ريعشلا وأ بهذلاب

 .رخآلا يف امهدحأ مالسإو ءءاسنو

 هنإف ءانمثم رخآلاو ءانمث نيضوعلا دحأ نوكي نأ الإ :هقلله ةمادق نبا لاقو

 لاملا سأر يف لصألاو ءملسلا يف صخرأ عرشلا نأل ؛فالخ ريغب امهنيب ءاسنلا زوجي



 عويبلا باتك (؟17/)ثي يفرصلاو ايرلا باب

 يف تانوزوملا يف ملسلا باب دسنال انهاه ءاسنلا مرح ولف «ريناندلاو مهاردلا

 .بلاغلا

 يف هكراشي ال يوبرب يوبرلا عيب زاوج ىلع ءاملعلا عمجأو :هثلله يوونلا لاقو

 نم هريغو «ريعشلاب ةضفلا عيبو ةطنحلاب بهذلا عيبك كلذو الجؤمو الضافتم ةلعلا

 .ليكملا

 .(1988) "ملسم حرش” و )١7/4( ؟ينغملا”و «(44 /5) "يواحلا” :رظنا

 همدعو ايرلا ثيح نم عيبملا تالاح ةصالخ

 :ماسقأ ةسمخ نم ناضوعلا ولخي الف نالجرلا عيابت اذإ

 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلاك هسنجب يوبرلا عيبي نأ :لوألا مسقلا

 ثيداحألا :كلذ ليلد .لئامتلاو ضباقتلا هيف طرتشي ب اذهف «ربلاب ريلاو رمتلاب رمتلاو

 ,( َءاَهَو َءاَماَلِإ ابر بَهَّذلاِب ُبَحَّذلا :كلخ رمع ثيدح يفف ؟فلؤملا اهركذ يتلا

 وُفِشُت اَلَو لِ الث اّلِإ ٍبعَّذلاب َبَعَّذلا اوُمييَت الا :ثنخ ديعس يبأ ثيدحو
 ( ٍضْعَب َلَع اًهَّضْعَب

 «ريعشلاب ربلاك ةدحاو ةلعب ابرلا هيف امم ناضوعلا نوكي نأ :يناثلا مسقلا

 .ةلعلا يف اههكارتشال ؛ةئيسنلا اهيف زوجي الو لضافتلا اهيف زوجيف ؛ةضفلاب بهذلاو

 اوُعيبَق فاَْضأْلا هْذَه ْتَقلتا اَدِإَق» هيفو ءمدقت يذلا كنضخ ةدابع ثيدح كلذ ليلد

 .لئاسم ثالث لبق مسقلا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو اِدَيِب ادي َناَك اذِإ «ْمَتْتِش َفِبَك

 ءمهاردب دبع عيبك ءرخآلا نود ابرلا نيضوعلا دحأ يف نوكي نأ :ثلاثلا مسقلا

 .هيف فالخ ال اذهو .ءاسنو ادقن امهيلع دقعلا زوجي اذهف ,ماعطب بوث وأ

 وأ بهذلاب ربلاك نيتفلتخم نيتلعب ابرلا هيف امم ناضوعلا نوكي نأ :عبارلا مسقلا
 :هليلد .ءاسنو ادقن !هيلع دقعلا زاوج يف هلبق يذلا مسقلاك اذهف «ةضفلاب ريعشلا
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 عويبلا باتك (؟77/)ثيدحلا (0) فْرَصلاو ايرلا باب

 تاليكملا نمو «ةموعطملا تاليكملا يف ةضفلاو بهذلا مالسإ زاوج ىلع ةمألا عامجإ

 .هذه لبق يتلا ةلأسملا رظناو .حلملاو ريعشلاو ربلاو رمتلا ةموعطملا

 ءاسنو ادقن هعيبب سأب الف «هيف ابر ال امم ناضوعلا نوكي نأ :سماخلا مسقلا

 دحاو سنج نم اناك وأ «دبعب بوث عيبك نيسنج نم اناك ءاوس ءالثاتمو الضافتم

 .هيف فالخ ال اذهو .نيدبعب دبعو «نيبوثب بوث عيبك
 .(”18 مال) "مالعإلا” و.( 3١5 /4) ؟عومجملا”و :.(44 /5) ؟يواحلا” :رظنا

 انيد بهذلا ءارش مكح

 :نيتلاح بهذلا ءارشل نأ لئاسملا نم مدقت امم مهن

 ةضفلا يهو ةلعلا يف هل كراشم رخآ يوبر فنصب وأ بهذب هيرتشي *ب نأ :ىلوألا

 نم اقرفتي الف ضباقتلا هيف بجي لب «نيدلا هيف زوجي ال اذهو .ةيقرولا تالمعلا وأ

 ام :هليلدو 0 ا ل ا .اضياقتي نأ دعب الإ دقعلا سلجم

 ْتَقَلَا اَدِإَق» دي هلوقو (ءاَهَو َءاَه لِ ابر ِبَهلاِ ُتَهَّذلا» :ةلدألا نم مدقت

 أيس (ىك فلؤملا هركذ ام اًضيأو . يي ني 06 نإ قب يك ثيت فاشل ع

 عيب نع ديب هللا لوسر ىبن : دشتي» مقرأ نب ديزو ءاربلا ثيدح نم ةلأسملا هذه دعب

 .انيد قرولاب بهذلا

 ةلعلا يف هل كراشم ريغ يوبر فنصب وأ يوبر ريغ فنصب هيرتشي نأ :ةيناثلا

 وحنو رمت وأ ريعش وأ ربب هيرتشي وأ «بايث وأ تنمسأ وأ ديدحب ابهذ يرتشي نأك

 .انيد نوكي نأ زوجي ةلاح ا هذه يفف «ءكلذ

 .ملعأ هللاو .بهذلا مكح اذه يف ةضفلا مكحو اذه

 .نيميثع نبا خيشلل بهذلا ءارشو عيب يف ةلئسأ ةعومجمو «(517/17) "ةنجللا ىواتف” :رظنا



 يفّرَصلاو ايرلا باب

 وو ٍبِزاَع َّنْب َءارَبْلا ُتْلَأَس :َلاَق ٍلاَمْنْلا بأ ْنَع -4
 2و
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 ىبت :لوقي اَمُهالِكَو .ينم ٌدْيَح اَذَه :ُلوَقَي (هْنِم ٍدِحاَو لُكَف ءِفْرَّصلا م رعر وع - 0 كسا 4 هاو

 .اًنيَد د ٍقِرَوْلاِب ِبَمَّذلا عْبب ْنَع كي وللا ُلوُسَر

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1589) ملسمو )5181١07180( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .دقني ادقن عاب اذإ :افرص فرصي فرص ردصم فرصلا :(فرصلا نع) :هلوف

 .الجؤم :يأ (انيد) :كلوف

 .07 48 /0) "مالعإلا”و 747 /5) "حتفلا”و )١985(« "ملسم حرش” و ((09 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 ه7 82 2 سا اس و 0 أ 00 0004 ا © هر

 .ةضفلاب ةضفلا نع دو هللا لوُسَر ىبت :لاق كن ةّركب بأ نع -9
. 

 «بهذلاب ةضفلا ّىرتشن نأ :اَنَّوَمَأَو ءٍِءاَوَسِب ًءاَوَس الإ .بهذلاب بَهْذلاَو 22 م كا سل ج12 هج سس سا عل 0 2

 1 خو رع ب 1
 :لاقف لَجَر هلأَسف :لاق ءانْعش

 َرَم

 .َتْعِمَس اَذَكَه :َلاَقَف ؟دّيِب اَدَي

 :ثيدحلا جيرخن

 .هظفل اذهو )١5450( ملسمو خلإ «...لجر هلآسف :لاق» هدنع سيلو )1١187( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .078/4) دمحأ دنسم يف هب احرصم ءاج [ى .ديبع نب تباث وه (لجر هلأسف) :هلوق



 عويبلا ْباتك (؟74)ثيدحلا (؟)ج ففّرّصلاو ايرلا باب

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 :فرصلا فيرعت

 ءارسإلا يف دعضتي» سابع نبا ثيدح هنمو ,توصلا :ةغللا يف فرصلا

 فرصلا ةدامو ءاهتوص ينعي «مالقألا فيرص هيف عمس اناكم غلب ىتح :جارعملاو

 ةضفلاب بهذلا عيب فرصلا :ناسللا يف لاق «ءايشألا يف ريغتلاو بلقتلا ىلع لدت

 «ضعبب اهضعب ناثألا عيب وهف رهوج ىلإ رهوج نم هب فرصتي هنأل ؛سكعلابو
 ضبقلا لبق قرفتلاو لضافتلا زاوج نم تاعايبلا ىضتقم نع هفرصل افرص يمسو

 .نازيملا يف اهتيوصت وأ نيدقنلا دحأ كيرحت نع دلوتملا توصلا نم ليقو «ليجأتلاو

 :نيلوق ىلع حالطصالا يفو

 وأ ريناندب ريناند عيبك ءفلتخا وأ سنجلا دحتا دقنب دقن عيب وه فرصلا :لوألا

 .روهمجلا لوق وهو .ضعبب اهضعب ةيقرولا تالمعلا عيب وأ مهاردب ريناند

 وأ ريناندلاب مهاردلا عيبك هسج نم سيل دقنب دقن عيب وه فرصلا :يناثلا

 وهف ددعلاب ناك نإو «ةلطارم يهف ريناندلاب ريناندلا عيبك سنجلا دحتا اذإف .هسكع

 .ةيكلاملا لوق وهو .ةلدايملا
 .(ة4 /9) ؟برآملا لين”و :.(4غ5/8) "عتمملا حرشلا”و :(7987/4) ؟حتفلا”و )١984(. ؟ملسم حرش” :رظنا

 .(0554/5؟5) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا”و

 فرصلا ةحصل ضباقتلا طرتشي

 مقرأ نب ديزو ءاربلا ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :اهنم ءاّدج ةريثك ثيداحأ هيف

 : تف رمع ثيدح اذكو ءانيد قرولاب بهذلا عبب نع هللا هلوسر ىبن :اهيفو دشتي

 . ءاهَو َءاَماّلِإ ابر ةَّضِفلاب ٌةّضِفِلاَو ءَءاََو َءاَاَلِإ ابر ٍبَمَّدلاِب ُبَحَّذلا»
 ع
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 سلا

 و 0 8 0م ع و

 عويبلا باتك (04)ثيدحلا («)ج اننا بفرصلاو ايرلا باي

 نيفراصتملا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأ :هاثلج رذنملا نبا لاق

 .دساف فرصلا نأ ءاضباقتي نأ لبق اقرتفا اذإ

 .ازجان عقي نأ فرصلا طرش نم نأ ىلع ءاملعلا قفتاو :هثثلج دشر نبا لاقو

 .فالخ ريغب هتحصل طرش سلجملا يف ضبقلاو :هغللج ةمادق نبا لاقو

 .(094/4) "ينغملا” و «(7"/ا/ /؟) "ةيادبلا”و 6١(« /5) فارشإلا :رظنا

 ؟يخارتلا ىلع مأروفلا ىلع ضبقلا له

 ايشامت ولو ةدملا تلاط نإو .نافراصتملا قرفتي ل ام حصي هنأ :لوألا لوقلا

 يبأو يعفاشلا لوق وهو .هدنع اضباقتف فارصلا ىلإ وأ امهدحأ لزنم ىلإ نيبحطصم

 نع )١1585( ملسمو (١١ا/54) يراخبلا يف ام :مهل لدي امتو .ةلبانحلاو ةفينح

 هللا ديبع نب ةحلط يناعدف :لاق «رانيد ةئاب افرص سمتلا هنأ :سوأ نب كلام

 ينزاخ يتأي ىتح :لاق مث .هدي يف اهبلقي بهذلا ذخأف ينم فرطصا ىتح انضوارتف

 !هنم ذخأت ىتح هقرافت ال هللاو :لاقف كلذ عمسي رمعو ةباغلا نم

 لوق وهو .اقرفتي مل نإو فرصلا لطب سلجملا يف ضبقلا رخأت نإ :يناثلا لوقلا

 .«َءاَهَو َءاَه اّلإ) :هلوقب لدتساو كلام

 مازح نب ميكحو رمع نبا ثيدح دنع مدقت دقو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 1 اَم راّيخلاب ِناَعيبْلا» :لوقي دي يبنلاو ءعيب فرصلا نأ (705 :704) مقرب ضل

 لإ ديب هلوق امأو «هطباضو قرفتلا ىلع نيثيدحلا دنع مالكلا مدقت دقو .؛اَكّرقكي

 وه ثيدحلا يوار نأ ليلدب ؛سلجملا نم قرفتلا لبق ضباقتلا هب دارملاف «َءاَهو َءاَه

 .ملعأ هللاو ءفرصلا لطبي ملو ؛هنم ذخأت ىتح هقرافت ال هللاو :لاق دقو تنين هع

 .(”0/4/4) ؟مستفلا” و (09/4) "ينغملا” و ((177 /5) ؟نايبلا” و 6””لال /8) "ةيادبلا” و «(17//07) "ديهمتلا” :رظنا



 هضعب رخأتو فرصلا ضعب ملتسا اذإ

 عويبلا ُباتك (؟74]ثيدحلا ( يفْرّصلاو ايرلا باب

 هبطعيو رانيدلا ذخأيف مهارد ةرشعب اًرانيد هدنع فرصي نأ :ةلأسملا ةروصو

 ؟ال مأ اذه حصي له ءسلجملا نم هقرافي مث مهارد ةسمخ

 «ةلبانحلا دنع هجوو كلامو يعفاشلا لوق وهو .هلك دقعلا لطبي :لوألا لوقلا

 .مزح نبا مالك رهاظ وهو

 يبأ بهذم وهو .ضبقي مل ايف حصي الو ضبق ايف عيبلا حصي :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نبا خيشلا هحجرو «ةلبانحلا دنع هجو وهو «ةفينح

 ضبق اهيف دقعلا حصي :هللل نيميثع نبا خيشلا لاق «يناثلا لوقلا وه حجارلا

 ؛عئابلا دنع ةنامأ هفصن ىقبيو رانيدلا فصن يف دقعلا حصيف .ضبقي ل اميف حصي الو

 .يرتشملاو عئابلا نيب اكرتشم رانيدلا اذه نوكيف

 )55٠/8(. "عتمملا حرشلا”و «(10/5) ؟ينغملا” و «(1//557) "ىلحملا”و ,(7518/19) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟فرصلا ضعب الإ فارصلا دجي مل اذإ

 سيل يذلا فصنلا يف فرصلا اخسف صلختلا ادارأ نإو :هنذلج ةمادق نبا لاق

 اهعفديو ةسمخب رانيدلا فصن هنم يرتشي مث هلك دقعلا ناخسفي وأ هضوع هعم

 مث .ناقرتفي مث هدي يف ةنامأ يقب امو هل هنم هارتشا ام نوكيف ؛هلك رانيدلا ذخأي مث هيلإ

 يف الس هلعج وأ اًئيش هنم هب ىرتشا وأ رانيدلا نم هل يقابلاب كلذ دعب هفراص اذإ

 .زاج «هل هبهو وأ ءيش
 .(50 /5) ؟ينغملا” و )١84/١١(: "عومجملا”و «(457 //19) ؟ىلحملا” :رظنا



 رخلا كمي

 يفّرَّصلاو ايّرلا باب عويبلا باتك (؟79)ثيدحلا (*)ج 0

 !فرصلاك ضباقتلا هيف بجي ام يفرايخلا طرتشي نأزوجي له
 ىلع اهعضوم نأآل :اولاق «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .زوجي ال :لوألا لوقلا

 |هنيب يقبي رايخلا توبثو ءضبقلا طارتشا ليلدب ؛قرفتلا دعب ةقلع |مهنيب ىقبي ال نأ

 هحجرو «روث يبأ لوق وهو .سلجملا يف اضباقتي نأ طرشب زوجي :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نباو يناكوشلا

 ال رايخلا طارتشا سفن نأ عم :هنلله يناكوشلا لاق .يناثلا لوقلا :وه برقآلا

 الطبم كلذ نكي مل ءامهدحأل وأ امل رايخلا طرشو اضباقت اذإف .ضباقتلا مدع مزلتسي

 هل نم راتخا اذإ لب «ضباقتلا طارتشا يف امههمكح يف وه املالو ءملسلاو فرصلل

 طرش ناك اذإ امأ .يه اك اهضبق يتلا نيعلا كلت امهنم دحاو لك در خسفلا رايخلا

 «سلجملا يف لطبي مل نإ الطاب ناك نيلدبلا دحأ ضبق رخأت هيلإ امومضم رايخلا
 .ةئيسنلا نم اهيف امل ؛ةلطاب ةلماعملا كلذكو

 لبق اضبقا :لوقنو «فرصلا يف هتوبث حيحصلا :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نأ امإو «عيبلا ايضمت نأ امإف ء(تطرتشا ام بسح ىلع (ىيديأب ىقبيو «قرفتلا

 اْمِهِطو رش َلَع َنوُمِلسْللا» يي يبنلا لوق مومعل ؛هاخسفت
 "عتمملا حرشلا”و 2547 /7) ؟ليسلا”و 0 "عومجملا”و 2095 /7) "ينغملا” و 0309/7 /7) "ةيادبلا” :رظنا

(681/4). 

 دع الو نزو ريغب فرصلا زاج نيضوعلا ردق نافراصتملا ملع اذإ

 نيضوعلا ردق نافرطصملا ملع اذإ :(050 /5) ؟ينغملا» يف هنثل ةمادق نبا لاق

 اذإف .هقدصف هعم ام نزوب رخآلا امهدحأ ريخأ ول كلذكو «نزو ريغب اعيابتي نأ زاج

 (هنأل ؛فرصلا لطب ءاصقان هضبق ام امهدحأ دجوف اقرتفاو كلذك رانيدب ارانيد عاب



 نخلا
 عويبلا باتك (؟79)ثيدحلا 3 0

 يف ترظن «رانيدلا ىلع ةدايز هضبق ايف امهدحأ دجو نإف ءالضافتم بهذب ابهذ اعيابت

 بهذي ايهذ عاب هنأل ؛لطاب دقعلاف .اذهب رانيدلا اذه كتعب :لاق ناك نإف .دقعلا

 اعاشم ضباقلا دي يف دئازلا ناك ءاضباقت مث .رانيدب ارانيد كتعب :لاق نإو ءالضافتم

 .دقعلا دسفي لو ءضوع هنأ ىلع هضبق هنأل ؛هكلامل انومضم

 ؟ىرخأ ةلمعب نيدلا ءاضق زوجي له

 كيضقأ :لوقيف لجألا لحيف رانيد رخآل لجر دنع نوكي نأ :ةلأسملا ةروصو

 لحيف الثم يدوعس فلأ رخآ ىلع لجرل نوكي نأ وأ .مهارد ةرشع كرانيد ناكم

 هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو .الثم افلأ نيسمخ ينميلاب اهكيضقأ :لوقيف لجألا

 :ةلأسملا

 .ةمذو نيعب افرص نوكيو رخآلا نم نيدقنلا دحأ ءاضتقا زوجي :لوألا لوقلا

 ةمذلا :اولاق ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو .قارتفالا لبق ضباقتلا هل طرتشيو

 ليي يبنلا تلأس لاق : نيم رمع نبا ثيدحب اوجتحاو .ةرضاخلا نيعلاك ةرضاخلا

 .ريناندلا ذخآو مهاردلاب عيبأو مهاردلا ذخآو ريناندلاب عيبأ ينإ هللا لوسر اي :تلق

 . 6 يَ اهب اَكَْفَت 1 ام اَهِمْوَي رمِسِب اَهَدُخََت ْنَأ َسْأب ال١: هللا لوسر لاقف

 يتقهيبلاو يذمرتلا حجرو )١1747( يذمرتلاو (”7255) دوادوبأ هجرخأ ثيدحلاو

 .صيخلتلا يف اك .هفقو

 هته سابع نباو دوعسم نبا نع اذه يور .كلذ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .ةيرهاظلا لوق وهو «ةمربش نباو نمحر لادبع نب ةملس يبأو بيسملا نب ديعسو

 ثيداحألا نم اهوحنو هءاهَو َءام اّلِإ بر بَهَّذلاب ُبَهَّذلا» :ِييَب هلوقب اولدتساو

 .ضباقتلاب رمألا اهيف يتلا



 فْرّصلاو ايلا باب

 «نيميثع نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «يمالسإلا يهقفلا عمجملا حيج رثو

 ؟"ىواتفلا”و .(62/5) "ينغملا”و (01695) "ىلحملا»و يقر/حطح) "ديهمتلا”و (هحرح) "فارشإلا” :رظنأ

 .( 4 ١/5 ينازيجلل ؟"لزاوتلا هقف” و .(«8غغ7/4) "عتمملا حرشلا” و «(5 07 /5) "لينلا” وء(810/5)

 نينيد اناك اذإ رخآلا نع نيدقنلا دحأ ءاضتقا

 مهرد ةئام رخآلا دنع هلو «ريناند ةرشع رخآل لجر دنع نوكي نأ :هتروصو

 افلأ رخآل لجر دنع نوكي وأ ءكيلع يتلا يمهارد نم كريناند ءاضق ذخ لوقيف

 امم يدوعسلا كنيد ءاضق ذدخ :هل لوقيف اينمي افلأ نوعبس هدنع هلو الثم ايدوعس

 :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو «ينميلا نم يل كدنع

 افرص اماحراطتيو ءرخآلا ىلع اهب هيلع ام امهدحأ يرتشي نأ سأب ال :لوألا

 دنع رمع نبا ثيدح :مهليلد .ةفينح يبأو كلام بهذم وهو .ةمذلا يف يهو

 اذإ فرصلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف :اولاق ؛هذه لبق يتلا ةلأسملا يف مدقتملا

 «ةرضاحلا نيعلاك ةرضاحلا ةمذلا نأل «نينيد اناك اذإ كلذكف :اولاق ءانيد امهدحأ ناك

 مهدنع بئاغلا ىنعمو .ةرضاحلا نيعلا نم ضوبقملاك كلذ يف مهدنع حرطلا راصو

 ال كح رمع ثيدح ليلدب ؛اقرتفي ىتح هضبق نكمي الو ضبق ىلإ جاتحي يذلا :وه

 .هضبقت ىتح هقرافت

 بهو نياو هباحصأو يعفاشلاو دعس نب ثيللا لوق وهو .زوجي ال :يناثلا

 مرح وهو «نيدب نيد عيب هنأ :مهتجح .ةلبانحلا بهذم وهو «ةيكلاملا نم ةنانك نباو

 بئاغب بئاغ عيبف ءزجانب بئاغ عيب نع ىبن دق ُةْيَي يبنلا ناك اذإو :اولاق «عامجإلاب
 .عنملاب ىلوأ

 .ملعأ هللاو ,مالسإلا خيش رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه برقألا

 )4١/80(. ؟فاصنإلا”و (0 /4) "ينغملا”و ,(237 8٠١ /) "ةيادبلا” و ء(خ/15) "ديهمتلا” :رظنا



 فْرّصلاو ايلا باب

 ؛اهموي رعسب نوكي نأ مزلي لهف ,رخآلا نع نيدقنلا دحأ ىضتقا اذإ

 نوكي نأ مزل سكعلاو ريناندلا نع مهاردلا لجرلا ىضتقا اذإ :لوألا لوقلا

 مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق اذهو .اهموي رعس نم رثكأب زوجي الو ءاهموي رعسب

 اذإ هنألو :اولاق .هفقو حجارلا نأ مدقتو .ةلأسم لبق مدقتملا تنقع رمع نبا ثيدح

 حبر دقف رثكأب اهذخأ اذإ هنألو ؟ابرلا ىلإ ةعيرذ ناك اهموي رعس ريغب يضتقي نأ زاج
 .نيميثع نباو يناكوشلا هراتخا لوقلا اذهو «هناض يف لخدي مل ايف

 هازعو «يأرلا باحصأ لوق وهو .اهموي رعس ريغب زوجي :يناثلا لوقلا

 اَذِإَق١ :دكَي يبنلا لاق دقو «ةأدتبم ةقفص هنأ :مهتجح .يعفاشلا ىلإ يناكوشلا

 .(ِيب ادي َناَك اَذِإ مُتْنِش فيك اوُعيِبَق «ُفاَنْصَأْلا هِذَه ْتََلَتْخا

 وهو :يناثلا لوقلا ىلع ادار هلله يناكوشلا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 اَذإَه) :ثيدح نم صخأ وهو «ااَهِمْوَي رْعِسب» :هلوق نم ثيدحلا يف ام فالخ

 ىلع ماعلا ىنبيف اديب اذَي َناَك اَذإ ُمَتْنِش فيك اوعي ُفاَنْصَأْلا هذه ْتَقَلَتْخا

 .صاخلا

 :يأ ءاهموي رعس نم لقأب اهذخأ اذإف :هل نيميثع نبا خيشلا لاق :هيبنت
 عم هَ 2

 اًمّدْحَأَت ْنأ َسْأَب ال :ثيدحلا موهفمف «ةعستب بلاطلا هذخأف ةرشع يواسي رانيدلا

 ل ايف حبري مل هنآل ؛زوجت عقاولا يف اهنكل ءزوجت ال ةروصلا هذه نأ (اَهِمْوَي رعسب

 ال هقحح ضعب نم هؤاربإو «هقح ضعب نم ءأربأف هقح ضعب لزن لب ؛هايض يف لدي
 هل مومع ال نآلا موهفملا راصف ؛هب سأب

 445 -440/8) ؟عتمملا حرشلا”و «(408/5) ؟لينلا”و ٠*0 /9) ؟لبسلا”و «(ه5/4) ؟ينغملا” :رظنا

 .(198/5) "حيضوتلا” و



 عويبلا باتك (؟74)ثيدحلا (*

 اهفيرعتو اهطباضو ةجتفسلا

 تاجتفسلاو جتافسلا ةدحاو :ءاتلا حتفو اهرسكو نيسلا مضب :ةغل ةجَتْفّسلا

 .نيسلا حتفب هجَتْفَس :لعفلاو ,تالاحإلا اهيف بتكت قئاطبلا :يهو برعم يسراف

 .رخآ دلب يف ءاضقلا طارتشا عم «رخآل الام يطعي نأ يه :اًحالطصاو

 ىلع ال ضرقلا ليبس ىلع هعفدي هنأل ؛قيرطلا راطخأ يدافت اهنم يماسألا دصقلاو

 ةكم يف ينمي نوكي نأ :هلاثم «نيفرطلل ةحلصم ةقيرطلا هذه يفو .ةنامألا ليبس

 عاطق هضرتعي نأ هعم لاملا لمح نإ ىشخيو «نميلا ىلإ رفاسي نأ ديري وهو لام هدنعو

 نميلا يف ينيضقتو يلام كضرقأ :هل لوقيف رخآ ىلإ يتأيف هلام نوذخأيف قرطلا

 ضرقملا دافتساف «لاملا هيطعي نأ نميلا يف هنيدم وأ هبتان ىلإ ةقرو بتكيو قفاويف

 نوكي دقو .هعضوم يف لاملاب عافتنالا ضرقتسملا دافتساو قيرطلا عاطق نم ةمالسلا

 .ضرقفملا نم نوكي دقو ءضرتقملا نم بلطب كلذ

 .(48 /#) ؟برآملا ليث”و ((7074) "ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا” :رظنا

 يفّرّصلاو ايرلا باب

 ةجتفسلا مكح

 يور .رخآ دلب يف هيضقي نأ ىلع الجر ضرقي نأ لجرلل زوجي :لوألا لوقلا
 وهو هت ريبزلا نباو سابع نباو يلع نب نسحلاو بلاط يبأ نب يلع نع اذه

 ةجح .قاحسإو دمحأو يروثلاو بويأو دوسألا نب نمحرلادبعو نيريس نبا لوق

 ميرحتب دري ال عرشلاو ءامهنم دحاوب ررض ريغ نم امه ةحلصم هنأ :لوقلا اذه

 ؛هميرحت ىلع صوصنمب سيل اذه نآلو ؛اهتيعورشمب لب اهيف ةرضم ال يتلا حلاصملا

 نم عمج نع ءاج دق هنألو ؛ةحابإلا ىلع هؤاقبإ بجوف ؛صوصنملا ىنعم يف الو

 .نيدشارلا ءافلخلا نم امهو نضنع ىلعو رمع مهنم ةباحصلا



 نِخلا
 ض2 - 1 6.25

 عويبلا باتك (؟79)ثيدحلا (©)ج فْرّصلاو ايرلا باب

 بيبش يبأ نب نوميمو نسحلا لوق وهو .زئاج ريغ كلذ نأ :يناثلا لوقلا

 دعس نب ثيللاو يعازوألاو كلامو ةبابل يبأ نب ةدبعو ناييلس يبأ نب دامحو

 .اعفن رج ضرق هنأ :لوقلا اذه ةجح .يعفاشلاو

 نأل ؛زاوجلا حيحصلاو :هغلله مالسإلا خيش لاق «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 «ضرتقملا مهارد دلب ىلإ همهارد لقن ىلإ قيرطلا رطخ نمأب عفنلا ىأر ضرتقملا

 مهحلصيو سانلا عفني امع يهني ال عراشلاو .ضارتقالا اذه عفتنم امهالكف

 .ملعأ هللاو .هنع هللا مهانغأ دقو مهدسفيو مهرضي امع ىهني |نإو «هيلإ نوجاتحيو

 ((157/55) ؟ىواتفلا” و «(78 4 /4) "ينغملا” و .(777/1) "ةبيش يبأ نبا فنصم”و ١55(« /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(؟ا/4) «ةيفرصملا تالماعملاو ابرلاو”و .(96 /") ؟برآملا لين”و

 ةيفرصملا تالاوحلا

 فرصملا ىلإ اغلبم صخش عفدي نأ :اهرهشأ ةريثك روص اهلل ةيفرصملا تالاوحلا

 ىمسي دنس ريرحتب فرصملا موقيف رخآ دلب يف رخآ صخشل هميلست وأ هليوحت ابلاط

 فرصم ىلإ فرصملا نم ارمأ نمضتيو «دامتعا باطخ وأ ةلاوح :يفرصملا فرعلا يف

 اددحم اغلبم نيعم صخش ىلإ عفدي نأب ءرخآ دلب يف هل ليكو وأ ليمع وأ هل عرف رخآ

 .ةيلمعلا هذه ىلع ةلومع ًةداع فراصملا ذخأتو «لاملا نم

 :ناتلاح ةروصلا هذهو

 لوحملا اهملتسيو رالودلاب هيطعي نأك ةعوفاملا ةلمعلا سفنب الوحي نأ :ىلوألا

 «ةيدوعسلا ةلمعلاب هل لوحملا اهملتسيف ةيدوعسلا ةلمعلاب الوحي وأ «رالودلاب هل

 اهقاحلإ مهدنع حيحصلاو .ملعلا لهأ دنع ةزئاج ةروصلا هذهف .سقف اذه ىلعو

 :اهنم ءيفرصملا ليوحتلاو ةجتفسلا نيب قورف تركذ دقو .ةجتتفسلاب

 .ةلومع ىمسي اًرجأ ىضاقتيف فرصملا امأ ءرجأ اهيلع ذخؤي ال ةجتفسلا نأ



 > - ا
 عويبلا باتك (؟79)ثيدحلا («)ج يفْرَصلاو ايرلا باب

 نوكي ةراتف يكنبلا ليوحتلا امأو «نيدلب نيب نوكت نأ دب ال ةجتفسلا نأ

 .دحاو دلب يف نيكنب نيب نوكي ةراتو كلذك

 نأك «لّؤحملا اهعفد يتلا ةلمعلا ريغب هل لوجملا اهملتسي نأ :ةيناثلا ةروصلا

 ةروصلا هذهو .ةينميلا ةلمعلاب هل لوحملا اهذخأيو ةيدوعس ةلمع فرصملا ىلإ عفدي

 «سلجملا يف ضباقتلا هيف طرتشي فرصلاو .فرصلاو «ةلاوحلا :نارمأ اهيف عمتجا

 :ةروصلا هذه يف ءالعلا فلتخا دقو

 داهتعالا باطخ وأ كيشلاو .ضباقت ريغب فرص هنأل ؛زوجت ال :لوألا لوقلا

 نيميثع نبا خيشلا لوق وهو .هاوتحمل اضبق هضبق دعي الو «دنس نع ةرابع وه

 .نازوفلا خيشلاو

 ؟ىنعملا يف هاوتحمل اضبق قدصملا كيشلا ضبق ربتعيو .كلذ زوجي :يناثلا لوقلا

 يف ماسبلا لاق .ىنعملا يف دوقن ميلست ةباثمب مهتقثو مهفرعو سانلا رظن يف هنأل

 :يلي اميف رظن دق ...يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم نإ :(575 /5) ؟حيضوتلا”

 هملتسي يذلا كيشلاب ضبقلا نع هيف ىنغتسي له :فراصملا يف دوقنلا فرص

 ؟ليوحتلا ديرم

 ةلمعب ةلمع لادبتسا ديري نم ضبقلا نع فرصملا رتافد يف ديقلاب ىفتكي له

 ؟فرصملا يف ةعدوم ىرخأ

 :ٍلي ام عامجإلاب سلجملا ررق ةساردلاو ثحبلا دعبو

 فرص ةلأسم يف هطورش رفوت دنع ضبقلا ماقم كيشلا ميلست موقي :الوأ

 .فراصملا يف ليوحتلاب دوقنلا



 عويبلا باتك (؟794)ثيدحلا (ع يفْرصلاو ايرلا باب

 ةلمع لادبتسا ديري نمل ضبقلا مكح يف فرصملا رتافد يف ديقلا ربتعي :ايناث
 ةعدوم ةلمعب وأ فرصملل صخشلا اهيطعي ةلمعب فرصلا ناك ءاوس «ىرخأ ةلمعب

 .دمحم انديس ىلع ملسو هللا لصو «هيف

 يف ضبقلا مكح همكح ةلاوحلا ةقرو وأ كيشلا ضبقو :ةمئادلا ةنجللا تلاقو

 .سلجملا

 نأ ديرأ ةيدوعس تاللاير يدل :هصنو لاؤسب اًضيأ ةمئادلا ةنجللا تلئسو

 اًلصو ينيطعي مث «تالايرلا مالتساب فرصملا موقي ءيرصملا هينجلاب رصم ىلإ اهوحأ

 ةلمعلا فرصملا نم ملتسأ مل يننأب الع .ةيرصم تاهينج ينملسيل رصم ةلمع ىلع
 اذه هنم تبلط امدنع يننأ لمتحيو .تلمع تادنسو قاروأ انإ ءاهرأ ملو ةيرصملا

 ؟زئاج لمعلا اذه لهف «ةيرصم ةلمع فرصملا ةنيزخب نكي مل لمعلا

 تاهينجلل ضبقلا مكح يف كيشلل هضبق نأل ؛كلذ يف جرح ال :تباجأف

 مث لودبملا نمثلاب تاهينجلل كضبق رسيت نإو .ةلاوحلاب ءيش هبشأ وهو «ةيرصملا

 .طوحأو لمكأ اذهف ,كلذ دعب الوحي

 هقف”و «(407 2558 )1١/ "ةنجللا ىواتف” و «((40/8) ؟برآملا لين” و ,("0/5) ؟؟ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا” :رظنا

 .(017 /") ينازيجلل "لزاونلا

 ؛هاوتحمل اضبق كيشلا ضبق دعي له

 صخش نم فرصم ىلإ رداص «ةنيعم عاضوأ قفو بوتكم رمأ :كيشلا :الوأ

 «بحاسلل وأ هلماحل وأ ءنيعم صخشل دقنلا نم غلبم عفدب هرمأي هيف باسح هل

 :ديفتسملا ريغ بحاسلا ناك اذإ ةثالث كيشلا ناكرأف

 .عفدلاب رمآلا وهو ءبحاسلا )١(

 .كيشلا هاوتحا امع لقي ال مب بحاسلل نيدملا فرصملا وهو «هيلع بوحسملا (؟)



 نْخلا
 عويبلا باتك (؟74)ثيدحلا ()ج يفّرَصلاو ايرلا باي >9

 :هاوتحمل ضبقلا ماقم كيشلا ضبق موقي له :ءامللعلا فلتخا دقو

 نم ةعامج بهذم وهو .هاوتحمل اضبق دعي ال كيشلا ضبق :لوألا لوقلا

 :رومأب اوجتحاو «ءالعلا

 .يقيقحلا ضبقلا متي الف ءديصر نودب بحسي دق كيشلا نأ

 .ضبقلا متي الف .كيشلا فرص يف بحاسلا ضراعي دق

 «هاوتحا امب بحاسلا ىلع عجري ديفتسملا نإف .هاوتحم ضبق لبق دقف وأ فلت اذإ

 .هفلت وأ هدقف ةلاح يف ءعجري مل ايقيقح اضبق ناك ولو

 .نامثألا نع ليدب وه يذلا يدقنلا قرولاك ناثآألا قاروأ نم سيل كيشلا

 روهمج بهذم وهو .هاوتحمل مات ضبق قدصملا كيشلا ضبق :يناثلا لوقلا
 ةسائرب ةمركملا ةكمب يمالسإلا يهقفلا عمجملا رارق هيلعو «نييداصتقالاو ءاهقفلا

 «ءاملعلا نم مهريغو «ةمئادلا ةنجللاو .ةدجب يمالسإلا هقفلا عمجمو ءزاب نبا خيشلا

 :رومأب اوجتحاو

 هدرم نإف كلذك ناك امو «ةفصب هديقي وأ دحب هدحي ملو ضبقلا ركذ عراشلا نأ

 .هاوتحمل ضبق قدصملا كيشلا ضبق نأ :وه رصاعملا يراجتلا فرعلاو .ءفرعلا ىلإ

 ىلع بحاسلل نيد دوجو نم ققحتلا دعب الإ قدصي مل قدصملا كيشلا نأ

 ةلزنمب ةلاوحلا نإ :ءالعلا ضعب لاق دقو «ةلاوحلا يه هذهو ءهيلع بوحسملا

 .ضبقلا

 دعاوقلاو .هاوتحمل امات اضبق قدصملا كيشلا ضبق رابتعا ىلإ ةيعاد ةرورضلا

 يف ةماعلا ةجاحلا)و (تاروظحملا حيبت تارورضلا) نأب رابتعالا اذه ديؤت ةيعرشلا

 .(ريسيتلا بلجت ةقشملا)و (ةرورضلا مكح



 فْرّصلاو ايرلا باب

 سيلو «هعنمب ليلدلا درو ام الإ اهنم عنمي الف «لحلا تالماعملا يف لصألا

 .هاوتحمل امات اضبق قدصملا كيشلا ضبق رابتعا نم عنمي ام كانه

 لصح اى «ةيراجتلا لامعألا يف ريسيتو ليهست يراجتلا فرعلا اذهب لصح هنأ

 ىطعأو يراجتلا لدابتلا عجشو ةراجتلا شعنأ امث لاومأ ةنايصو راطخأ عفد هب

 ةملاس نوكت يتلا تالماعملا ةحابإ ىلع مالسإلا ةحامس ىلع اريبك اليلد نييداصتقالا

 ةحلصملا دوجو عم رودت هماكحأ نأ مالسإلا ةدعاق نإف ةيعرشلا ريذاحملا نم

 .ةحجارلا وأ ةصلاخلا

 .ديصر نودب ردصي دق كيشلا نأ :مهطوق نم نوعناملا هدروأ ايع اوباجأو

 «قدصملا كيشلا وه انثحب عوضومو «قدصملا ريغ كيشلا يف نوكي امنإ اذه :اولاق

 .هيف نوكي ال اذهو

 ؛نمآ قدصملا كيشلاو ءاًضيأ يدقنلا قرولا يف دراو وهف ريوزتلا لامتحا امأو

 .هعفد نم ىلإ هدر رذعتي دقف يدقنلا قرولا امأو «هنيعب هدر ناكمإلاب كيشلا نأل

 يدقنلا قرولا كراشي قدصملا كيشلا نإف ءايدقن اقرو سيل كيشلا نوك امأو

 تباث نيد ىلع يه هب ةلاوحلا نأل ؛هليوحت وأ هفرصل ليجأتلاو ريخأتلا ةيلباق مدع يف

 .هليجأت وأ هفرص ريخأتل لاجم الف ءلاح

 اوللع امو يناثلا لوقلا نكلو «ةلدآلا رهاظل ؛برقأ لوألا لوقلا نأ :ةصالخلا

 وهو .حيحص لوق هب اوللع امم كلذ ريغو رطاخملا ليلقتو نيملسملا ةجاح نم هب

 ءارش اذكو ءقدصملا كيشلاب ةضفلاو بهذلا ءارش زوجي هنإف :هيلع ءانبو .حجارلا

 .ملعأ هللاو ؛هب تالمعلا

 ىواتف”و :.(45/9-44) ينازيجلل "لزاونلا هقف”و ؟ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا”و 1/١-74(« /9) "برآملا لين” :رظنا

 .ةقباسلا ةلأسملا عجارم نم مدقت امو ((407 /1) "ةنجللا



 نخلا
 عويبلا باتك (؟7/9)ثيدحلا 3 فّرّصلاو ايرلا باب 6١

 نيدلاب نيدلا عيب

 ئىلاكلا عيب نع ٌدْيييَب يبنلا ىهن :لاق دضتم رمع نبا ثيدح ةلأسملا هذه يف ءاج

 فيعض وهو )1917/1١7(. هدنسم يف رازبلا هجرخأ .نيدلاب نيدلا ينعي .ئلاكلاب

 ثيدحلا فعض دقو .كورتم وهو «يذبرلا ةديبع نب ىسوم قيرط نم هنأل ؛اَدج
 قافتاب فيعض هنأ ظفاحلا ركذو «هنونهوي ثيدحلا لهأ :يعفاشلا لاقو .دمحأ

 نيد عابي ال نأ عامجإ :هكلَج دمحأ مامإلا لاق ءاذه ىلع عامجإلا لقن دق نكل «نيثدحملا

 اذكهو .ها .زوجي ال نيدلاب نيدلا نأ ملعلا لهأ عمجأ :هلل رذنملا نبا لاقو .نيدب

 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ اذه ىلع عامجإلا لقن
 ؟حيضوتلا”و :«(45ال/5) ؟لينلا”و .(57 /5) ؟ينغملا”و )١85(« ؟عاجإلا”و «(45/5) "فارشإلا” :رظنا

(177/5). 

 نيدلاب نيدلا عيب روص

 .ملسلا ىلع مالكلا مدقت دقو ءانيد ملسلا لام سأر لعجي نأ

 ربلا نم سيك رخآل لجر دنع نوكي نأك «ءلجؤم نمثب هيلع وه نمل نيدلا عيب
 نيفلأب سيكلا اذه كعيبأ :نيدملل نئادلا لوقيف ءءاضقلا عيطتسي الف «لجألا لحيف

 .ةنس ىلإ

 نم سيك ديز ىلع كل نوكي نأك ءلجؤم نمثب هيلع وه نم ريغل نيدلا عيب

 يذلا سيكلا كعيبأ :هل لوقتف اًرمع يتأتف ءءاضقلا عيطتسي الف ءلجألا لحيف ربلا

 .الثم ةنس ىلإ لاير فلأب ديز دنع

 ىلإ هينعب :لوقيف ؛هءافو دجي مل لجألا لح اذإف «لجأ ىلإ اًئيش لجرلا يرتشي نأ

 ةرايس ورمع نم ديز يرتشي نأك ءضباقت |هنيب يرجي الو هعيييف .ةدايزب رخآ لجأ



< 
 عويبلا ْباتك (؟74)ثيدحلا (©) فرّصلاو ايّرلا باب

 لوقيف ءورمع ءاضق ديز عيطتسي الف «ةنسلا يتأتف «ةنس دعب هددسي نأ ىلع فلأ ةئاوب

 .ىرخأ ةنس ىلإ فالآ ةرشعو ةئاوب ةرايسلا ينعب :ورمعل ديز

 :اهنم .ىرخأ اروص اوركذ دقو .اهزاوج مدع يف فلتخي داكي ال روصلا هذهف

 «ةضفلاو بهذلاك هنيد سنج ريغ نم رخآلا ىلع نيد نينثالا نم دحاو لكل ناك ول

 وه برقألا نأو «ةلأسملا هذه تمدقت دقو .نيضوعلا دحأ ارضحي ملو افراصتف

 .ملعأ هللاو ءاهزاوج

 .(45 4 /8) "عتمملا حرشلا” و «(477 /4) ؟حيضوتلا”و «(9/ /0) ؟فاصنإلا” :رظنا

 ضرقلا ابر ابرلا عاونأ نم ثلاثلا عونلا

 يف ناك يذلا وهو «ةئيسنلا ابر ىمسيو «نيدلا ابر ىمسيو ضرقلا ابر

 ابرلا اذهو .لجألا لباقم نيدلا يف ةدايزلا وه هدارفأل عماجلا هفيرعتو «ةيلهاجلا

 لأ أوُفَّمأ اوُنَماَع تيِذّلأ هيي :ىلاعت هلوق لزن هيفو .هميرحتب نآرقلا لزن يذلا

 ءهلوسرو هّللأ نم ٍبَرَحَي دك أوُنَمفَت مل نو 51)) َنيِنِمْؤُم مّثنُك نإ أوبرا َنِم قب امأ أورد

 «[70/8-70/94:ةرقبلا] 4 تر ومكظت اَلَو َنوُمِلُظ ال َمُكِلِوَمَأ شومر ْمُكَلَم ٌرْشَبُح نإَو

 :اًناَبر ْعَضأ اًبر ُلَّوَأَو ٌعوُضْوَم ةّيلهاجا اَِرَو» :كك يبنلا لوق هيف درو يذلا وهو

 .«بَِطلا دبع نْب سابع ابر

١ 8 

 ضرقلا ايرروص

 ءاضقلا عيطتسي الف «لجألا لحيف لجأ ىلإ نيد لجر ىلع لجرل نوكي نأ

 .نييلهاجلا دنع هروص رهشأ يه هذهو .يرت نأ امإو ءيضقت نأ امإ :هل لوقيف



 م
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 فْرّصلاو ايّرلا باب عويبلا باتك (؟79)ثيدحلا (*)ج قل

 عفتني نأ وأ ,هنم نسحأ وأ .هضرقأ امت رثكأب ءاضقلا هيلع طرتشيو هضرقي نأ

 ءابرلا عاونأ نم اذهف .كلذ ريغ وأ «هناويح وأ هترايس لامعتسا وأ «هراد ىنكسب

 .ناسحإلاو قافرإلا وه ضرقلا نم دصقلا نأل ةقيقح ضرقلا نم سيلو

 :اهنم ءضرقلا ابرب قلعتت لئاسم كانهو

 .هللا ءاش نإ «نهرلا باب يف ٍيأتسو .ضرقلا لباقم نهرلاب عافتنالا

 .ةلأسم دعب هللا ءاش نإ يقأتسو .نيدلا بلق

 48١(. /9) "برآملا لين” و )١/9(« «ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا” :رظنا

 ؟ةيده هل ىدهأ وأ هاطعأ امم لضفأ هل درف اضرق اصخش ضرقأ اذإ

 ةدايز وأ ةيده ضرقتسملا ىلع طرش اذإ ضرقملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :اّلوأ

 .هذه لبق يتلا ةلأسملا رظناو .ابر هاطعأ ام ىلع ةدايزلا هذخأ نأ ءكلذ ىلع هفلسأف

 :ةيده وأ ةدايز هيلع طرتشي نأ ريغ نم هضرقأ اذإ (يف اوفلتخا :اًيناث

 كلامو يروثلاو يعخنلاو نيريس نبا لوق وهو .هركي :لوألا لوقلا

 .ابر وهف هعفنم رج ضرق لك نأ :مهتجح .دمحأو دعس نب ثيللاو

 رمع نباو بعك نب يبأو سابع نباو دوعسم نبا لاقو :هنلله رذنملا نبا لاق

 .اًلضف ذخأي الو ءضرقأ ام لثم ذخأي نأ :هانعم اًلوق

 نب ديعسو اعتنق رمع نبا لوق وهو .زوجي طرش ريغ نم ناك نإ :يناثلا لوقلا ظ
 .قاحسإو يعفاشلاو ةداتقو يرهزلاو لوحكمو يعخنلاو نسحلاو بيسملا

 ءاريعب ديب هللا لوسر ىضاقتي لجر ءاج :لاق كغ ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 يراخبلا هجرخأ .«ًءاَضَق ْمُكَنَس ا مكي :لاقو «هّنِس ّقْوَق انس ٌةوُطْعَأ» :لاقف

 فلستسا ْدوكَي هللا لوسر نأ كعذتخ عفار بأ ثيدحو )١701(: ملسمو (؟05)

 لجرلا يضقي نأ عفار ابأ رمأف ؛ةقدصلا ليإ نم لبإ هيلع تمدقف اًركب لجر نم



 رخلا كيب

 اختل

 3 ؛هاّيِإ ِهِطْعَأ :لاقف !؟اًيعابر اًرايخ الإ اهيف دجأ مل :لاقف عفاروبأ هيلإ عجرف «ةركب

 )10١(. ملسم هجرخأ .«ًءاَضَق ْمُهْئَسْحَأ ٍساَّنلا َراَيخ

 يف رمألا :ههللذ لاق ءبيط ليصفت هلله رذنملا نبالو .يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 :هجوأ ىلع فرصتي اذه

 ةدايزلاو ءزئاج ريغ كلذف .ةيده هيلإ يدهي نأ ىلع ءاًضرق هضرقي نأ :اهدحأ

 .مارح اهذخأي يتلا

 نأ ةين ىلع كلذ هطعي ملو اًئيش هيلع هطرتشي الو اًضرق هضرقي نأ :يناثلا هجولا

 ربخب اَّلالدتسا ؛لالح حابم كلذف .ضبق امم لضفأ هيلع درف ءىطعأ امم لضفأ ذخأي

 .هنم لضفأ هاضقف اركب لجر نم فلستسا ديت يبنلا نأ دضني» ةريره يبأو عفار يبأ

 ْمُكنَسْحَأ ْمُكْرْيَخا :لاقو ءهنس نم لضفأ هاطعأف كغ ةريره بأ ثيدح يفو

 .« ًءاَضَق

 ىلع ايضمي نأ اه هركي الف ؛كلذ لبق امهنيب نايداهتي انوكي نأ :ثلاثلا هجولا

 .هللا ءاش نإ ءابتداع

 .0014 /5) ينغملاو ١47(« /5) فارشإلا :رظنا

 عويبلا باتك (؟791)ثيدحلا (*

 نيدلا بلق

 سيلو نيدلا لجأ لحيف رخآ ىلع نيد لجرل نوكي نأ وه :نيدلا بلق ةروص

 سأر اهنأ ىلع ادوقن رسعملا نيدملا يطعيو نئادلا لاتحيف ؛هنيد هب ينوي ام نيدملا دنع
 هنيد نع دوقتلا هذهب يفوتسي نئادلا نإ مث .ةمذلا يف لجؤم فوصوم عيبل ملس لام

 .قباسلا

 :ناتلاح نيدلا بلقلو



 عويبلا ْباتك (؟794)ثيدحلا (؟)ج فْرّصلاو ايرلا باب 6 ل ع كه

 بطت ملو «ضارقتسالاب الإ ءافولا عيطتسي ال ارسعم نيدملا نوكي نأ :ىلوألا

 مالسإلا خيش هلقن .عامجإلاب مارح هيلع نيدلا بلقو .هراظنإ بجي اذهف ؛هب هسفن

 .هريغو

 اذهف احرص اًضر كلذب يضر هنكل ءارسعم وأ ءارسوم نيدملا نوكي نأ :ةيناثلا

 ال هنأ :حيحصلاو .هزجي مل نم مهنمو «هيلع نيدلا بلق زاجأ نم مهنم :فالخ هيف

 ةعامجو مالسإلا خيش حيجرت وهو «دادسلاب بلاطيو ارسوم ناك نإو ءاقلطم زوجي

 .نيققحملا نم

 .(47/9) "برآملا ليت” :رظنا

 هليجعت لباقم نيدلا نم ءيش عضو

 نأ اهتروصو (لجعتو عض) :ةلأسمب ءاهقفلا دنع فرعت يتلا يه ةلأسملا هذه

 لوقيف نيرهش دعب نيدتسملا يتأيف ةنس ىلإ الثم فلأ ةئام رخآ دنع لجرل نوكي
 فلتخا دقو «فالآ ةرشع ينع عضت نأ لباقم كنيد ءاضق كل لجعأ :نئادلل

 :ةلأسملا هذه يف ءالعلا

 دادقملا نع يكحو ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .ابر وهو ءزوجي ال :لوألا لوقلا

 ىلع عمجملا راظنإلا عم ةدايزلاب هيبش هنأ :مهتجحو . ههتي» تباث نب ديزو رمع نباو

 نيعضوملا يف هنم الدب نمثلا نم ارادقم نامزلل لعج هنأ :اهب ههبش هجوو ءاهميرحت

 طح نامزلا هنع طح امل انهو ءاّنمث هل داز نامزلا يف هل داز امل كلانه هنأ كلذو ءاعيمج

 تفلسأ :لاق كعثيخ دوسألا نب دادقملا ثيدحب اًضيأ اولدتساو ءاّنمث هتلباقم يف هنع

 يل لجعع :هل تلقف ؛َ هللا لوسر هثعب ثعب يف يمهس جرخ مث هرانيد ةئام الجر

 اي ءاّير َتْلَكَأ» :لاقف دب هللا لوسرل كلذ ركذف ريناند ةرشع طحأو ارانيد نيعست



 عويبلا ْباتك (179)ثيدحلا (") فّرّصلاو ايَّرلا باب 0 3 2 ا

 ب اًضيأ اولدتساو ءهفعضو )١8/5( ىربكلا يف يقهيبلا هجرخأ .اُةَتْمَعْطَأَو ُد

 اي يكون يلا نم هن ةاحصلا نع

 روث يبأو يعخنلاو هضنهع سابع نبا لوق وهو .زئاج كلذ نأ :يناثلا لوقلا

 يدعسلاو ميقلا نباو مالسإلا خيش هراتخاو .دمحأ نع ةياورو يعفاشلل هجوو رفزو

 ديت سابع نبا ثيدحب اولدتساو .ةدجب يمالسإلا هقفلا عمجمو ةمئادلا ةنجللاو

 ترمأ كنإ «هللا لوسر اي :اولاق هريضنلا ينب جرخي نأ ُدْييَو هللا لوسر دارأ امل :لاق

 .اوَُجَعَتَو اوُعَض١ لاق .لحت مل نويد سانلا ىلع انلو انجارخإب

 نب ملسم هدانسإ يف برطضا :ينطقرادلا لاقو «هريغو ينطقرادلا هجرخأ

 هدانسإ يف :يقهيبلا لاقو .ظوفحم ريغ :يليقعلا لاقو .فيعض ظفحلا ئيس وهو دلاخ

 .الصتم اذه لثم نوكي نأ نكمي ال :متاح وبأ لاقو .فعض

 اناسحإ هيف نآلو ؛ميرحتلاب ليلد حصي ملو لحلا تالماعملا يف لصألاو :اولاق

 هنيد ميلستب مدقتي نأ لباقم «نيدملا ىلإ

 نأل :هكللو ميقلا نبا لاق «ةزئاج ةروصلا هذه نأو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 اذهو «ءلجألا ةلباقم يف نيضوعلا دحأ يف ةدايزلا نمضتي ابرلا نإف ؛ابرلا سكع اذه

 ضروعلا ضعب طقسف لجألا طوقس ةلباقم يف ضوعلا ضعب نم هتمذ ةءارب نمضتي
 ةقيقح ال ابر انه نكي ملو ءامهنم دحاو لك هب عفتناف ؛لجألا ضعب طوقس ةلباقم يف

 هوساق كلذ اومرح نيذلاو .انهاه ةيفتنم يهو «ةدايزلا ابرلا نإف ؛افرع الو ةغل الو

 نيبو «(يضقت نأ امإو يبرت نأ امإ) :هلوق نيب حضاولا قرفلا ىفخي الو ابرلا ىلع
 كلذ ميرحت يف صن الف !؟رخآلا نم امهدحأ نيأف «(ةئام كل بهأو يل لجع) :هلوق

 .حيحص سايق الو ءعامجإ الو



 عويبلا باتك (179)ثيدحلا (*)ج فّرَّصلاو ايرلا باب 0 - 2 /77:

 ذخأ اذإ امأ ههضرقأ ام سنج نم هاضق اذإ !يف وه مدقت يذلا فالخلا :ةدئاف

 كلام زاجأ :دشر نبا لاق «نيدلا ةميق نم لقأ ناك نإو ءزاج اضرع ضوعلا

 .هذخأي اضرع لجؤملا هنيد يف لجرلا لجعتي نأ (لجعتو عض) ركني نم روهمجو

 .هنيد نم لقأ هتميق تناك نإو
 :ديزل ورمع لوقيف ءالثم ةنسل فالآ ةرشع ورمع ىلع ديزل نوكي نأ :هتروصو

 .معن :ديز لوقيف .ءاضقلا كل لجعأو «فالآ ةيناث اهتميق رب سايكأ ةرشع كيطعأ

 59 /9) ؟نيعقوملا مالعإ”و «(57/4) "ينغملا”و 78/5 /9) ؟ةيادبلا”و )570/7١(« ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(؟ 57 /9) ينازيجلل "لزاونلا هقف” و )١11/ ١174(« "ةنجللا ىواتف” و

 ةنيعلا عيب

 حتفب اهطبض مهضعبو «ةيناتحتلا ةانثملا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب :ةئيعلا

 يرتشملا نأل ؛رضاحلا دقنلا وهو «نيعلا نم ةذوخأم :نونلا حتفو ءايلا نوكسو نيعلا

 نم لقأب اهنيعب اهعئاب ىلإ دوعت ةعلسلا نأل :ليقو ءارضاح ادقن اهلدب ذخأي لجأ ىلإ

 .هب اهعاب يذلا نمثلا

 ءرتشي عئابلا نإ مث .هضبقي مل لاح نمثب وأ ةئيسنب ةعلس عببي نأ :اهتروصو

 .لوألا يرتشملا ةمذ يف ريثكلا ىقبيو «هب اهعاب ام لقأ لاح دقنب هنم اهارتشا نمم

 ىلع اهسفن ةرايسلا عاب مث ةئيسن املأ نيرشعب ةرايس ىرتشا لجر :كلذ لاثم

 اًملأ رشع ةيناث هاطعأ هنأك ىرت اهك لعفلا اذهو اًدقن املأ رشع ةيناثب هنم اهارتشا نم

 71١(( /4) ؟عتمملا حرشلا” و «(781) "تالماعملاو ايرلا” و «074 /؟8) ؟ىواتفلا”و «(7517/19) "راكذتسالا” :رظنا

 )1١04/5(. "حيضوتلا”و



 ةيميت نبا رايتخا وهو ؛ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .ةنيعلا عيب مرحي :لوألا لوقلا

 0 اًذِإ» :لاق ديكو يبنلا نأ دشنت رمع نبا ثيدحب اولدتساو .ميقلا نباو

 لذ ُْكِيَلَع هللا طّلَس تاهجلا ُمُتْكَرتَو ؛عّْرلاب ْمُتيِضَرَو قبلا َباَنذَآ ْمُتْذَحَأَو هيلا

 يف هنللذ ينابلألا هححصي ثيدحلاو .(!ْمُكِييِد َلِإ اوُعِجْرَت ىَتَح ُهْعِْنَي ال

 .ابرلا ىلإ ةليسو اهنأبو «ةباحصلا نع اهنع يهنلا ءاج دق هنأبو )١١(« "ةحيحصلا”

 هل زوجي هنأ اك هنأب وجتحاو .ةيرهاظلاو يعفاشلا لوق وهو .زوجي :يناثلا لوقلا

 هنأب ثيدحلا نع اوباجأو .هنم اهارتشا نمل كلذكف .هنم اهارتشا نم ريغل اهعبي نأ

 ثيدحلا يف ةروكذملا رومألا ىلع بترم ديعولاف .هتحص ضرف ىلعو .فيعض

 .هريغو داهجلا كرت نم اهعومجمب
 اذهف :ةنيعلا ىلع همالك يف هئللِذ ماسبلا خيشلا لاق «لوألا لوقلا :وه حيحصلا

 نم وهف ؛ءارشلاو عيبلا ةروصب ءاج يوبر ضرق وه (نإو «ةقيقح ًءارش الو اًعيب سيل

 .ها .نوبارملا اهيلإ أجلي يتلا ةرهاظلا ليحلا

 يهنلا يف لخدي ةنيعلا عيب :يدعسلا نمحرلادبع خيشلاو ميقلا نبا مامإلا لاقو

 .اًدج ةنيعلا عيب ةلأسم ىلع مالكلا ميقلا نبا لاطأ دقو اذه .ةعيب يف نيتعيب نع
 بيذبت”و :(70/79) "ىواتفلا”و «((16917) "ملسم حرش”و ١197(4 /4) ؟ينغملا”و (2048/1) ؟ىلحملا” :رظنا

 تالماعملاو ابرلا”و )8٠١/4(: "حيضوتلا”و «259/) "لبسلا”و :(74145) مقر تحت دوبعملا نوع نمض ؟ننسلا

 .(550) ؟ةيفرصملا

 لجأ ىلإ هنم رثكأب اهارتشا مث دقنب ةعلسلا عاباذإ

 فالآ ةسمخب ةلجسملا هذه كعيبأ :هل لوقيف ءورمع ىلإ ديز يتأي نأ :ابتروص

 لجأ ىلإ ةئامسمحو فالآ ةسمخب ورمع نم اهيرتشي اديز نإ مث ؛هنم اهيرتشيف .ادقن
 :نالوق ةلأسملا هذه يفو .مولعم



 عويبلا باتك (؟74)ثيدحلا ( يفرّصلاو ايرلا باب

 اذه نأل ؛ةعلسلا ريغتت نأ الإ زوجي ال هنأ ىلع برح ةياور يف دمحأ صن :لوألا

 دق نيتروصلا يفو .ةروص اهسكع يهو ءاوس ةنيعلا ةلأسمك وهف ؛ابرلا ىلإ ةليسو ذختي

 يذلا وه عئابلا نيتروصلا ىدحإ يف نكل ءادقن اهنم لقأب ةلجؤم مهارد هتمذ يف بترت

 .امهنيب قرف الف ؛هتمذ تلغتشا يذلا وه يرتشملا ىرخألا ةروصلا يفو «هتمذ تلغتشا

 لوق وهو .اقافتا عقاو لب «ةأطاوم الو ةليح كلذ نكي مل اذإ زوجي :يناثلا

 :نيقرفب ةنيعلا نيبو اهنيب اوقرفو .ةلبانحلا ضعبل

 .زاوحجلا لصأ ىلع اهادع ام ىقبيف ؛اهيف درو صنلا نأ :امهدحأ

 .هذهب لسوتلا نم رثكأ ةروصلا كلنتب ابرلا ىلإ لسوتلا نأ :يناثلاو

 لوقلا ىلع اًدار هنللك لاق «ميقلا نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةنيعلا صاصتخا ىلع لدي ام صنلا يف سيلف :لوألا امأ ؛نافيعض ناقرفلاو :يناثلا

 .ةنيعلا ميرحت ىلع ةقلطم صوصن هب ديقتت ىتح ىلوألا ةروصلاب

 هيف ربتعا ولو ةعيرذلا وه بابلا اذه يف ربتعملا نأل ؛كلذكف :يناثلا قرفلا امأو

 .هنوربتعت ال متنأو «ىلوألا ةروصلا يف كلذ درط مزل .دصقلاو قافتالا نم قرفلا

 .510"07) ثيدح ؟نوعلا” عم 5نئسلا بيذهت”و ؛(320/19) "ىواتفلا”و ١118(« /5) "ينغملا” :رظنا

 قروتلا عيب مكح

 مث ءلجؤم نمثب هكلمو عئابلا ةزوح يف ةعلس ءارش وه :قروتلا عيب ةروص

 .(قرولا) دقتلا ىلع لوصحلل عئابلا ريغل دقنب يرتشملا اهعيبي
 دمحأ نع ةياور وهو .ةنيعلاك هنأل ؛مرحي :لوألا لوقلاف :ةلأسملا مكح امأ

 نم عنمي هلله انخيش ناكو :ميقلا نبا لاق «ميقلا نباو مالسإلا خيش اهحجرو

 يذلا ىنعملا :لاقو .اهيف صخري ملف ءرضاح انأو ارارم اهيف عجورو قروتلا ةلأسم



 عويبلا ُباتك (؟79)ثيدحلا (+ ففّرَصلاو ايرلا باب

 ةراسخلاو اهعيبو ةعلسلا ءارشب ةفلكلا ةدايز عم «هنيعب اهيف دوجوم ابرلا مرح هلجأل

 .هنم ىلعأ وه ام حيبتو «ىندألا ررضلا مرحت ال ةعيرشلاف .اهيف

 عويبلا يف لصأآلا نأل ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .زوجي :يناثلا لوقلا

 اذه يف رهظي ملو .[117:ةرقبلا]4 ايلا مرو عيله ٌلَحأَو :ىلاعت هللا لاق ؛ةحابإلا

 وأ جاوز وأ نيد ءاضقل كلذ ىلإ ةيعاد ةجاحلا نألو ؛ةروص الو دصق ال اير عيبلا

 عب) :اهيفو ءنيحيحصلا يف ديخت» ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدحب اولدتساو «هريغ

 يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام كلذ وحنو (اًبيِنَج مِهاَرّدلاب ْتبا مت مِهاَرَدلاِب َعْمَجل

 ءيدرلا نمث ىلع لوصحلا الإ هعيبب دصقي مل وهف :اولاق ءلالب ةصق يف هتف* ديعس
 ؛ىنعملا كلذكو اهزاوج ىلع لدت صوصنلا مومعو :يدعسلا لاق .دصقو دارأ اهيف

 اهيرتشي وأ ءلامعتسا وأ برش وأ لكأ يف اهلمعتسيل اهيرتشي نأ نيب قرف ال هنأل

 امو ءاهيلإ ةجاحلا ءاعد عم هوجولا نم هجوب ابرلا ىلع ليحت اهيف سيلو .اهنمثب عفتنيل

 .دابعلا ىلع عراشلا همرحي مل ءيعرش روظحم هيف سيلو هيلإ ةجاحلا تعد

 ةنجللاو يمالسإلا يهقفلا عمجملا حيجرت وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 لقأ نمثب ةعلسلا يرتشملا عيبي ال هنأب طورشم عيبلا اذه زاوج :عمجملا لاق «ةمئادلا

 ةنيعلا عيب يف عقو دقف لعف نإف .ةطساوب الو ةرشابم لوألا اهعئاب ىلع هب اهارتشا امم

 .امرحم ادقع راصف ءابرلا ةليح ىلع هلامتشال ؛اعرش مرحملا

 *حيضوتلا”و ,(7545) ثيدح نئسلا بيذهجو )/17١(: *نيعقوملا مالعإ”و 81/59(0) ؟ىواتفلا” :رظنا

 .(؟637 /8) ينازيجلل "لزاونلا هقف” و )١151/1(( «ةنجللا ىواتف”و .(548/5)

 ادقن هنم لقأب اهعيبي نأ عئابلا لكو مث لجؤم نمثب ةعلس ىرتشا اذإ



 نخلا كح
 ؟

 عويبلا باتك (؟0/9)ثيدحلا مجالا

 نم بيترت وأ رخآ رتشمل ةعلسلا عيب يف ةلاكولاب قروتلا دقع يف عئابلا مازتلا نأ

 مأ ةحارص اطورشم مازتلالا ناكأ ءاوس ءاعرش ةعونمملا ةنيعلاب ةهيبش اهلعجي اهيرتشي

 .ةعبتملا ةداعلاو فرعلا مكحب

 ضبقلا طورشب «لالخإلا ىلإ تالاحلا نم ريثك يف يدؤت ةلماعملا هذه نأ

 .ةلماعملا ةحصل مزاللا يعرشلا

 .(560 /) ينازيجلل "لزاونلا هقف” :رظنا

 فّرّصلاو ايرلا باب

 طيسقتلا عيب مكح

 .ادقن اهعيبي ام رثكأب ةئيسن ةعلسلا عيبي نأ وه :هتروص

 وأ اًدقن الأ نيعستب ةرايسلا هذه كعيبأ يرتشملل عئابلا لوقي نأ :كلذ لاثم

 هذه «كلذ ىلع ناقفتيو .ةئيسن فلأ ةئاب اهديرأ يرتشملا لوقيف .ةئيسن فلأ ةئاب

 :فالخ اهيف ةلأسملا

 اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .طيسقتلا عيب زوجي :لوآلا لوقلا

 «لصألا ىلع ىقبيف ؛هميرحت ىلع ليلد دري ملو ؛ةحابإلا عويبلا يف لصألا نأ :لوقلا

 توت 5 د :لوقيو «[7370:ةرقبلا]# عِهَسْل 2 نحو :لوقي لجو زع هللاو

 ةئيسن عيبلا نأو .(ٍضاَرَت ْنَع عيبلا مه :دخي هلوقبو [19:ءاسنلا]* ضار نَع مر

 لباقم نمثلا ةدايز نإف ؛سايقلاو لدعلا ىهتنم وه رضاحلا نمث ىلع دئاز نمثب

 دقعلا اذه يف دجوي ال هنأبو «هنم ةدافتسالا نم هنامرحو يرتشملا دنع نمثلا ليطعت

 فرطلل فرط ملظ الوابر الو ةلاهج الو ررغ الف «ةمرحملا عويبلا ريذاحم نم روذحم

 ادقن قوسلا رعس نم رثكأب عيبي نأ هل زوجي هنألو ؛كلذ ىلإ ةيعاد ةجاحلاو ءرخآلا

 .ىلوأ باب نم ةئيسنف



 حلا

550 
 -هللا مهمحر- يعداولا انخيشو ينابلألا خيشلا لوق وهو .زوجي ال :يناثلا لوقلا

 اذه يف شقون دقو «نيمدقتملا نم عمج ىلإ ينابلألا خيشلا هازعو «نيرصاعملا ضعبو

 ةريره بأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ءاملعلا نم ةلق لوق وه :ماسبلا لاقو ءوزعلا

 .ةعبب يف نيتعيب نع دي يبنلا ىهن : كتفخ
 ؛ةدجب يمالسإلا يهقفلا عمجملا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؛هزاوج مدعب لوقلا ىلإ تفتلي الو زئاج طيسقتلاب عيبلاو :تلاقو «ةمئادلا ةنجللاو

 ها .هيلع ليلدلا مدعو هذوذشل

 عويبلا باتك (؟79)ثيدحلا ( فّرصلاو ايرلا باب

 اهبرقأ لاوقأ ىلع هريسفت يف فلتخا دقف «(ةعيب يف نيتعيب نع ىهن) ثيدح امأو

 دحأ اددحي ملو .ةئيسن نيرانيدب وأ ادقن رانيدب اذه ذخ :هل لوقي هنأ وأ «ةنيعلا عيب هنأ

 .ملعأ هللاو ,ةدحاو ةعيب يه (نإف طيسقتلا عيب ةروص امأو «نينمثلا

 *لزاونلا هقف” و :(0 /9) *برآملا لين” و (27577) ؟ةحيحصلا” و «(4 57 /5) ؟لينلا” و «(359 /4) «ينغملا” :رظنا

 .(151 /1) ؟ةنجللا ىواتف” و «(57 /) ينازيجلل

 اددحي ملو اذكب ةئيسن وأ اذكب ادقن كعيبأ لاق اذإ

 فلأي وأ ادقن فلأب :هل لوقيف ةلجسملا هذه ينعب عئابلل لوقي نأ :هتروص

 ةروصلا هذهف «ةئيسنلا مأ دقنلا لبقأ يردي ال وهف .تلبق :لوقيف .هئيسن نيتتامو

 .نمثلاب لهجلل ةمرحم

 ةعست وأ «ةرسكم ةرشعب وأ ةئيسن رشع ةسمخب وأ ادقن ةرشعب دبعلا اذه كتعب لوقي

 لوق وهو «لطاب اًضيأ وهو .قاحسإو «يروثلاو «كلام هرسف اذكه .احاحص

 نمثلا نألو ؛اذه وأ اذه كتعب :لاق ول ام هبشأف دحاو عيبب هل مزجي مل هنأل ؛روهمجلا



 ّخ 3 9 0 :ةرذو

 عويبلا باتك (؟74)ثيدحلا (؟)ج ٍفْرّصلاو ايرلا باب

 مولعم الو نيعم ريغ نيضوعلا دحأ نألو ؛لوهجملا مقرلاب عيبلاك حصي ملف لوهجم

 .يديبع دحأ كتعب لاق ول |ك ءحصي ملف

 الإ عيبلا حصي الو :لاق ثيح ةدجب يمالسإلا هقفلا عمجم رارق هيلعو :تلق

 نأب ليجأتلاو دقنلا نيب ددرتلا عم عيبلا عقو نإف .ليجأتلا وأ دقنلاب نادقاعلا مزج اذإ

 .ها .اعرش زئاج ريغ وهف «ددحم دحاو نمث ىلع مزاجلا قافتالا لصحي مل

 يعازوألا نع يباطخملا لقن نكل «نالطبلا ىلع عامجإلا يوونلا لقن دقو ءاذه

 ْنَم١ :ثيدحلا تاياور ضعب يف درو ام ىلع ءائب ؛نينمثلا سكوأب عيبلا حصي :لاق هنأ

 وه هلاق ام نأ ىفخي الو :هللله يناكوشلا لاق .هاَيّرلا وأ اهُهُسَكْوأ ُهَلَك ِةَعْبَب يف ِنيَتعْبَي عاب

 .هب عيبلا ةحص مزلتسي سكوألاب هل مكحلا نأل ؛ثيدحلا رهاظ

 انخيش ذوذشلاب اهيلع مكح دقو «ةذاش ةياورلا هذه نأ :حيحصلا نكل :تلق

 .ملعأ هللاو (575) ؟ةلعم ثيداحأ هباتك يف هفللج

 71١(. /؟) ينازيجلل "لزاونلا هقف”و ((555/57) "لينلا”و «(1094/5) "ينغملا”و «(١5؟ /4) "عومجملا” :رظنا

 ؟اهيف فلتخملا تالماعملاب ةبستكملا لاومألا مكح ام

 امو :ةمرحملا عويبلا نم هريغو ةنيعلا عيب ىلع همالك يف هفذله مالسإلا خيش لاق

 تالماعملا هذهك ةمألا اهيف تفلتخا يتلا تالماعملاب لاومألا نم لجرلا هبستكا

 وأ ديلقت وأ داهتجال هزاوج ادقتعمو كلذ يف الوأتم ناكو ءاهريغو اهنع لوتسملا

 يتلا لاومألا هذهف .كلذ وحنو مهضعب كلذب هاتفأ هنأل وأ ملعلا لهأ ضعبب هبشت

 يف نيئطخم اوناك مهنأ كلذ دعب مهل نيبت نإو اهجارخإ مهيلع سيل اهوضبقو اهوبسك
 هبستكا امب الاح أوسأ اوسيلف ليوأتب اهوضبق مهنإف .أطخأ مهاتفأ يذلا نأو ,كلذ

 نودقتعي مهو اريزنخ وأ ارمخ مهنيب اوعيابت اذإ رافكلا نإف .لطاب ليوأتب رافكلا

 اوضباقتو هزاوج نودقتعي حيرص ابرب اولماعت وأ نيفرطلا نم اوضباقتو كلذ زاوج



 ف 5

 عويبلا ْباتك (؟74)ثيدحلا (*)ج يفرصلاو ايرلا باب

 دعب مهل زاجو مهيديأب ام ىلع مهانررقأ :انيلإ اومكاحت مث اوملسأ مث «نيفرطلا نم

 ام اوُرَدَو هلأ أوُعَّتأ أوما تيل اًهيأتَي 8 :ىلاعت لاق امك .كلذب اوعفتني نأ مالسإلا

 مو ؛ممذلا يف محل يقب ام كرتب مهرمأف [774:ةرقبلا]4 َنيِنِمْؤُم مّثَنُك نإ أوبرا نم َقَب

 .هوضبق ام ةداعإب مهرمأي

 .(6 ١١/8 "حيضوتلا”و ((5 47 /59) "ىواتفلا” :رظنا

 يراجتلا نيماتلا مكح

 دقع وه :يراجتلا نيمأتلا :(777 /7) "برآملا لين” يف هلله ماسبلا خيشلا لاق

 ىلع ثداح عوقو ةلاح يف لاما نم اًلبم هل نموا ىلإ عفدي نأ هاضتقمب نّمّوملا مزتلي
 .نُمؤملل هل نَّمؤملا هعفد طسق ريظن كلذو ءاهيلع نَّمؤم دقعلا يف ةنيبم نيع

 :نيدقاع نيب ةيلاملا تاضواعملا دوقع نم دقع نيمأتلاف

 .(نيمأتلا ةكرش) وهو نّمؤملا ىمسي :امهدحأ

 .نيمأتلا دقع ةكرشلا عم دقع يذلا صخشلا وهو «هل نّمؤملا ىمسي :يناثلا

 :ةثالث نيمأتلا دقع رصانع

 يف ةمولعم اًطاسقأ نّمؤملل هل نّمؤملا هميلستب مزتلي ام وهو :نيمأتلا طسق

 .ةمولعم تاقوأ

 وأ ةيندب ةراسخ عوقو دنع نّمؤملا هعفدي يذلا غلبملا وهو :نيمأتلا ضوع

 .نيمأتلا طاسقأ نم هل نّمؤملا هعفد ام لباقم «ةيلام

 .اهيلع نّمؤملا نيعلا يف عوقولا ةلمتحملا ةراسخلاو فلتلا

 هيلإ فرصنت يذلا دئاسلا نيمأتلا وه تباثلا طسقلا وذ يراجتلا نيمأتلا اذه

 .اهقالطإ دنع نيمأتلا ةملك

 :يلي ام ىلع نيمأتلا نوكيو



 عويبلا باتك (؟779)ثيدحلا (* يفْرّصلاو ايرلا باب

 ع

 أ نم وضع فلت وأ هتايح ىلع رطخ هل نّمؤملل عقو اذإ صاخشألا

 فلت ىلإ يدؤي ررض نم ناسنإلا تاكلتمم بيصي ام وهو :تاكلتمملا راطخأ

 .كلذ ريغ وأ تاناضيف وأ لزالز وأ قيرح نم اهضعب فلت وأ «تاكلتمملا

 وأ هئاضع

 عماجملا عيمج هتمرح «تباثلا طسقلا يذ يراجتلا نيمأتلا نم عونلا اذه

 ول ثحبلا لوطيو .اًدج نوليلق دارفأ الإ هحبي لو ءرصعلا ءاهقف بلاغو «ةيهقفلا

 مهليلعتو «مهتلدأ ضعب ىلإ ريشأ ينكلو «عماجملا كلت نع ةرداصلا تارارقلا تلقن

 :اهنمف «هميرحت يف

 ٍلَمَع ني ٌُسَجر ُعلراْلاَو باَصَخاْلاَو ميتِمْلاَو رخل امن أونما نذل اًهياكيإ# :ىلاعت لاق - ١

 .رسيملا عاونأ نم نيمأتلاو 4٠[« :ةدئاملا]# هوبي ِنَطِيَّشلَ

 عيب نع ىمم اتي يبنلا نأ ةريره بأ ثيدح نم ملسم حيحص يف ءاج -19

 .ررغلا عاونأ نم نيمأتلاو .ررغلا

 ؛دقعلل دسفم «ريبك ررغ هيف تباثلا طسقلا يذ يراجتلا نيمأتلا دقع نإ -*

 .اًعرش مارح وهف
 ىلع ةلمتشملا ةيلامتتحالا ةيلاملا تاضواعملا دوقع نم يراجتلا نيمأتلا دقع - 5

 .شحامفلا ررغلا

 اى «ةيانج الب معلا هب لصحيف ؟؛ةرماقملا بورض نم برض نيمأتلا دقع -4

 .لباقم الب مّنْعلا هب لصحي

 ةكرشلا نإف ؛ةئيسنلا ابرو ءلضفلا ابر ىلع لمتشي يراجتلا نيمأتلا دقع -1

 تعفد اذإو ءلضف ابر وهف «دوقنلا نم عفد ام رثكأ هتثرول وأ هل نّمؤملل تعفد اذإ

 .طقف ةئيسن ابر نوكي امل هعفد ام لثم هل نّمؤملل ةكرشلا



 نخلا كم
 عويبلا باتك (؟79)ثيدحلا (*)ج فرَصلاو ايرلا باب #0 8 ٠ 6 ه2 0

 «ةرماقمو ءررغو ةلاهج هيف |مهنم الك نأل ؛مرحملا ناهرلا نم نيمأتلا دققع -

 .ةفورعملا ثالثلا لئاسملا يف مالسإلا ةرصن هيف املالإ ناهرلا عرشلا حبي ملو

 لاومأ لكأ نم وهف «لباقم الب ريغلا لام ذخأ هيف يراجتلا نيمأتلا دقع -8

 .ةميركلا ةيآلا هب تءاج يذلا لطابلاب سانلا

 الب هريغ ةيانج هلمحت نم اًعرش همزلي ال اب ناسنإلا مازلإ هيف نيمأتلا دقع -4

 .دقعلا درجمب ناك امنإو .ببس الو ةرشابم

 .بوجولا ىلإ لوئي الو «بجي مل ءيش نامضو .لوهجم ءيش ىلع نامض دقع -

 لاجي ىقبي الف اذبيو «ءاملعلا اهركذ يتلا تاليلعتلاو «ةلدألا ضعب هذهف

 .ملعأ هللاو .هليلحتل

 ينواعتلا نيمأتلا مكح

 «حابم ينواعت نيمأت كانه :(79 /7) "برآملا لين” يف فلو ماسبلا خيشلا لاق

 نيضرعم صاخشأ ةدع عمتجي نأ وهو «مرحملا يراجتلا نيمأتلا نم اًليدب نوكي
 تاكارتشالا هذه صصختو ءاًنيعم اًكارتشا مهنم دحاو لك عفديو «ةهباشتم راطخأل

 ناك فرص ام ىلع تاكارتشالا تداز اذإو .ررض هبيصي نمل ضيوعتلا ءادأل

 ءاضعألا بلوط فكت مل نإو «عفد ام بسحب لك ءاهدادرتسا قح ءاضعألل

 .زجعلا ةيطغتل يفاضإ كارتشاب

 ىلإ نوعسي مهنكلو «حبر قيقحت ىلإ نوعسي ال «ينواعتلا نيمأتلا ةكرش ءاضعأو

 لمحت ىلع اونواعتيل نودقاعتي مهف ءءاضعألا ضعب قحلت يتلا رئاسخلا فيفخت

 .اهئاضعأ ةطساوب ةكرشلا رادتو



 نِحلا كتب
 - ١ ىعالز

 لج

 هذهو .(يراجتلا نيمأتلا») اومرح نيذلا عيمتج هزاجأ نيمأتلا نم عونلا اذهو

 عويبلا ْباتك (؟79)ثيدحلا ( يفّرّصلاو ايرلا باب

 :هزاوج مهريربت نم تارقف

 لمحت يف ةمهاسملاو نواعتلا اهب دصقي يتلا عربتلا دوقع نم ينواعتلا نيمأتلا

 .اًحبر الو ةراجت نودصقي الف ءثراوكلا لوزن دنع ررضلا

 ئشنأ يذلا ضرغلا قيقحت هب دصقي ينواعتلا نيمأتلا قودنص لاومأ رامثتسا

 .نواعتلا اذه هلجأ نم

 يف لخاد هنأل ؛رفتغي اذه نأ الإ ررغلا ضعب هيف ناك نإو ينواعتلا نيمأتلا

 لمحت ىلع نواعتلا مهدصقم امنإو «حبرلا ىلإ نوعسي ال هباحصأف «تاعربتلا دوقع
 .هلصقمو هجهنم يف (يراجتلا نيمأتلا) فلاخي وهف اذهبو «رهدلا بئاون

 اوعمجأ نيملسملا ءاملع دارفأو يمالسإلا هقفلا عماجم يف رصعلا ءاهقف نإف اذل

 نيمأتلا» نع اليدب نوكت (ةينواعت نيمأت ةكرش) ليكشتب اونذأو «هزاوج ىلع

 لام نم اهتزهجأو اهلامعأ موقت نأ عنام الو ءاهعورف ددعتت نإو «(مرحملا يراجتلا

 .قفوملا هللاو ءلمعلاب نوعربتم دجوي مل اذإ «ةكرشلا
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 عويبلا باتك (...!ثيدحلا عج هريغو نهرلا :باب

 هريغو نهرلا :باب

 :نهرلا فيرعت

 .توبثلا ىلع قلطيو ءسبحلا ةغللا يف وهو ءءاملا نوكسو هلوأ حتفب نهرلا

 «تبسك اهب ةسوبحم :يأ [8:رثدملا]4ٌةئيهَر ْتَبَكاَمي يَ لكم :ىلاعت هلوق لوألا نمف

 وهو يناثلا نمو ءسوبحم :يأ [١1:روطلا]4ُنيِهَر َبَسَكاَي يرنأ لك :لاعت هلوقو

 .تباث دكار :يأ .نهار ءام :مهوق توبثلا

 نإ «هنمث نم يفوتسيل نيدلاب ةقيثو لعجي يذلا لاملا وه :حالطصالا ين نهرلاو

 :طورش ةعبرأ هموزلو نهرلا ةحصلو .هيلع وه نمم هؤافيتسا رذعت

 .اهيلع لدي اب لوبقو باجيإ ١-

 روجحملاو نونجملاو يبصلا نم حصي الف ءفرصتلا زئاج نهاّرلا نوكي نأ -؟

 هللا ءاش نإ اذه ىلع مالكلا يتأيسو .عيبلاك مهنم حصي ملف لاملا ىلع دقع هنأل ؛هيلع

 .ةلقتسم ةلأسم يف

 .هنهر يف هل اًئوذأم وأ نوهرملل اًكلام نهارلا نوكي نأ -'“

 .هتفصو هردقو هسنج اًمولعم نوهرملا نوكي نأ - 5

 ةعفشلاو سيلفتلاو ةلاوحلا نم يأ :نقلملا نبا لاق :هريغو :هئللك فلؤملا لوق

 .بصغلاو عوذجلا عضو ىلع رابخألاو ةرجاؤملاو ةاقاسملاو ىرمعلاو ةبهاو فقولاو

 "عتمملا حرشلا”و ةةيك 48 "؟مالعإلا”و ل(: /هر "حتفلا”و فضلا اة "ينغملا”و 231١ /5) "نايبلا” :رظنا

81/90 1). 



 هريغو نهّرلا :باب

2 
 2 ِ #0 م نباح هل 1 م 00 ممل 0

 «اًماعط يدوي نم ىَرتشا كَ هللا لوسَر نأ .اهعتوو ةشئاع نع -8

 س8 26م روج عص رس
 .ديدح نم اعرد هنهَرَو

 .(1607) ملسمو )75١78( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يعفاشلا هنيب .محشلا وبأ وه يدوهيلا اذه :ظفاحلا لاق (يدوبب نم) :اهلوق

 يبأ دنع هل اعرد نهر ٌدَْي يبنلا نأ «هيبأ نع دمحم نب رفعج قيرط نم يقهيبلا مث

 ريعش يف رفظ ينب نم لجر يدوهيلا محشلا

 يقهيبلا لاقو ((7037/7) "يقهيبلا ننس” ين وهو .ىرت امك ءلسرم وهو :تلق
 .عطقنم اذه :هبقع

 ثيدح يف ءاج ا( «ريعش نم اعاص نيثالث ناك ماعطلا اذه (اًماعط) :اهلوف

 يدوب دنع ةنوهرم هعردو ديبي يبنلا يفوت :ظفلب نيحيحصلا يف انن» ةشئاع

 .ريعش نم اعاص نيثالثب

 ؛برحلا يف سبلي ديدحلا قلح نم جسني صيمق :وه عردلا (هعرد) :اهلوق

 .هديكو ودعلا حالس نم ىلاعت هللا دعب ةياقو
 ١540(. /0) "ميتفلا” و "54 /0) ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةّقلعتملا لئاسملا

 رفسلا يف نهرلا زوجي



 وريغو نّهّرلا :باب

 ُناهِرَه انيك اوُدِجَس ْمَلَو ٍرَمَس َكَع منك نإَو# :للاعت هللا لوقف :باتكلا امأ

 .[787 :ةرقبلا]# ةَضوبقم

 . ان ةشئاع ثيدح نم فلؤملا هركذ ام اهنم ةريثك ثيداحأف :ةنسلا امأو

 رضحلاو رفسلا يف نهرلا نأ ىلع اوعمجأو :هكله رذنملا نبا لاقف :عامجإلا امأو

 .رضخحلا يف زوجي ال :لاقف دهاجم درفناو .زئاج

 .ةلمجلا يف نهرلا زاوج ىلع نوملسملا عمجأ :هقلاؤ ةمادق نبا لاقو

 .مهريغو نقلملا نباو يوونلا عامجإلا لقن اذكهو

 .(7501 /4) ؟ينغملا” و )١1(. رذنملا نبال "عامجإلا” و )١7/4/5«, ؟فارشإلا” :رظنا

 رضحلا يف نهرلا مكح

 لهأ ةماع لوق وهو .رفسلا يف زوجي اك رضحلا يف نهرلا زوجي :لوألا لوقلا
 اهنألو ؛ةنيدملاب ناك نهرلا اذه نو «فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلاب اولدتساو .ملعلا

 جرخف ةيآلا يف رفسلا ركذ امأو .ناضلاك رضحلا يف تزاجف رفسلا يف زوجت ةقيثو

 .اًبلاغ رفسلا يف مدعي بتاكلا نوكل ؛بلاغلا جرخم

 دهاجم لاق هبو .بتاكلا دجوي ال ثيح ءرفسلا يف الإ عرشي ال :يناثلا لوقلا

 نكي مل رضحلا يف نهرلا نبترملا طرش نإ :مزح نبا لاقو .رهاظلا لهأو كاحضلاو
 ةيآلاب اولدتساو .كلذ ىلع بابلا ثيدح لمحو .زاج نهارلا هب عربت نإو «كلذ هل

 .رضحلا يف هركذي ملو رفسلا يف نهرلا هللا ركذ ثيح ؛ةقباسلا

 ةلأسملا يف تركذ يتلا ةيآلا امأو ءروكذملا ثيدحلل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «بلاغلا جرم جرخ اهيف رفسلا ركذف هذه لبق

 ريسقت” و هما عا ف ؟ملسم حرش” و ل( ١ /ه) ؟متفلا”و هور "ينغملا”و )1١79( ؟ىلحملا” :رظنا

 .(؟ 00/ /؟) "يبطرقلا



 عويبلا باتك (؟80)ثيدحلا (

 نهرلا اهيف نوكي يتلا ءايشألا

 نيد لك ىلع نهرلا ذخأ حصي هنأ :ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ مالك ةصالخ

 ملسلا نيد ىلع نهرلا ذخأ زوجيف ؛نهرلا نم هؤافيتسا حصي «ةمذلا يف تباث

 لامو بصغلاو علخلا ضوعو قادصلاو ةرجألاو تاعيبملا نمثو ءضرقلا ضوعو

 هنأل ؛لمعلا دعب لعجلاو نمضت يتلا ةيراعلاو .فلتملا ةمارغو ةيانجلا شرأو حلصلا

 .ضرقلا لدبو ملسلا نيدك «هيلع نهرلا ذخأ زاجف ؛مزال نيد

 يف يزاريشلا لاق ءبجاوب سيل اهيف الو صاصتقلا يف الو دودحلا يف زوجي الو

 لاز ام ضوع ظفحيل لعج !منإ نهرلا نآل ؛ةباتكلا نيد ىلع هذخخأ زوجي الو :بذهملا

 ىلع ةيقاب يهو «ةبقرلا وه ةباتكلا يف ضوعملاو ءوضعو ةعفنمو لام نم هكلم هنع

 دقعي |نإ نهرلا نآلو ؛نهرلا ىلإ هب ةجاح الف ؛ءادألاب الإ اهنع هكلم لوزي ال هكلم

 الف ؛ءاش اذإ خسفلاب نيدلا لطبي نأ كلمي بتاكملاو «لطبي ال ىتح نيدلا قيثوت

 .هقيثوت حصي

 .ملعأ هللاو .فالخ اهضعب يفو حيحصلا وه هانركذ ام :تلق

 ؟ينغملا” و :(700 /17) "عومجملا” عم بذهملاو «(01/5) "ةيادبلا” و 2٠١« /5) "نايبلا” و )١109(« "ىلحملا” :رظنا

001/59 

 هريغو نْهّرلا :باب

 نيملسم اب رضي ال امب رافكلا عم لماعتلا مكح

 ىلع نوملسملا عمجأ دقو )١507(: مقر ثيدحلل هحرش يف هكلله يوونلا لاق

 زوجي ال نكل .هعم ام ميرحت ققحتي مل اذإ رافكلا نم مهريغو ةمذلا لهأ ةلماعم زاوج

 الو مهنيد ةماقإ يف هب نونيعتسي الو برح ةلآو احالس برحلا لهأ عيبي نأ ملسملل

 .ملعأ هللاو ءاقلطم رفاكل ملسملا دبعلا الو ءفحصم عيب



 نجلا

 عويبلا باتك (؟80)ثيدحلا ()ج ٍهريغو نُهّرلا باب 5>

 نبا لاق يدوهيلل هعرد نهر ٌدْيتَي يبنلا نأ نم ثيدحلا يف ءاج امو :تلق

 نمث انهاه رمألاو .برح لهأ نم نكي مل هنأل ؛عردلا ديب يبنلا نهرو :هكلل نقلملا

 .اهعيبك اهب يوقتلا هنم ىشخي

 حالسب سيل عردلا نأل ؛عردلا نهر :رينملا نبا لاق :هفلله ظفاحلا لاقو

 .حالسلا اهب ىقتي ةلآ يه امنإو «ةيقيقح
 .(147/0) "حعفلا” و 207005 /1/) "مالعإلا” :رظنا

 فرصتلا يزئاج نهترملاو نهارلا نوكي نأ طرتشي

 ىلع نهترملا نم هلوبقو نهارلا نم لدب وهف دقعلا امأف :هنلل يدرواملا لاق

 نبترملا ىلإ هليكو وأ نهارلا نم ميلست وهف ضبقلا امأو «دعب الو خارت ريغ نم روفلا

 يف ضبقلاو دقعلا دنع رمألا يف ازتاج نوكي نأ دب الف كلذك ناك اذإو .هليكو وأ

 امهغولبب (مهلاومأ يف امهفرصت زوجي نأ امهرمأ زاوجو |مههيف فرصتلا ةيلهأ :نهرلا

 مت دقف ضبقلا دنعو دقعلا دنع كلذك اناك اذإف ءامهنع رجحلا عافتراو امههلقعو

 دنع رمألا يزئاج ريغ امهدحأ وأ اناك نإو .نبترملا نود نهارلل امزال راصو نهرلا

 ناكو ءزجي مل ضبقلا دنع امهرمأ زاج مث ءمكاح رجح وأ نونج وأ رغصل دقعلا

 .دقعلا داسفل ادساف ضبقلا

 .00314 /4) ؟ينغملا”و «(8/5) ؟يواحلا” :رظنا

 ؟نهرلا نوكي ىتم

 :تاالاح ثالث هل نهرلا

 :هنذل ةمادق نبا لاق .حصي اذهف -نيدلا دعب :يأ- قحلا دعب عقي نأ :ىلوألا

 هب اهذخأ زاجف ؛هب ةقيثولا ذخأ ىلإ ةجاحلا وعدت تباث نيد هنأل ؛عامجإلاب حصي
 نهر ابيك أوُدِحَت َّمَلَو ِرَمَس َلَع مسك نإو# :لاق ىلاعت هللا نألو ؛ناضلاك 7 م هر #آ



 عويبلا باتك (؟80)ثيدحلا (؟)ج هريغو نهّرلا :باب

 دعب اهلحمو ءاهلحم يف نوكيف ؛ةباتكلا نع الدب هلعجف .[187:ةرقبلا]# ةَصَوبُعَم

 .قحلا بوجو

 ؛دقعلا سفن يف اضوبقم الإ نهرلا زوجي الو :لاقف ءمزح نبا فلاخو :تلق

 .# ةَضوُبْفَم ناهره# :ىلاعت هللا لوقل

 روهمج لوق وهو .حصي اذهف «نيدلل بجوملا دقعلا عم نهرلا عقي نأ :ةيناثلا

 .ملعلا لهأ

 اضرق ينم بلطي ءاج لجر :هلاثم -نيدلا لبق :يأ- قحلا لبق هنهري نأ :ةثلاثلا

 بهذمف .هايإ ينضرقتس يذلا ضرقلاب يتيب كتنهر ءمعن :لاق ؟كنتيب يننهرتأ :هل تلقف

 هنأ حجارلاو .حصي هنإ :ةلبانحلا ضعب لاقو .حصي ال هنأ :ةلبانحلا دنع روهشملاو يعفاشلا

 باوصلاف :لاق هلله نيميثع نبا خيشلا هراتخا ام اذهو «هدعبو قحلا عمو قحلا لبق زوجي

 .ةقثوت دقع هنأل عنام ال هنأو «قحلا دعبو قحلا لبقو قحلا عم زئاج نهرلا نأ

 ١١(. 5 /4) "عتمملا حرشلا” و (057/4) ؟ينغملا” و 0787 /5) ؟ىلحملا» :رظنا

 اهنهرزاج اهعيبزاج نيع لك

 نهرلا دوصقم نأل ؛اهنهر زاج اهعيب زاج نيع لكو :هثلله ةمادق نبا لاق

 ةمذ نم هؤافيتسا رذعت نإ ء.نهرلا نمث نم هتافيتسا ىلإ لصوتلل ؛نيدلاب قاثيتسالا

 ةمكحل الحم ناك عيبلل الحم ناك ام نألو ؛اهعيب زاج نيع لك يف ققحتي :ي اذهو «نهارلا

 .ءطرش توفي وأ .هتوبث نم عنام عنمي نأ الإ ءهتمكحل لح ءىشلا لحتو ؛نهرلا

 .هئافتنال مكحلا يفتنيف

 اهعيب زوجي ال هنإف ؛اهحالص ودب لبق ةرمثلا نهر مدقت امث ىنثتسيو :تلق

 .هللا ءاش نإ «ةلأسم دعب يتأيس امك ءاهنهر زوجيو
 ا ا ١ "عتمملا حرشلا” و «24 / "ينغملا” :رظنا



 بنحلا

 عويبلا باتك (180)ثيدحلا 355 4

 ؟عاشملا نهر زوجي له

 دحاو لكل نيلجر نيب تيب :كلذ لاثم .عويشلا ىلع كرتشملا ءيشلا وه عاشملا

 :اهيف فلتخا ةلأسملا هذهو «هنئادل هبيصن امهدحأ نهرف .فصنلا امهنم

 :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .عاشملا نهر زوجي :لوألا لوقلا

 ةعفشلاب ديب يبنلا ىضق :ثيدح اذكو «هريغ نم عاشملا صصحت مل اهنإف ؛ةيآلا مومع

 .عاشملا عيب زوجي هنأ :ثيدحلا نم دهاشلاو .مسقي ملام لك يف

 ناكيرشلا هنهري وأ هكيرش نم هنهري نأ الإ ءعاشملا نهر زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .هباحصأو «ةفينح يبأ لوق وهو .دحاو لجر نم

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(١؟9/9) "عتمملا حرشلا”و ,670/5/5) ؟ينغملا”و "54 /5) ؟ىلحملا”و ١95(, /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 اهحالص ودب لبق ةرمثلا نهر مكح

 ريغب ولو «حالصلا ودب لبق رضخألا عرزلاو ةرمثلا نهر زوجي :لوألا لوقلا

 خيشلا هراتخاو «ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا ضعبو ةيكلاملا لوق وهو .عطقلا طرش

 الإو عيبلا نكمأ امهحالص ادب دق ناك نإف لجألا لح اذإ هنأل :لاق «نيميثع نبا

 نارهش هيلع يقب دق حالصلا نأ فرعي ناك اذإ نبترملاو ,حالصلا ودبي ىتح رظتنا

 .لاكشإ هيف سيلف ةريصب ىلع لخد دق ةثالث وأ

 .ةلبانحلا ضعبل لوقو يعفاشلا صوصنم وهو .زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .هعيب زوجي ال ام رئاسك ؛هنهر حصي الف ؛هعيب زوجي ال هنأ :مهتجح

 .ملعأ هللاو ءلؤألا لوقلا :وه حجارلا

 ةةدض /4( "عتمملا حرشلا”و (ق؟ ١ /ه) ليلجلا حنمو «(7374/4) ؟ينغملا”و 0 /5( "يواحلا” :رظنا

 هريغو نْهَرلا :باب



 هريغو نهرلا :باب

 «ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق وهو .فحصملا نهر زوجي :لوألا لوقلا

 .هنهر زاج هعيب زاج اف «هعيب زوجي هنأل ؛ةلبانحلا بهذم يف هجوو

 .هعيب زوجي ال هنأل ؛ةلبانحا دنع هجو وهو .حصي ال :يناثلا لوقلا

 اوعمجأو :هللِو لاق «عامجإلا هيلع رذنملا نبا لقن دقو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .ملسملا هيخأ نم فحصملا نهتري نأ ملسملل نأ ىلع

 .(780 /4) "ينغملا”و «(01/5) ؟ةيادبلا”و )١179(« "عامجإلا”و 3١(. 5 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟رفاكلا نيدب فحصملا نهر زوجي له

 نالوق ةلأسملا هذه يفو .ملسملا دبعلاو هقفلاو ثيدحلا بتك فحصملاب قحليو

 :ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع ناهجوامه

 .يوادرملاو حلفم نبا هراتخاو .لدع ملسم دي يف هكرت ىلع ربجيو زوجي :لوألا

 .رفاكلل هعيب زوجي ال هنأل :اولاق .اقلطم زوجي ال :يناثلا

 هسمي ال اذهبو ءلدع ملسم دي يف لعجيو .زوجي هنأو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 يفو «رفاكلا ىلإ هيف كلملا لقتتي عيبلا نأب عيبلاو نهرلا نيب قرفو «هدي يف نوكي الو

 .ملعأ هللاو .ملسملا كلم ىلع قاب نوهرملا نهرلا

 )١١١/5(. ؟فاصنإلا”و «(754/17) "عومجملا”7 و «(50 /5) ؟نايبلا” :رظنا

 هنهريل نيش ريعتسي نأزوجي
 هنهري ءيشلا لجرلا نم راعتسا اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأو :هنثلَه رذنملا نبا لاق

 هل نذأ ام ىلع كلذ نهرف ؛مولعم تقو ىلإ هل يمس لجر دنع ةمولعم ريناند ىلع

 .زئاج كلذ نأ «هيف



 عويبلا باتك (180)ثيدحلا (؟)ج هريغو نهرا :باب

 «نمترملا ركذي نأ يغبنيو ...هنهري اًئيش ريعتسي نأ زوجيو :هنذل ةمادق نبا لاقو

 ىلإ جيتحاف .كلذب فلتخي ررضلا نأل ؛نهرلا ةدمو «هسنجو هب هنهري يذلا ردقلاو

 حصي مل «هريغب هنهرو «فلاخف «كلذ نم اًئيش طرش ىتمو .نهرلا لصأك «هركذ

 نبا لاق .نهرلا لصأ ين نذأي مل نم هبشأف «نهرلا اذه يف هل نذؤي مل هنأل ؛نهرلا

 .كلذ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا

 .ملعأ هللاو ؛هنهريل اًئيش رجأتسي نأ زوجي كلذكو :تلق

 ,(17/4) ؟"فاصنإلا”ر 10 /5) "ينغملا” و ء(54١) "عامجإلا” و 65 /3) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ضبقلا نم دبال مأ دقعلاب نهرلا متي له

 عفد ىلع نهارلا ربجيو «ضبقي ل نإو دقعلا درجمب مزلي نهرلا :لوألا لوقلا

 نبا خيشلا رايتخخا وهو «ةلبانحلا ضعبو كلام لوق وهو .نهترملا هزوحيل نهرلا

 ًافوأو## :هلوقو «[١:ةدئاملا]4 دوُقَحْلأ اوُْرَأ# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةحح .نيميثع

 .["::ءارسإلا]4 الوُقَتَم تاك دهملا َّنِإ ةْهَعْلاَ

 الإ نهرلا مزلي ال :هانعمو .اضوبقم نوكي نأ الإ نهرلا حصي ال :يناثلا لوقلا

 هلوق :لوقلا اذه ةجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .دقعلا درجمب مزلي الو ضبقلاب

 ناك اَذِإ هيقْقَتِب ُبَكُْي ُرْهَظلا» :ثيدحو [188:ةرقبلا14 ةَضْوبفَم ٌنَعوط :ىلاعت

 ْ .نوُهَْم
 .دقعلا موزلل ضبقلا طارتشا اهيف سيلف ةيآلا امأو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 هركذ هللا نآل ؛ةقثوتلا لاك نم ضبقلا نأ ىلع لدت امنإو :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 نال اتاك اودع 0 هدم

 كتم ميشؤا ىلا رول اكتب 7-5 ّنِمَأ نِإَه# :هلوقب كلذ بقعأ

 .ملعأ هللاو «رضبقلا طارتشا هبف سيلف ثيدحلا امأو
 216 /م8م ؟عتمملا حرشلا” و رع فل ؟يبطرقلا ريسفت” و هفضل /2 *ينغملا”و 4 /5 "يواحلا” :رظنا



 خلا
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 هريغو نْهّرلا :باب عويبلا باتك (180)ثيدحلا (*)ج د

 نهرلا ضبق ةفص

 لقن هضبقف الوقنم ناك نإف ءمدقت دقو «عيبلا يف ضبقلاك نهرلا يف ضبقلا

 اليكم ناك نإو ءاهب هلوانت هضبقف ديلاب هضبق نكمي افيفخ اًئيش وأ انامثأ ناك نإو

 رمثلاو راقعلاك لوقنم ريغ ناك نإو «نزولاب هضبق انوزوم ناك نإو ليكلاب هضبق

 .لئاح ريغ نم هنيبو هنهترم نيب ةيلختلا هضبقف «ةرجشلا ىلع
 .07238 /4) ؟ينغملا” و .(3/7) "يواحلا” :رظنا

 نهرلا ضبق يف ةلاكولا

 «نهرلا ضبق يف لكوي نأ زوجيو )0771١/5(: ؟ينغملا» يف هكللَك ةمادق نبا لاق

 نمجرملا لكو نإو .هماكحأ رئاسو نهرلا موزل يف .هضبق ماقم هليكو ضبق موقيو

 ةقيثو نهرلا نأل ؛اضبق كلذ نكي ملو .حصي مل هسفن نم هل نهرلا ضبق يف نهارلا
 لصحي مل نهارلا دي يف ناك اذإف ءنهارلا نم هئافيتسا رذعت دنع هنم قحلا يفوتسيل

 .ةقيثولا ىنعم

 نهترملا ةهج نم زئاج نهارلا ةهج نم مزال نهرلا

 نهارلا مار نإف .نبترملا نود نهارلا ةهج نم امزال نوكيف :هثللك يدرواملا لاق

 .هل ناك كلذ نهارلا بلط نإو ,؛كلذ هل نكي مل .هكاكف لبق هخسف

 «نهترملا قح يف زئاج نهارلا قح يف مزال وهف :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ديب نآلا ةرايسلاف .هترايس هنهرأو فلأ ةئام صخش نم نادتسا لجر :كلذ لائم

 ينطعأ :لوقيو ءنهرلا خسفي نأ هنكمي ال نهارلا قح يف مزال نهرلاف «نبمرملا
 .زئاج هقح يف نهترملاو .ةرايسلا

 .(1707/9) "عتمملا حرشلا” و«( ؟يواحلا” :رظنا



 نَا
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 هِريغو نْهرلا :باب عويبلا باتك (؟60)ثيدحلا (©)ج

 هكلم نع هجرخي امب نهرلا يف نهارلا فرصت

 هتبهو نهرلا عيب نم عونمم نهارلا نأ ىلع اوعمجأو :هئلله رذنملا نبا لاق

 .نمترملا قح نم أربي ىتح «هنهر نم دي نم هجارخإو هتقدصو

 ناهترالا نم نهرلا جارخإ دارأ اذإ نهارلا نأ ىلع اوقفتاو :هلللَه مزح نبا لاقو
 .هل كلذ زي مل ,قتعلا ادع ايف ضيوعت نود اقلطم اجارخإ

 «ةراجإلاو «عيبلاك «قتعلا ريغب نهارلا فرصت نإو :هللج ةمادق نبا لاقو

 نم نهترملا قح لطبي فرصت هنأل ؛لطاب هفرصتف «هريغو «نهرلاو ,فقولاو «ةبهلاو

 «نهرلا خسفك «نبترملا نذإ ريغب حصي ملف «ةيارسلاو بيلغتلا ىلع ينبم ريغ «ةقيثولا

 لعفب لطبيف .هقح يفاني ايف نذأ هنأل ؛نهرلا لطبو .حص «نهترملا هيف نذأ نإف

 .قتعلاك
 .(101/4) "ينغملا”و )١١8(« "بتارملا”و «(158) "عامجإلا” :رظنا

 هكلم نع هجرخي ال امب هعافتناو نهرلاب نهارلا فرصت

 «ىنكس الو ءءطواالو «مادختساب «نهرلاب عافتنالا نهارلل سيل :لوألا لوقلا

 اضر ريغب ءامهريغ الو «ةراعإ الو «ةراجإب ءهيف فرصتلا كلمي الو كلذ ريغ الو

 .يأرلا باحصأو يروثلاو دمحأ لوق وهو .نبترملا
 «نيدلا لولح نع اهؤاضقنا رخأتي ال ةدم هتراعإو هتراجإ نهارلل :يناثلا لوقلا

 .رذنملا نباو ءيعفاشلاو ليل يبأ نباو كلام لوق وهو .هنهر يف نبترملاب رضي ملام

 :لاق ثيح «هكلله نيميثع نبا خيشلا حيجرت وهو ؛يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 نيسمحخ هترجأ يواست تيبلاو فلأ ةتاسمخ نيدلاو نيد يف اتيب نهر ناسنإلا نأ ولف

 بلط وأ نهترملا ىبأف «ةرجألاب عفتنيل تيبلا رجؤي نأ نهترملا نم نهارلا بلطف ءافلأ

 هب عفتني ال الطعم ىقبي تيبلا نإف .نهارلا ىبأف تيبلا رجؤي نأ نهارلا نم نمجرملا



 نخلا
 عويبلا باتك (؟80)ثيدحلا (*)ج 1 . - 44

 بلط اذإ هنأ :باوصلاو .لاملا ةعاضإ نم ءيش هيف ىرت امك لوقلا اذهو .دحأ

 ىلع ربجي امهنم عنتمملا نأو هتباجإ بجاولا نإف «نبترملا قحب رضي ال ادقع امههدحأ

 .عفنلا اذه لالغتسا

 15 /5( "عتمملا حرشلا”و :((4737/4) ؟ينغملا” و ١1 /5) "يواحلا”و )5١4/5(( فارشإلا :رظنا

 هريغو نهرلا :باب

 هب عفتني نأ نهترملل لهف ةنؤم ىلإ جاتحي ناك اذإ نهرلا

 :ناتلاح هل نهرلا

 زوجي ال اذهف .هوحنو عاتملاو رادلاك «ةنؤم ىلإ جاتحي ال ام :ىلوألا ةلاحلا

 نأل ؛افالخ هيف ملعن ال :ةمادق نبا لاق «لاحب نهارلا نذإ ريغب هب عافتنالا نهترملل

 نذأ نإف .هنذإ ريغب اهذخأ هريغل سيلف ؛هعفانمو ؛هؤان كلذكف نهارلا كلم نهرلا

 هنأل ؛زجي مل ء«ضرق نم نهرلا نيد ناكو ضوع ريغب عافتنالا يف نهترملل نهارلا
 .ها .مارح كلذو «ةعفنم رجي اًضرق لصحي

 :ءايلعلا هيف فلتخا اذهف «ةنؤم ىلإ جاتحي ام نوكي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 هل نذأي مل ولو ؛هتحلصمب ماق اذإ نهرلاب عافتنالا نهترملل زوجي :لوألا لوقلا

 ُبَكْرُي ُنْهّرلا» :كييي يبنلا لوقب اولدتساو .ةفئاطو .قاحسإو دمحأ لوق وهو .كلاملا

 ُبَكْرَي يذلا َلَعَو ءاًنوُهْرَم ناك اَذِإ ِيقَقتب ُبَرْفُم رد ُنَبَلَو ءاَنوُهْرَم ناك اَذِإ هََقت

 . طخ ةريره يبأ ثيدح نم (١70؟) يراخبلا هجرخأ .ةَقَقَتلا ب َرْشَيَو

 نهارلل دئاوفلا لب .ءيشب نهرلاب عفتني نأ نهترملل زوجي ال :يناثلا لوقلا

 لوق اذهو .ةقيثولاب ظافتحالا الخ نهرلا نم ءيشب نيترملا عفتني الو «هيلع نؤملاو

 اّل) :ظفلب هريغو (7 57 0) يراخبلا دنع دشخيع رمع نبا ثيدح :مهتجح .روهمجا

 الو هب عافتنالا يف هل نذأي مل هريغ كلم هنألو ؛هدِيذِإ رْبَعِب ئرما ًةَيِش ٌةيشام ٌّدَحَأ نبل

 فلاخ كش ةريره بأ ثيدحو :اولاق ءنهرلا ريغك كلذ هل نكي ملف «هيلع قافنإلا



 هريغو نْهرلا :باب

 :يناثلاو .هنذإ ريغب كلاملا ريغل برشلاو بوكرلا زيوجت :امهدحأ :نيهجو نم سايقلا

 هناك ربلا دبع نبا لاق .خوسنم وه مهضعب لاقو .ةميقلاب ال ةقفنلاب كلذ هنيمضت

 يف فلتخي ال ةتباث راثآو اهيلع عمجم لوصأ هدرت ءاهقفلا روهمج دنع ثيدحلا اذه

 اَل» :ظفلب «هريغو يراخبلا دنع اضتي» رمع نبا ثيدح هخسن ىلع لديو .اهتحص
 َءَي ل

 .«!ِهنْذإ رْيَعب ئرما ةَيِشاَم ٌدَحَأ َنَبلْحي

 نيترملل ذئنيح حابيف ,نوهرملا ىلع قافنإلا نم نهارلا عنتما اذإ :ثلاثلا لوقلا

 برش وأ بوكرلاب عافتنالا ةقفنلا لباقم يف هلو .هتايمم اظفح ؛ناويملا ىلع قافنإلا

 يعازوألا لوق وهو .هفلع ردق ىلع هتميق وأ كلذ ردق ديزي ال نأ طرشب «نبللا

 .روث يبأو ثبللاو

 لاق «يناكوشلاو يناعنصلاو ميقلا نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةنسلا نأب لوصألل حيحصلا ثيدحلا اذه ةفلاخم ىوعد نع بايو :هكللج يناكوشلا

 نعو .عمجلا رذعت دعب اهنم حجرأ ضراعمب الإ درت الف لوصألا ةلمج نم ةحيحصلا
 خسنلاو ءصاخلا ىلع ماعلا ىنبيف ءصاخ بابلا ثيدحو ماع هنأب رمع نبا ثيدح

 درجمب ال «عمجلا هعم رذعتي هجو ىلع خسنلا رخأتب يضقي ليلدب الإ تبثي ال

 .ناكمإلا عم لامتحالا
 مالعأ”و هور كد "يبطرقلا ريسفت”و (4155/5) ؟ينغملا”و ا لحملاو (6١5ه/1) "ديهمتلا” :رظنا

 )١/0(. ؟لينلا” و مال /؟) ؟"لبسلا” وء(55/5١) "حتفلا”و 36 كة "نيعقوملا

 إ! ةقفنلاردقب عافتنالا نوكي نأ طرتشي له

 ايرحتم «هتقفن ردقب هنم عفتني نأ هلف نهرلا ىلع نمترملا قفنأ اذإ :لوألا لوقلا

 .اهردقب نوكت نأ مزلف ؛ةضواعم



 يلا

 عويبلا ُباتك (180)ثيدحلا مج ننل

 نبا لوق وهو .اهردقب نوكت نأ طرتشي الو «ةقفنلاب هب عفتني :يناثلا لوقلا
 ميقلا ميكحلا عراشلا عرشف :لاق ثيح هلله ميقلا نبا مالك رهاظ وهو مزح

 اذهو .هتقفن هيلعو .هرهظ بكريو «نهرلا نبل برشي نأ نيترملل دابعلا حلاصمب

 .ةحيحصلا ةنسلا هب تأت مل ول سايقلا ضحم

 ابقعم لاق ثيح «هكللك يناعنصلا هراتخا يذلا وهو «يناثلا لوقلا :وه برقألا

 .عراشلا هب ديقي لب ثيدحلل دبيقت هنأ ىفخي الو :لوألا لوقلا ىلع

 .ةقباسلا ةلأسملا عجارم :رظنا

 هريغو نْهرلا :باب

 هعم انهر نوكي نهرلا ءامن له

 يف لخدي اذهف «هوحنو ملعتلاو نمسلاك ءالصتم نوكي نأ امإ نهرلا ءامن :الوأ

 .فالخ الب نهرلا

 :لاوقأ ىلع نهرلا دعب ثداحلا لصفنملا نهرلا ءان يف ملعلا لهأ فلتخا :اًيناث

 ةرمثو دلوو ةرجأ نم ناثداحلا هبسكو لصفنملا نهرلا ءانن :لوألا لوقلا

 .يبعشلاو يعخنلاو .دمحأ مامإلا لوق اذهو .هلصأك انهر نوكي رعشو فوصو

 رجؤي نأ نهترملل نهارلا نذأ ول كلذكو هل اعبات نوكيف نهرلل ءان هنأ :مهتجح

 . لصألا عبتي عرفلا نأل ؛اًنهر نوكت هترجأف هرجأو نوهرملا تيبلا

 امأو .هعم اًنهر نوكي امهوحنو ةرمثلاو دلولاك نهرلا ءان نأ :يناثلا لوقلا

 يبأ بهذم اذهو .ةرشابم نهارلا ىلإ عجري لب .هعم انهر نوكي الف ةرجألاك بسكلا

 .يروثلاو هباحصأو ةفينح

 لخاد هنإف ؛هتروصو هتقلخ ىلع لصفنملا نهرلا ءامن نم ناك ام :ثلاثلا لوقلا

 لخدي ال هنإف هتروصو هتقلخ ىلع نكي مل ام امأو «ةيراجلا عم ةيراجلا دلوك نهرلا يف
 جارخو «رادلا ءاركك دلوتم ريغ وأ لخنلا رمثك هنع ادلوتم ناك ءاوس «نهرلا يف
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 هريغو نّهّرلا :ُباب عويبلا ْباتك (؟80)ثيدحلا (؟)ج

 .اهل عبات وه :يأ «عيبلا يف همأ مكح همكح دلولا نأ هتجح .كلام لاق اذهبو .مالغلا

 عيب عبتي ال رمثلا نأ كلذو .كلذ يف ةقرفملا ةنسلاب كلذ يف دلولاو رمثلا نيب قرفو

 .طرش ريغب عبتي ةيراجلا دلوو طرشب الإ لصألا

 نهارلا ىلإ لقتني لب «نهرلا يف لخدي الو نهارلل كلم ءانلا :عبارلا لوقلا

 نبا نأ الإ ,ملعلا لهأ نم |مهقفاو نمو مزح نباو يعفاشلا مامإلا لاق اذهبو .ةرشابم

 بوكرلا نأ ىري وهف بولحملاو بوكرملا يف ميمعتلا ىلع يعفاشلا قفاوي مل مزح

 .قفني نمل بلحلاو
 .ملعأ هللاو .هنلله نيميثع نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 :(470/6) ؟ينغملا” و «(07/ /4) "ةيادبلا” و .(75 /3) "نايبلا”و 2١11 ؟ىلحملا”و ؛(7١7* /5) ؟يواحلا” :رظنا

 .(47 /؟4) "ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم” و *١57(: /4) ؟"عتمملا حرشلا”و

 نهرلاب عافتنالا نهترملا طرتشا اذإ

 «نهرلاب عافتنالا نهترملا طرش ولو :دادنم زيوخ نبا لاقو :هنلل يبطرقلا لاق

 ريصي هنأل ؛زاج ةراجإ وأ عيب نم ناك نإو «زجي مل ضرق نم ناك نإ :ناتلاح كلذلف

 يف امأو «ةراجإو عيب هنأكف ةمولعم ةدم نهرلا عفانمو روكذملا نمثلاب ةعلسلل اعئاب

 اذإف «ةبرق نوكي نأ ضرقلا عوضوم نألو ؛ةعفنم رج اضرق ريصي هنألف ضرقلا

 !ابر كلذو ءسنجلا يف ةدايز راص عفن هلخد

 نيدملا نهر ءرخآ لجرل نيد هيلع لجر :هصنو لاؤسب ةمئادلا ةنجللا تلئسو

 راجيإلا وأ ةعارزلاب ةنوهرملا ضرألا كلتب عفتني نأ نيدلا برل لهف .ضرأ ةعطق هب

 ؟اهوحن وأ

 نم تاراقعلاو عاتملاك ةيانعو ةنوؤم ىلإ جاتحي ال ام نوهرملا ناك اذإ :تباجأف

 نأ نبترملل زوجي ال هنإف ءضرق نيد ريغ نيد يف ةنوهرم تناكو ءرودلاو يضارألا
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 عويبلا ْباتك (160)ثيدحلا (؟)ج هريغو نهّرلا :باب

 قح نم هؤان كلذكف «هكلم هنأل ؛نهارلا نذإب الإ «راجيإلا وأ ةعارزلاب اهب عفتتي

 «ضرق نيد نيدلا نكي ملو ءضرألا هذهب عافتنالاب نهترملل نهارلا نذأ نإف .نهارلا
 .هئافو ةدم ريخأت لياقم يف كلذ نكي مل ام ءضوع ريغب ولو اهب نمترملا عافتنا زاج

 هذه تناك نإ امأ .هب عافتنالا نهترملل زجي مل «كلذ لباقم يف نهرلاب هعافتنا ناك نإف

 ؛اقلطم اهب عافتنالا نهترملل زوجي ال هنإف ءضرق نيد يف تنهر ةنوهرملا ضرألا

 .ملعلا لهأ عامجإب ءابر وهف اعفن رج ضرق لكو ءاعفن رج اضرق هنوكل
 .(١الا/ل )١5/ "ةنجللا ىواتق”و ((777 /9) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 ضوع ريغب نهرلاب عفتني نأ نهترملل نهارلا نذأ اذإ

 ناكو «ضوع ريغب عافتنالا يف نبترملل نهارلا نذأ نإف :هثلله ةمادق نبا لاق

 :دمحأ لاق «مارح كلذو «ةعفنم رجي اضرق لصحي هنأل ؛زجي مل ءضرق نم نهرلا نيد

 اهب عفتني ضرق يف انهر رادلا تناك اذإ :ينعي .ضحلملا ابرلا وهو ءرودلا ضرق هركأ

 نهارلا هل نذأف ءضرقلا ريغ نيد وأ «راد رجأ وأ ؛عيبم نمثب نهرلا ناك نإو «نيترملا

 .قاحسإ لاق هبو «نيريس نباو نسحلا نع كلذ يور .كلذ زاج «عافتنالا يف
 )١5//١/7(. "ةنجللا ىواتف”و «((5776/5) "ينغملا” :رظنا

 ضوعب نهرلاب عافتنالا مكح

 «ضروعب عافتنالا ناك نإ امأف :(577/5) "ينغملا” يف هنللج ةمادق نبا لاق

 يف زاج «ةاباحم ريغ نم ءاهلثم ةرجأب نهارلا نم رادلا نهترملا رجأتسا نأ :لثم

 همكحف كلذ يف هاباح نإو .ةراجالاب لب ءضرقلاب عفتنا ام هنوكل ؛هريغو ضرقلا

 .هريغ يف زوجيو «ضرقلا يف زوجي ال ءضوع ريغب «عافتنالا مكح



 هريغو نْهّرلا :باب

 ةيعارزلا يضارألا نهر

 نهر ةداع رصم ىرق ضعب يف رشتنت :هصنو لاؤسب ةمئادلا ةنجللا تلئس

 يذلا لجرلا نم لاملا ذخأب لام ىلإ جاتحي يذلا لجرلا موقي ذإ ؛ةيعارزلا يضارألا

 كلم يه يتلا ةيعارزلا ضرألا لاما بحاص ذخأي لاملا ذخأ لباقم يفو «لاملا كلمي

 الو «ضرألا هردت امو اهراثب عفتنيو ضرألا لاما بحاص ذخأيو ءنهرك نيدملل

 فرصت تحت ةيعارزلا ضرألا لظتو ءاَئيش ضرألا نم ضرألا بحاص ذخأي

 ذخأ يهو «ةيعارزلا ضرألا نهر مكح اف .هبحاصل لاملا نيدملا عفدي ىتح نئادلا

 ؟مارح مأ لالح ءضرألا هردت ام

 يف اعفن ضرتقملا ىلع طرتشي نأ هل زوجي ال هنإف ءاضرق ضرقأ نم :تباجأف

 دقو "ابر َوُهَف اًعْفَن رج ضر 5 :لاق هنأ دي يبنلا نع يور امل ؛ضرقلا لباقم

 ضرقملل ضرتقملا نهر نم لاؤسلا يف ركذ ام كلذ نمو .كلذ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ول اذكهو ءضرألا بحاص ىلع هل يذلا ضرقلا ديدست ىلإ اهب هعافتناو ءضرألا

 لباقم يف اهب عافتنالا وأ ضرألا ةلغ ذخأي نأ نيدلا بحاصل زي مل «نيد هيلع هل ناك

 ال ؛نيدلا وأ ضرقلا لوصحل قاثيتسالا نهرلا نم دوصقملا نألو ؛نيدملا راظنإ

 ىلصو «قيفوتلا هللابو .نيدلا ديدست يف لامهإلا وأ ضرقلا لباقم يف نهرلا لالغتسا

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا

 :ناث فرطو ؛«(سولف) لام بحاص :لوأ فرط :نافرط قفتي اًضيأ :تلئسو

 نم اغلبم ةيعارزلا ضرألا بحاص ذخأي نأ ىلع «(ةعرزم) ةيعارز ضرأ بحاص

 ةدودحم ةيعارز ضرأ ةعطق لاملا بحاص يطعي نأ لباقم «(الثم فالآ ةدع) لاملا

 (راجيإ) ةرجأ عفدب لالا بحاص فرطلا موقيو «ءنهر ةفصب ملاعملاو ةحاسملا

 تايلمعلا ةفاكو اهبرو اهديمستو اهثرحب موقيو «ةيعارزلا ضرألا بحاصل



 عويبلا باتك (؟80)ثيدحلا ( هريغو نْهّرلا :باب

 هدي تحت لظت ةيعارزلا ضرألا نم ةعطقلا هذهو ءاهجارخو اهرامث ذخأو «ةيعارزلا

 .امهاضربو نيفرطلا نيب هيلع قفتم كلذ نأب املع ءاهبحاص نم هلام ذخأي ىتح

 نيملسملل انوع هللا مكلعج ؟مارح مأ لالح :ةلماعملا هذه عون يف مكيلع هللاب ينوتفأ

 !مهنيد رومأ نايبو حيضوت يف

 رج ضرق لكو ءاعفن رج ضرق اهنأل ؛زوجت ال ةروكذملا ةلماعملا هذه :تباجأف
 ال اعرش دقعلا ةحصب ةربعلا نأل ؛ةزئاج اهلعجي ال اهيلع (هقافتاو ءابر وهف اعفن

 دمحم ائيبن ىلع هللا لصو «قيفوتلا هللابو .ملعأ هللاو .مارح ا ىلع |اهقافتاو امههيضارتب

 .ملسو هبحصو هلآو

 .(1/1"3 11/4 ك11لا/ )١4/ "ةنجللا ىواتف” :رظنا

 عيبملا هيلع در نمثلا هيلع در اذإ هنأ طرشب اًنيش رخآل لجر عابااذإ
 نأ طرشب عيبلا :وهو «ءافولا عيب :ىمست ءاهقفلا حالطصا يف ةلأسملا هذه

 يرتشملا نأل ؛(ءافولا عيب) يمس امنإو .هيلإ عيبملا يرتشملا دري نمثلا در ىتم عئابلا

 «(اينثلا عيب) ةيكلاملا هيمسيف «تايمست ةدع دقعلا اذطو .طرشلاب ءافولا همزلي

 عيب) اًضيأ ىمسيو «(ةنامألا عيب) ةلبانحلاو «(داعملا نهرلا)و (ةدهعلا عيب) ةيعفاشلاو

 عيب) ةيفنحلا بتك ضعب يف يمسو (عاجرإ عيب)و (ةلاقإ عيب)و (زئاجلا عيبو) (ةعاطلا

 :لاوقأ ىلع هيف ءاملعلا فلتخا دقو «(ةلماعملا

 ىلإ نمثلا در اذإ عيبملا ذخأ عئابلا طارتشا نأل ؛دساف ءافولا عيب :لوألا لوقلا

 ليبس ىلع عيبملل يرتشملا كلم وهو ءهمكحو عيبلا ىضتقم فلاخي يرتشملا

 ىلع لدي نيعم ليلد دري ملو «عئابلل ةعفنم طرشلا اذه يفو «ماودلاو رارقتسالا

 ال هجولا اذه ىلع عيبلا نألو ؛هيف هطارتشاب عيبلا دسفي ادساف اطرش نوكيف ؛هزاوج

 ءاطعإ وهو «مرحملا ابرلا ىلإ لوصولا هئارو نم دصقي امنإو «عيبلا ةقيقح هنم دصقي



 ىلع لدي امتو «هتالاح عيمج يف لطاب ابرلاو «حبرلا وه عيبملا ةعفنمو «لجأ ىلإ للملا

 اضرب الإ هخسف امحدحأل قحي ال ,حيحصلا عيبلا ينو .هخسف نيقيرفلا الكل نأ اذه

 هراتخاو «ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم نيمدقتملاو ةلبانحلاو ةيكلالا بهذم اذهو .رخآلا

 انرتقم طرشلا ناك اذإ «ءاملعلا قافتاب لطاب عيب وه :لاقو ةيميت نب مالسإلا خيش

 .لاح لكب لطاب هنأ حيحصلاف ءدقعلا ىلع مدقملا طرشلا يف اوعزانت اذإو .دقعلاب

 .حبرلا يه مهاردلا ةعفنمو «لجأ ىلإ مهارد ءاطعإب ابرلا وه |نإ امهدوصقمو

 «هنم هضبق ام يرتشملا ىلع عئابلا دري نأو «عئابلا هبحاص ىلإ عيبملا در وه بجاولاو

 .ملعأ هللاو .ةرجأ هومس يذلا لاملا نم يرتشملا هضبق ام هنم هل بسحي نكل

 ةيفنحلا نم نيرخأتملا ضعب بهذم وهو ءزئاج ءافولا عيب :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نب دمحم نب رمع همساو يفنحلا يفسنلا نيدلا مجن مامإلا :مهنم «ةيعفاشلاو

 .هماكحأ ضعب ءاديفم ازئاج اعيب هولعجف نامزلا اذه يف انخياشم قفتا :لاق ثيح

 ؛هيلإ مهتجاحل هب اولماعتو سانلا هفراعت طرشلا اذهب عيبلا نأ :كلذ ين :مهتجحو

 افلام ناك نإو «هيف هطارتشاب عيبلا دسفي ال احيحص نوكيف ؛ابرلا نم ارارف

 .عانصتسالا يف (ى «لماعتلاب كرتت دعاوقلا نآل ؛دعاوقلل

 الف نهرلا ماكحأ عيمج هل تبثيف ؛عيبب سيلو نهر ءافولا عيب نأ :ثلاثلا لوقلا

 اذإ نهارلاك .هترجأ همزلت مل عئابلا هرجأتسا ولو «هب عفتني الو يرتشملا هكلمي

 تام اذإو هيلع داز ام نمضي الو هكالبم نيدلا طقسيو «نبترملا نم نوهرملا رجأتسا

 يدغسلا يلعو عاجش يبأ بهذم وهو «ءامرغلا رئاس نم هب قحأ نيترملا ناك نهارلا

 دوقعلا يف ةربعلا نأ :كلذ ين :مهتجح .ةيفنحلا نم يديرتاملا نسحلا يبأ يضاقلاو

 ناك نمثلا در دنع عيبملا ذخأ هيف طرش امل عيبلا اذهو .ينابلاو ظافلألل ال «يناعملل

 عويبلا باتك (680)ثيدحلا ( هريغو نُّهّرلا :باب

 :رومأ يف نهرلا هبشي وهو .نيدلا ءادأ دنع ذخؤوي يذلا وه هنأل ؛انهر



 هريغو ٍنْهَرلا :باب

 سيلو ؛عئابلا نذإب الإ هريغ ىلإ لقتني الو هكالهتسا قح كلمي ال يرتشملا نأ

 هدرب بلاطي نأ يرتشمللو «نمثلا در ىتم عئابلا ىلإ هدرب مزلي يرتشملا نأ

 .هنيدب نئاد لك بلاطي امك «هنمث ذخأو

 .هعئاب ىلع درلل ةضرع هنأل ؛ةعفشلا هيف يرجت ال

 .هكلم ىلع قاب هنأل ؛هعئاب ىلع هتقفنف ميمرتلاو ةقفنلا ىلإ عيبملا جاتحا اذإ

 الو ءاتاب عيبلا ريصي الف نمثلا دري مل وأ نيدلا عئابلا دؤي لو لجألا لح اذإ

 .عيبملا يرتشملا كلمي

 .هنم دعت نودب كلذ ناك ولو «هرادقمب نيدلا نم طقس يرتشملا ديب فلت اذإ

 .ةثرولا ىلإ خسفلا قح لقتنا نيعيابتملا دحأ تام اذإ

 .هنيد يرتشملا يفوتسي ىتح «عيبملل ضرعتلا ءامرغلا رئاسل سيل

 هبشي بكرم وهو .هيلإ ةجاحلل ؛عورشم ديدج صاخ عيب هنأ :عبارلا لوقلا

 سيلف .نهرلاو دسافلا عيبلاو حيحصلا عيبلا :دوقع ةثالث هتياغو هتروص ىلإ رظنلاب

 .اتاب اعيب سيلو ءاضحم انهر

 كرتملا زيزعلا دبع نب رمع خيشلا لاق ءزوجي ال لماعتلا اذه نأ :وه حجارلا

 ةعفنمو .لجأ ىلإ مهارد هئاطعإب ابرلا وه اهنإ ةقيقحلا يف هنم دوصقملا نأل :هثللو

 يذلا لجألا ءاقل ةدئافب اضرق هنوك نع جرخ ام هنأل «ةدئافلا يه هوحنو راقعلا

 قلعتت ال ماكحألاف ؛هتقيقح نع هجرخي ال مسالا اذهب هتيمستو .نافرطلا هيلع قفتي

 ريغتب الالح ربتعي ال مارح مارحلاف .اهتقيقحب قلعتت |نإو ءاهبتروصو ةلماعملا لكشب

 عيرشت يه انإو «تايلكشو روص ةعيرش تسيل ةيمالسإلا ةعيرشلاو هلكش وأ همسا

 نأ هضرق ىلع ةدايز طرتشا ىتم ضرقملا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو ءميلع ميكح نم
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 عويبلا باتك (؟80)ثيدحلا (؟)ج هريغو نهرلا :باب

 ليحلاب تامرحملا لحتساو تابجاولا طقسأ نم هللا بتاع دقو ءابر كلذ

 نع ثيدحلا يفو «تبسلا لهأ ةصق يفو (ن) ةروس يف كلذ ركذ امك .«تاعداخملاو

 .0! ليلا ىَنَْأب هللا مِاَحت اوُلِحَتْسَتك ؛ةوُي ْتَبَكَتْرا امن اوُبِكَْرماَ يَ يبل

 نوقفتي يذلا ةنامألا عيب نم هنورهظي امو :هفللَج ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 يف طرش ءاوس ؟ةمئألا قافتاب لطاب وه «عيبملا هيلإ داعأ نمثلاب هءاج اذإ هنأ ىلع هيف

 .ها .ءاملعلا يلوق حصأ ىبع دقعلا لبق هيلع أطاوت وأ دقعلا

 .لوألا لوقلا دنع انه هنع ركذ ام وحنب مالسإلا خيشل مالك مدقت دقو :تلق

 «(70/7/40) "نيدباع نبا ةيشاح”و )١58/6(: ؟قئاقحلا نييبت”و ء(7” 7/٠ "5 /99) ؟ىواتفلا عومجم” :رظنا

 :ةدام) ؟ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا”و .(777*) "ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا”و )١/ ١١5(: ميجن نبال ؟رئاظنلاو هابشألا”و

 .(ءافولا عيب

 نهارلا نذإريغب نهرلاب نهترملا عفتنا اذإ

 «نهرلاب نهترملا عفتنا اذإو :4794/4(2) "ينغملا» يف هغللخ ةمادق نبا لاق

 «هريغ وأ ءىنكس وأ «لالغتسا وأ ءعاضرتسا وأ ءسبل وأ بوكر وأ «مادختساب

 عفانملا نأل ؛كلذ ردقب نهارلا نع عضوي :دمحأ لاق «كلذ ردقب هنيد نم بسح

 اهردقو ةميقلا صاقتيف ؟نهارلل هتمذ يف اهتميق هيلعف اهافوتسا اذإف ,نهارلا كلم

 .ناطقاستيو «نيدلا نم

 نهترملا دي يف نهرلا فلت اذإ

 :نيتلاح ىلع نهترملا دي يف نهرلا فلت

 هتميق نم مصخيف ؛هناض نم نوكي هنإف «طيرفت وأ هنم ّدَعَتِب نوكي نأ :ىوألا
 وأ نهرلا يف نمرملا ىدعت اذإ امأ :هنلله ةمادق نبا لاق ,نهارلل هعفد داز امو هنيد



 ُنِحْلا
 عويبلا ْباتك (180)ثيدحلا (0)ج هريغو نْهّرلا :باب - 48 ١

 نامضلا بوجو يف ملعن ال .نمضي هنإف .ءفلت ىتح هدنع يذلا نهرلل ظفحلا يف طرف

 .افالحخ هيلع

 َدَعَت هنم ناك نإف :نهرلا فلت ىلع همالك يف ههللم نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نيب قرفلاو ...هيلع هناض نإف طرف ول كلذكو «نبءرملا ىلع :يأ «هيلع ناضلاف

 نأ ول :هلاثم .بجي ام كرت :طيرفتلاو ءزوجي ال ام لعف يدعتلا نأ :طيرفتلاو يدعتلا

 اذه :لوقن اننإف «دربلا اهيلع ىضقف ةيانعب اهطحي مل مث رخآ نم ةقان نهر اصخش

 نهر لجر :رخآ لاثم .تومت الثل ئفاد ناكم يف اهلعجي نأ هيلع بجاولا نآل ؛طيرفت

 وأ ىدعت نإف .ايدعت كلذ يمسن اننإف .هدكيو هيلع لمحي راص نبترملا نإ مث اريعب

 .ها .نماض وهف «نهترملا طرف

 لهأ فلتخا ةلاحلا هذه «طيرفت الو هنم دعت ريغ نم نوكي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 :اهيف ملعلا

 هنإف .طيرفت الو هنم دعت ريغ نم نبترملا دي يف نهرلا فلت نإ :لوألا لوقلا

 هبو .كعذلل يلع نع يورم وهو .ءيش هنيد نم طقسي الو نهارلا نامض نم نوكي

 روث وبأو دمحأو يعفاشلاو رانيد نب ورمعو يرهزلاو ءاطعو بيسملا نب ديعس لاق

 نمتؤملاو نمتؤم نبترملا نأ :لوقلا اذه ةجح .ثيدحلا لهأ روهمجو دوادو رذنملا نباو

 ُقَلْعَي ال» :ثفضخ ةريره يبأ ثيدحب اولدتساو «طيرفتلاو يدعتلاب الإ نمضي ال
 اذه لصأو :ربلا دبع نبا لاق .؛ُهمْرُع ِْيَلَعَو ُهمْنُع هَل ُكَنََر يِذّلا ِهِبِحاَص ْنِم ّنْهَّرلا

 الإ ,ةددعتم تاهج نم لصو دق ناك نإو «لسرم هب ملعلا لهأ رثكأ دنع ثيدحلا



 هريغو نُهّرلا :باب

 يف حجارلاو .(77 /7) ينطقرادلا هجرخأ كن ةريره يبأ ثيدح :تلق

 ينطقرادلا لاسرإلا حجر ءالسرم ايي يبنلا نع بيسملا نب ديعس نع هنأ ثيدحلا

 5١(. /5) "ىربكلا” يف يقهيبلاو ١8(.« /4) للعلا يف

 ردق وأ «هتميق نم نيرمألا لقأب نهترملا ىلع نومضم نهرلا :يناثلا لوقلا

 هل ىقبو «نيعستب هنمض نيعست نهرلا ةميقو ةئام نيدلا ناك نإف كله اذإف .نيدلا

 طقس «نهرلا كلهف ةتام نهرلا ةميقو نيعست نيدلا ناك نإو .ةرشع نيدلا نم

 كلذ يور .نيدلا طوقسل ءيشب هيلع نهارلا عجري الو .هنيد عيمج طقسو نهرلا

 ءيح نب نسحلاو هباحصأو ةفينح وبأو يروثلا بهذ هيلإو .دن» يلعو رمع نع

 .ءاطع نع لسرمب اولدتساو

 هتميق تناك ءاوس «هنيد عيمج طقس نهترملا دي يف كله اذإ نهرلا :ثلاثلا لوقلا

 نسحلا لوق وهو .ال مأ هتميق تفرع نييواستم اناك وأ ءلقأ وأ نيدلا ردق نم رثكأ

 ءاهقفلا لاق هبو «نييفوكلا نم دحاو ريغو كيرشو يعخنلاو يبعشلاو حيرشو

 ةريره يبأ ثيدحب اولدتساو «هتميق تيمع اذإ اميف ثيللاو كلامو ةنيدملا يف ةعبسلا

 ؟ينطقرادلا ننس” رظنا .حصي مل امهالكو .«هيف اب ْنْهَّرلا» :اعوفرم دضخي» سنأو

 .(755513) !ةفيعضلا”و 5٠(« /7) يقهيبلاو لي ا

 اذه يور .نادارتي مث «هتميق لامكب نهترملا ىلع نومضم نهرلا :عبارلا لوقلا

 قاحسإو نسحلا نب هللا ديبعو ليل يبأ نبا لاق هبو .هتني“ رمع نباو اًضيأ يلع نع

 .ديبع وبأو

 بايثلاو يلحلاو ةضفلاو بهذلاك هكاله ىفخي امم ناك نإ :سماخلا لوقلا

 ىفخي ال امم ناك نإو ءامهنيب ايف لضفلا نادارتيو نهترملا ناض نم وهف ءاهوحنو
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 عويبلا ْباتك (؟60)ثيدحلا (©)ج هريغو نْهّرلا :باب

 كلام لوق وهو .نهترملا ىلع نايض الف «ناويحلاو نيضرألاو رودلاك هكاله

 .ملعأ هللاو .نيميثع نبا خيشلا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟عومجملا”و «(578/4) ؟ينغملا” و )١710(: ؟ىلحملا”و «(4 /؟7) ؟راكذتسالا”و 18٠(« /5) ؟"فارشإلا” :رظنا

 )9//١51(. "عتمملا حرشلا” و(" /15)

 نهترملا فوي مل نهارلاو لجألا لحاذإ

 يدؤي ىتح هكسمي نأ :وهف نهرلا يف نمرملا قح امأ :هلله دشر نبا لاق
 هيلع عيبيف ءناطلسلا ىلإ هعفري نأ هل ناك لجألا دنع هب تأي مل نإف «هيلع ام نهارلا

 .ابئاغ ناك نإ كلذكو «عيبلا ىلإ نهارلا هبجي مل نإ هنم هفصنيو نهرلا

 ءلصحي مل نإو «نهرلا كفنا ماتلا ءافولا لصح نإف :هكلله يدعسلا لاقو

 دعب نمثلا نم يقب امو «هنمث نم ءافولاو هعيب بجو نهرلا عيب قحلا بحاص بلطو

 .نهر الب السرم انيد ىقبي ءيش نيدلا نم يقب نإو .هبرلف قحلا ءافو
 .(19) نيكلاسلا جاهنمو (267/18) "ةيادبلا” :رظنا

 نيدلا عيمج يفوي ىتح هلاح ىلع نهرلاف نيدلا ضعب عفداذإ

 لاملا ضعب ىدأف لاعب ءايشأ وأ اًئيش نهر نم هنأ اوعمجأو :هكلذ رذنملا نبا لاق

 رخآ هيفوي ىتح ءيش نهرلا نم جرخي الو «هل سيل كلذ نأ ءنهرلا ضعب دارأو

 .كلذ نم أربي وأ ,هقح

 .(99/4) ؟ينغملا” )1١19( "عاججإلا”و ,(١5؟ /5) "فارشإلا” :رظنا

 نهترملل وهف لجألا دنع هقح هفوي مل اذإ هنأ طرتشا اذإ

 اذكو اذك ىلإ كتآ مل نإ :هبحاص لاقف نهرلا لجرلا نهر اذإ :هنللؤ سواط لاق

 .لضف ام دريو «هقح ذخأيف عابي نكلو «ءيشب سيل :لاق .كل نهرلاف
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 عويبلا باتك (180)ثيدحلا (")ج

 لجرلا نهري نأ وهف ءصنلاب عونمملا مرحملا طرشلا امأو :هلله دشر نبا لاقو

 طرشلا اذه نأ ىلع اوقفتاف .هل نهرلاف الإو هلجأ دنع هقحب ءاج نإ هنأ ىلع انهر

 .(ُنْهّرلا ُقَلْغَي الا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم هنأو .خسفلا بجوي

 نيدلاب يل نهرلاف ينفوي ملو قح ا لح ىتم هنأ طرش نإو :هغلله ةمادق نبا لاقو

 رمع نبا نع كلذ يور .دساف طرش وهف «كيلع يذلا نيدلاب يل عيبم وهف وأ
 ادحأ ملعن الو «يأرلا باحصأو يعفاشلاو يروثلاو كلامو «ءيعخنلاو حيرشو

 .مهفلاخ

 ةةضستدس "يبطرقلا ريسفت”و.(/77) ؟"راكذتسالا> 20 "ينغملا”و .(66 /4) ؟ةياديلا” :رظنا

 ةاكزلا هيف بجت امم نهرلا ناكاذإ

 «ةيشام نهر اذإ هنأ كلذ ةلمجو :(5877/7) ؟ينغملا” يف هغللِه ةمادق نبا لاق

 نإف ؛مات اهيف هكلم نأل ؛نهارلا ىلع اهتاكز تبجو «نهترملا دي يف يهو لوحلا لاحف

 مزلت نهرلا ةنؤمو ءنهرلا ةنؤم نم ةاكزلا نأل ؛تبجو ءاهريغ نم اهؤادأ هنكمأ

 اقلعت هب قلعتم نهترملا قح نأل ؛باصنلا نم اهجرخي الو ءباصنلا ةقفنك «نهارلا
 هنم اهجارخإ كلمي ملف «هنم اهجارخإ نيعتي ال ةاكزلاو هيف نهارلا فرصت عنمي

 نأ نم ولخي الف ءنهرلا اذه ىوس هنم يدؤي ام هل نكي مل نإو .هاوس لام ةاكزك

 نوكت نأ :لثم «ءلماك باصن هئاضق دعب ىقبيو «هنم نيدلا ءاضق نكمي لام هل نوكي

 جرخي هنإف .باصنلا ىقبيو «هنم نيدلا ءاضق نكمي اردق باصنلا ىلع ةدئاز ةيشاملا

 «لدب ىلإ عجري نيترملا نأل .نهترملا قح ىلع ةاكزلا قح مدقيو «ةيشاملا نم ةاكزلا

 يضقي لام هل نكي مل نإو ءامل لدب ال ةاكزلا يف ءارقفلا قوقحو «نيدلا ءافيتسا وهو

 .ناتياور هيفف .باصن هئاضق دعب ىقبيو «نيدلا هب
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 عويبلا باتك (؟١8)ثيدحلا ()ج كلل

 نهترملا وأ نهارلا تام اذإ

 هل ناك ام هيف هتثرولف ؛هلاحب نهرلاف نيترملا تام اذإو :هللج يعفاشلا لاق

 ءامهنم دحاو تومبالو ءاهتوم الو هتومب ضقتني ال هلاحب نهرلاف نهارلا تام اذإو

 نهرلا نم جرخيو «هيف ام اودؤي نأ نم «نهارلل ام هيف تام اذإ نهارلا ةثرولو :لاق

 نم هوعنميو هعيبب نهترملا اوذخأي نأ مهو .لح دق مهيبأ نيد نأب مهيلع عابي وأ

 هيف نوكي دقو «مهيبأ ةمذ أربت الف فلتيو هسبح يف ريغتي دق هنأل ؛عيبلا نع هسبح

 عيبي نم مكاحلا ماقأ ابئاغ نهترملا ناك ولو .مهل كلذ نوكيف هب نهر امع لضفلا

 .كلذب موقي ليكو هل نكي مل نإ .لدع يدي ىلع هقح لعجيو «نهرلا

 «كلذف هيف ام ىدأ نإف .نهرلا عابيو لاح نيدلاف نهارلا تام نإف :هتلله لاقو

 هريغو ِنْهّرلا :باب

 سيلو .هنيد نم ىقبي ايف ءامرغلا ةوسأ ناكو .تيملا ةكرت يف هقح نم ىقب اهب قحلا

 .(537/5) ؟نايبلا” و )١715( ؟ىلحملا” و )١7/5( ؟يواحلا”و ١94( /) "مألا» :رظنا



 :ثيدحلا جيرخت

 :ثيدحلا ظافلأ

 اذإ :ديدحلا تلطم نم قتشم وهو .لطمي لطم ردصم لطملا (لطم» :هلوق

 ةدايز هل دم هقحب هلطم :هانعمو .دملا :ةغللا يف اذإ لطملاف .لوطتل اهتددمو اهتبرض

 .كلذ نم نكمتلا عم هؤادأ قحتسا ام ءاضق عنم :عرشلا يفو ؛هيلع اقفتا ام ىلع

 .ءادألا ىلع رداقلا :هب دارملاو .ةعسلا ىنغلا لصأ (ينغلا» :هلوق

 ةرابع :عرشلا يفو ؛هعضوم ريغ يف ءىتلا عضو ةغللا يف ملظلا (ملظ» :هلوق

 .روجلا وهو «لطابلا ىلإ قحلا نع يدعتلا نع

 راص :يأ ؛لجرلا ؤلم :لاقي ءزمه لاب ءالتمالا نم ذوخأم «ءيلم ىلع» :هلوق
 .ءافولا ىلع رداقلا ينغلا هب دارملاو ءائيلم

 دنسم” يف انيبم ءاج ى «لتحيلف ليحأ اذإ :هانعمو «ءايلا حتفب «عبتيلف» :4لوق

 . ؟دجحأ

 .(019/4) ؟حيضرتلا” و ((76 /) "مالعإلا” و (258/4) ؟مهفملا” :رظنا



 ٌنِحلا

 عويبلا باتك (؟81)ثيدحلا ( هريغو نّهّرلا :باب ا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لجألا لولح دنع نيدلاب ءافولا بجي

 هب بلاط اذإ هيدؤي نأ «هئادأ ىلع رداق وهو نيدلا هيلع لح نم ىلع بجي
 هَل يلو .هتكنمأ َنيُمْؤأ ىلا ٌرَوْلَك اًصْنَب مُكُضَعَب َنِمأ نو :للعت هللا لاق .هبحاص

 :ءاسنلا]# اَهِلْهَأ نإ يكمأالا ودون نأ مرمي هَلاَّنِإ## :ىلاعت هلوقو 21787" :ةرقبلا]# هِيَ

 :ىلاعت هلوقو «[١:ةدئاملال# ِدوُقْحَلأي اوُهَوأ اَوُبَماَ تدلا اًهُيأكي## :ىلاعت هلوقو .

 .[7174:ةرقبلا]14 تروُملظن الو َنوُمِلظ ال ْمكِلوَنَأ سوء عُكحَلف#

 ناكمإلا عم نيدلا ءادأ نم عنتما ىتم ميرغلا نأ ىلع لديو :هفلل» يبطرقلا لاق

 ةبلاطملا هل لعجف 24 ْمُكِلِوْنَأ شومر َمُكَلَم# :لوقي ىلاعت هللا نإف ؛املاظ ناك

 .هئاضق بوجو ةلاحم ال نيدلا هيلع نم ىلعف «ةبلاطملا قح هل ناك اذإف .هلام سأرب

 ؟رئابكلا نم ءافولا ىلع رداقلا ينغلا لطم له

 نع رجزلا ثيدحلا يفو :فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلل هحرش يف هلك ظفاحلا لاق

 «قسفي هلعاف نأ ىلع روهمجلاف ؟ال مأ ةريبك ادمع هلعف دعي له :فلتخاو .لطملا

 طارتشا انبهذم ىضتقم يوونلا لاق ؟ال مأ ةدحاو ةرم هلطمب هقسف تبثي له :نكل

 عنم نأب لدتساو .همدع انبهذم ىضتقم نأب "جاهنملا حرش” يف يكبسلا هدرو راركتلا

 رعشي |لظ هتيمستو «ةريبك بصغلاو ؛بصغلاك هئادأ نع رذعلا ءاغتباو هبلط دعب قحلا

 نأ دعب الإ كلذب هيلع مكحي ال «معن .راركتلا اهيف طرتشي ال ةريبكلاو «ةريبك هنوكب

 ؟ال مأ بلطلا لبق ةردقلا عم ريخأتلاب قسفي له اوفلتخاو .ىهتنا .هرذع مدع رهظي

 يف لخديو «هب رعشي لطملا نآل ؛بلطلا ىلع فقوتلا بابلا ثيدح هب رعشي يذلاف

 .سكعلابو هتيعرل مكاحلاو هدبعل ديسلاو هتجوزل جوزلاك قح همزل نم لك لطملا
 61/0 ؟لينلا” و (5 / "محتفلا”و )١954(« "ملسم حرش” :رظنا
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 عويبلا ُباتك (781)ثيدحلا (*)ج

 ءافولا عيطتسي ال نكل اينغ ناكاذإ

 .ملظلا يف لخدي ال ءادألا نع زجاعلا نأ ىلع هب لدتساو :هنللو ظفاحلا لاق

 مكحلا يفن ىلع لدي تاذلا تافص نم ةفصب مكحلا قيلعت نأل ؛موهفملا قيرطب وهو

 ىمسي ال زجاعلا نأب باجأ موهفملاب لقي مل نمو .ةفصلا كلت ءافتنا دنع تاذلا نع

 صوصختم وه لهو .ملظلا يف لخدي ال هنع بئاغ هلام يذلا ينغلا نأ ىلعو ءالطام

 زوجي ةلاحلا كلت يف هنأل ؛يناثلا رهظألا ؟ينغب مكحلا يف وه سيل وأ «ينغلا مومع نم

 .كلذ زجي مل اينغ مكحلا يف ناك ولف «ةاكزلا نم ءارقفلا مهس نم هؤاطعإ

 .(477/4) "حتفلا”و )١554(. "ملسم حرش” :رظنا

 يدؤي ىتح قوقحلا ءادأ يف لطامملا ينغلا بقاعي

 هؤادأ بجي لام هيلع نم لك نأ :كلذ ىف لصألاو :هنذلَم مالسإلا خيش لاق

 وأ فقو لام وأ ميتي لام وأ هلكومل لام وأ ةكرش وأ ةبراضم وأ ةعيدو هدنع لجرك

 قحلا ءادأ نم يتم اذإ اذإ هنإف «هئادأ ىلع رداق وهو «نيد هدنع وأ لاملا تيبل لام

 هريغو نْهرلا :باب

 رهظي ىتح ةبوقعلا قحتسي هنإف «هئادأ ىلع رداق هنأ فرعو «نيد وأ نيع نم بجاولا

 . نم قحلا ىفوتسي هنإف «ءسبحلا ىلع ربصو لاملا فرع اذإف .هعضوم ىلع لدي وأ للملا

 ىتح برض ءافيإلا نمو هلام ىلع ةلالدلا نم عنتما نإو .هبرض ىلإ ةجاح الو لاملا

 عم هيلع ةبجاولا ةقفنلا ءادأ نم عنتما ول كلذكو .هئادأ نم نكمي وأ قحلا ىدؤي

 ٍدِجاَولا يل :لاق هنأ ْدَْي يبنلا نع هيبأ نع ديرشلا نب ورمع ىور امل ؛اهيلع ةردقلا
 يف هاجرخأ .هّلُظ ٌّينَعلا ٌلْطَم» :يَي لاقو .نئسلا لهأ هاور . اَُيبوُفْعَو ُهَضْرِع ل

 قفتم لصأ اذهو «ريزعتلاو ةبوقعلا قحت قحتسي ملاظلاو .لطملا :وه يللاو .نيحيحصلا

 عرشلاب ةردقم نكت مل نإف .ةبوقعلا قحتسا ابجاو كرت وأ امرحم لعف نم لك نأ :هيلع

 بقوع رصأ نإف .سبحلاب لطاملا ينغلا بقاعيف رمألا يلو هيف دهتجي اًريزعت ناك
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 هريغو نهّرلا باب عويبلا باتك (181)ثيدحلا (")ج لق

 كلام باحصأ نم ءاهقفلا كلذ ىلع صن دقو .بجاولا ىدؤي ىتح برضلاب

 .اًقالخ هيف ملعأ الو .ههتن# مهريغو دمحأو يعفاشلاو

 )١575(. "ءاورإلا” يف ينابلألا خبشلا هنسحي ديرشلا نب ورمع ثيدح :تلق

 .0774/78) "ىراتفلا” وء(457/54) "حتفلا” :رظنا

 اهفيرعتو ةلاوحلا مكح

 .لوحتلا وأ ليوحتلا نم ةقتشم رسكت دقو ءاحلا حتفب :ةلاوحلا

 .ةمذ ىلإ ةمذ نم نيد لقن :ءاهقفلا حالطصا يف ةلاوحلاو

 .عامجإلاو ,فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلاك «ةنسلاب ةتباث يهو

 .ةلمجلا يف ةلاوح ا زاوج ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هفللَه ةمادق نبا لاق

 امهيس ال سانلا نيب تالماعملا ليهست :يه اهتدئافو :هنلل ماسبلا خيشلا لاقو

 .هنم ءافيتسالا لاحملا ىلع لهسيو «رخآ دلب يف هيلع لاحملاو دلب يف ميرغلا ناك اذإ

 لاحملا نآل ؛ءاضتقالاو ءاضقلا نسح نم يهو :هكلله نيميثع نبا خبشلا لاقو

 نيدلا بحاص ىلع لاحأ اذإ اًضيأ ليحملا نألو ؛ليحملا ىلع رمألا رسي دقف لبق اذإ

 .رسوم ىلع هليحيف ارسعم نوكي دق ليحملا نأل ؛ريسيتلا نم اذهف هنيدب
 051١. /4) "عتمملا حرشلا”و «(ه1 /4) "حيضوتلا” و :(555 /4) "حتفلا”و «(07/5/4) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟سايقلا قفو ىلع ةلاوحلا له

 نيد عيب اهنإ :لاق سايقلا فلاخت لاق نمف ةلاوحلا امأو :هنلل مالسإلا خيش لاق

 :نيهجو نم طلغ اذهو .زوجي ال كلذو ؛نيدب

 نع يهنلا درو امنإو «عامجإ الو ماع صن هيف سيل نيدلاب نيدلا عيب نأ :امهدحأ

 ضبقي مل يذلا رخؤملاب ضبقي مل يذلا رخؤملا :وه ئلاكلاو «ىلاكلاب ئلاكلا عيب
 .قافتالاب زوجي ال اذهف .رخؤم امهالكو «ةمذلا يف ءيش يف اًئيش ملسأ ول اى اذهو
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 ف د

 عويبلا باتك (181)ثيدحلا ()ج هريغو نهرلا :باب

 بحاص نإف ؛عيبلا سنج نم ال «قحلا ءافيإ سنج نم ةلاوحلا نأ :يناثلا هجولا

 دق ناك هريغ ىلع هلاحأ اذإف .ءافيتسا اذه ناك ءهلام نيدملا نم ىفوتسا اذإ قحلا

 يف ةلاوحلا ٍةيَي يبنلا ركذ اذهلو ؛ليحملا ةمذ يف هل يذلا نيدلا نع نيدلا كلذ ىفوتسا

 .فرصتب ها .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا هكللَه ركذ مث .ءافولا ضرعم

 اذإف .ءافيتسالا باب نم ةلاوحلا نأ :ةصالخلاو :هئللك نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .ةفورعملا عيبلا طورش ةاعارم نم دبال راص ةضواعم ىلإ تبلقنا
 5١6(. /9) "عتمملا حرشلا”و «(2017 /50) "ىواتفلا” :رظنا

 ةسمخ ةلاوحلا ناكرأ

 .نيدلا هيلع نم وهو :ليحملا

 .نيدلا هل نم وهو :لاحمو

 .هيلع لاحمو

 .هيلع لاحملا ىلع ليحملل نيد دوجو

 .كلذ ريغ وأ ةباتك وأ ةراشإب ولو ؛لاقتنالاو لوحتلا ىلع لدت ةغيص

 ل( 5 "جاتحملا ينغم”و «(077/5) "ينلغملا”و ((5107/5) "يواحلا” :رظنا

 ةلاوحلا طورش

 رجح نباو ةمادق نبا هلقن .عامجإلاب طرشلا اذهو .ليحملا اضر :لوألا طرشلا

 .يناعنصلاو

 .ةلقتسم ةلأسم يف اذه ىلع مالكلا يتأيسو .لاحملا اضر :يناثلا طرشلا

 حصي الف ؛ليحملل رقتسم نيد هيلع لاحملا ةمذ يف نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 .لوخدلا لبق قادصلا ىلعالو «ةباتكلا نيد ىلع ةلاحإلا

 :رومأ يف ؛هيلع لاحملاو لاحملا :نيقحلا لئامت :عبارلا طرشلا



 بِحلا

 عويبلا باتك (181)ثيدحلا ()ج هريغو نهّرلا :باب 4 ١ <

 رالود ةرصاعملا تالمعلا يف اذكهو «؛ةضفب ةضف وأ ءبهذب بهذك سنجلا

 نيد ىلع بهذ نيد وأ ريعش نيد ىلع رب نيد لاحأ ولف .ربب ربك كلذ وحنو رالودب
 .ةلاوح تسيلو ءاعيب تراص اهأل ؛حصي مل ةضف

 بهذ ىلع" 5 رايع بهذ ليي الف 23١ رايع بهذب ١" رايع بهذك فصولا

 .لاحملا اضرب الإ ؛ءيدر رب ىلع ديج رب وأ ءالثم ١١ رايع

 اذإ الإ ؛نيرهش دعب لجؤم نيد ىلع رهش دعب اًلجؤم انيد ليحي الف لجألا
 .لاحملا يضر

 ةضواعم راص هنأل ؛افلأ نيناث نيد ىلع فلأ ةئام نيد الثم ليحي الف ردقلا

 سنجللا ناك اذإ رخآلل اًيواسم امهدحأ نوكي نأ دبال نييوبر نيسنج نيب ةضواعملاو

 نأ هلف ءاَفلأ رشع ةسمخ رخآ ىلع هلو املأ نورشع هيلع نيدملا ناك اذإ نكل ءادحاو

 دنع هلو املأ نورشع هيلع ناك اذإو .هتمذ يف يقابلا ىقبيو ءاَفلأ رشع ةسمخ ىلع هليحي

 .هيلع لاحملا دنع هل يقابلا ىقبيو ءاَقلأ نيرشع ىلع هليحي نأ هلف ءاّقلأ نوثالث رخآ
 51١١-7519(. /9) "عتمملا حرشلا” و ««هالال /4) ؟ينغملا” و ٠٠١(« /4) «ةيادبلا” :رظنا

 ؟لوبقلا هيلع لاحملا ىلع بجي له

 يف هماقم لاحملا ماقأ ليحملا نآل ؛لوبقلا هيلع لاحملا مزلي :لوألا لوقلا

 هنإف ءضبقلا يف اليكو قحلا هل نم لكو ول !ى «قحلا هيلع نم اضر ربتعي ملف ؛ضبقلا
 ش .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .قحلا هيلع نم اضر ربتعي ال

 نباو يرخطصإلاو ينزملاو ةفينح بأ لوق وهو .هاضر ربتعي :يناثلا لوقلا
 هاضر ربتعاف «ةلاوحلا هب متت نم دحأ هنآل :اولاق «ةيعفاشلا نم مهريغو صاقلا

 .لاتحملاو ليحملاك

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 5/9( "عتمملا حرشلا”و مهم "ينغملا”و .(195/5) "ةيادبلا” وى(« ؟يواحلا” :رظنا



 لا

 عويبلا باتك (م1)]ثيدحلا (نج لن هريغو نّهّرلا باب

 ؟ءيلملاوه نم

 :تافص ثالث هيف عمتجا ام هنأب ءيلملا ءاملعلا رسف :هنللج ماسبلا خيشلا لاق

 .ريقفب سيلف «ءافولا ىلع ارداق نوكي نأ )١(

 .لطاممب سيلف «هدعوب اقداص (؟)

 ابأ نوكي وأ ؛ههاجب عنتمي هاج اذ نوكي الف ءمكحلا سلجم ىلإ هبلج نكمي ()

 .ها .هتعفارم نم مكاحلا هنّكمي الف ءلاحملل
 )5١8/9(. "عتمملا حرشلا”و «(017/5) "حيضوتلا” :رظنا

 ؟لوبقلا هيلع بجي لهف ,ءيلم ىلع ليحأ نم

 ةيرهاظلا لوق وهو .لاتحي نأ ءيلم ىلع هقحب ليحأ نم ىلع بجي :لوألا لوقلا
 اولدتساو .يناكوشلاو يناعنصلا هراتخاو ريرج نباو روث يبأو ةلبانحلا رثكأو

 هفرص ىلع لماحلا ام يردأ الو :هنلله يناعنصلا لاق .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلاب

 ؟هرهاظ نع

 ؟ربجي لهف «لوبقلا نع عنتما ول :لوقلا اذه ىلعو

 |مكح هربجمب ىلاعت هللا نيبو هنيب ايف كلذ تبجوأ نإو تسلو :ريرج نبا لاق

 .|ىكح كلذ ىلع ربجم ريغ هنأ ىلع عامجإلل ؛ةلاوحلا لوبق ىلع

 .روهمجلا لوق وهو .هيلع بجي الو ةلاوحلا لوبق هل بحتسي :يناثلا لوقلا

 ؛ليحملا ةمذب قلعت دق قحلا نأبو «هاُلاَقَم نَا ٍبِحاَصِ َّنإ» :يَي هلوقب اولدتساو

 نأ هل سيلف نيعب قلعت ول اى «قحلا هل نم اضر ريغب هتمذ ريغ ىلإ هلقن كلمي الف
 .تاضواعملا رئاس ىلع اسايقو «قحلا هل نم اضر ريغب ىرخأ نيع ىلإ هلقني

 .نيميثع نبا خيشلاو ربلا دبع نبا رايتخا وهو .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه برقألا

 "لينلا”و 223٠١ 7/8) ؟لبسلا”و ((858 /5) "حتفلا”و ((908* /5) "ينغملا”و ((774/177) "راكذتسالا” :رظنا

 7١/4١ "عتمملا حرشلا”وء(1/*11) "عومجملا”و «(1/0)



 محلا دج
 عايل

 ؟لاحملا لبق اذإ ليحملا ةمذ ربت له

 ةمذ ىلإ نيدلا لقتناو «ليحملا ةمذ تأرب تحصو ةلاوحلا طورش تعمتجا اذإ

 ثيدحلاب اولدتساو .عامجإلا لقن دق لب «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .هيلع لاحملا

 هيلع لاحملا نوكب اموبقب رمألا ديق ال كلذ الول هنإف :اولاق .فلؤملا هركذ يذلا

 .هلاحب ليحملا ةمذ يف هقح ءاقبل رسعملا ىلع ةلاوحلا يف هيلع ذئنيح ررض ال هنإف ؛ائيلم

 الإ اربي ال :لاقف نسحلاو .ناضلا ىرحبم اهارجأو لقنت ال :لاقو رفز فلاخو

 .لاحملا هتربي نأ

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :حيحصلا

 (515/9) ؟عتمملا حرشلا” و 08٠(. /5) ؟ينغملا”و )57١/5(« ؟يواحلا» :رظنا

 ؟ليحملا ىلع لاحملا عجري لهف , هيلع لاحملا سلفأ اذإ

 ءافيتسا نكمأ ءاوس ءادبأ ليحملا ىلإ قحلا دعي مل لاحملا يضر اذإ :لوألا لوقلا

 كلام مهنم ءروهمجلا لوق اذهو .كلذ ريغ وأ توم وأ سلف وأ لطمل ؛رذعت مأ قحلا

 نإ :لوقي اًكلام نأ الإ «ةلبانحلا ضعبو رذنملا نباو ديبع وبأو يعفاشلاو ثيللاو

 هنأل ؛هبحاص ىلع عجري هنإف ءسلفم هنأ نابف سلفم هنأ ملعي ال وهو لجر ىلع هلاحأ
 نم ةلالدلا هجوو .فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا :مهتجح .دمحأ نع ةياور يهو هرغ

 عويبلا باتك (؟81)ثيدحلا ( هريغو نْهّرلا :باب

 :نيتهج

 .ةدئاف ةءالملا طارتشال ناك امل عوجرلا هل ناك ول هنأ

 .سلفي مل وأ سلفأ ءادبأ عابتالا مومع هرهاظ ُعَبتيلَق» :هلوق

 تلوح :(ينأربأو هتلحأ) :لجرلا لوق ىنعم نأب يعفاشلا جتحاو :ظفاحلا لاق

 .يريغ ىلع هتبثأو ينع هقح



 ل
 دجال

 فلحو هركنأ وأ ءاسلفم هيلع لاحملا تام اذإ :نيلاح يف عجري :يناثلا لوقلا

 لاقو «سلفل هيلع رجح اذإ :ادازو .هيبحاصو ةفينح يبأ لوق وهو .مكاحلا دنع

 .هبحاص ىلع عجر تام وأ سلفأ ىتم :حيرشو يعخنلاو يبعشلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 حرط”و )08١/5(2 ؟ينغملا”و )17١/5(« ؟يواحلا”و «(7074/57) "راكذتسالا”و ,((77947/5) فارشإلا :رظنا

 .(0515/9) "عتمملا حرشلا” و :(574 /4) ؟حعفلا”و 477١(« /5) "بيرغتلا

 يضرف سلفم ىلع ليحأ اذإ

 نأ :ةيناثلا ةلاحلا 2371 /9) "عتمملا حرشلا» يف هنللو نيميثع نبا خيشلا لاق

 عويبلا باتك (181)ثيدحلا ( هريغو نهّرلا :باب

 اسلفم هيلع لاحملا نيبتف لاحملا ضري مل اذإ

 وأ اسلفم هيلع لاحملا ناب مث ةلاوحلاب لاتحملا ضري مل ولو :هغلله ةمادق نبا لاق

 هيف هيلع امل ؟ءيلم ريغ ىلع لايتحالا همزلي ال هنإف ؛فالخ الب ليحملا ىلع عجر اتيم

 .ررضلا نم

 لاق نأب يضر لاتحملا نوكي الأ :ىلوألا ةلاحلا :هغلل نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .لبقأ ال :لاقف ,مهارد هدنع سيل سلفم وهو .نالف ىلع كتلحأ :لاتحملل ليحملا

 نأ ءيلم ريغ ىلع لاتحملل طرتشي هنآل ؛كلذ يف فالخ الو ءادحاو الوق عجري انهف

 .فالخ الب عجريف ؛ضري مل انهو ءايضار نوكي
 571١(. /9) "عتمملا حرشلا” و (2287 / ؟ينغملا” :رظنا

 اسلفم هيلع لاحملا نيبت مث لاحملا يضراذإ

 يعفاشلا لوق وهو .قلطأ مأ هراسي طرش ءاوس .هل رايخ ال :لوألا لوقلا

 .هباحصأ روهمجو



 محلا كد
 عويبلا باتك (:م)شيدحتا (”ج نلت

 وهو .اسلفم نيبتف «هيلع لاحملا ةءالم طرش اذإ ليحملا ىلع عجري :يناثلا لوقلا

 .«خهطو رش لع َنوُمْؤملا» :ّةيَيَي هلوقب اولدتساو .ةيعفاشلا ضعبو ةلبانحلا لوق

 «لاحملل نيبي لو سلفم هيلع لاحملا نأب ملعي ليحملا ناك اذإ :ثلاثلا لوقلا

 .ةيكلاملا لوق اذهو .هيلع عجري نأ لاحمللف

 :نيرمأ دحأ ةفينح يبأ دنع ىوتلاو .هقح ىوت اذإ |ييف هيلع عجري :عبارلا لوقلا

 فسوي وبأ لاقو .اسلفم تومي وأ «هيلع ةنيب الو فلحيو ةلاوحلا دحجي نأ امإ

 .هتايح لاح يف هسالفإب مكاحلا مكحي نأ :وهو «ثلاث رمأب ىوتلا لصحي :دمحمو

 .ةيعفاشلا ضعبل لوق وهو .اقلطم عوجرلا هل :سماخلا لوقلا

 ءانب هاضر ناك وأ «ليحملا هرغ وأ «ةءالملا طرتشا نإ عوجرلا هل نأ :حجارلا

 لاصفتسالا يف طرف هنأل ؛كلذ ىوس اهيف عجري الو «ءيلم هنأ لبق نم هلاح ىلع

 .هنلله نيميثع نبا خيشلا حيجرت وهو .طارتشالا مدعو

 "عتمملا حرشلا”و 25/5 "محتفلا”و « "بيرثتلا حرط”و (مما /5) "ينغملا”و 07075 /77) "راكذتسالا” :رظنا

(9/ 0577 

 هريغو نهرلا :باب

 ةلاوح مأ ةلاكووه له ,اوفلتخا مث رخآ نم هنيد ذخأ يف هل نذأ اذإ

 «نيد رخآ ىلع لجرل ناك اذإ :(2805 /5) ؟ينغملا” يف هكلله ةمادق نبا لاق

 ظفلب ينيد ضبق يف كتلكو :لاقف .هل نوذأملاو وه فلتخا مث .هضبق يف رخآل نذأف

 .كنيدب كتلحأ :لاقف ءسكعلاب تناك وأ «ةلاوحلا ظفلب ينتلحأ لب :لاقف «ليكوتلا

 قحلا ءاقب يعدي هنأل ؛هنيمي عم امهنم ةلاكولا يعدم لوق لوقلاف .ينتلكو لب :لاقف

 نأل ؛اهب مكح ةنيب امهدحأل ناك نإف .هعم لصألاو «هلاقتنا ركنيو «ناك ام ىلع

 .هيلع ةنيبلا ةماقإ نكمي امم وهو «ظفللا يف |مهفالتخا



 .(1569) ملسمو )١507( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 باحصأ نم هوحنو ضرقم نم هريغو عئابلا :يأ «هلام كردأ نم» :هلونق

 .مهلمشي ثيدحلا مومعو .تاضواعملا دوقع

 .صتقن الو ةدايزب هتافص نم ةفص ريغتت مل :يأ (هنيعبا :هلوق

 .(68+ /5) "حيضوتلا”و 44١(: /5) ؟مالعإلا” و ((57 /0) "حتفلا :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 :سيلفتلاو رجحلا فيرعت

 .سالفإلا ىلإ هتبسن :يأ :هتسلف ردصم وه :سيلفتلا :الوأ

 نأ دعي سولف اذ راص هنأل ءاسلفم يمس ءهدوجوم ىلع هنيد ديزي نم :اًعرشو

 «سولفلا يهو لاومألا ىندأ الإ كلمي ال راص هنأ ىلإ ةراشإ «ريناندو مهارد اذ ناك

 اوناك مهنأل ؛سولفلاك هفاتلا ءيشلا يف الإ فرصتلا عنمي هنأل ؛كلذب يمس وأ

 اذه ىلعف .اسلف اهيف كلمي ال ةلاح ىلإ راص هنأ وأ «ةريقحلا ءايشألا يف اهب نولماعتي

 .بلسلل (سلفأ) يف ةزمه لاف



 ع6
 ؟

 عويبلا باتك (187)ثيدحلا ()ج هريغو نّهّرلا :باي

 هللا لاق ءاّرجح لقعلا يمس هنمو «قييضتلاو عنملا :ةغللا يف وهو رجحلا :اًينا

 نم هبحاص عنمي هنأل ؛لقع يذل :يأ [ه:رجفلا]4 رمح ىِنَل مق َكِلَذ يف ٌلَهإ# :ىلاعت

 .افرعو اعرش قيلي ال ام لعف

 .طقف هلام يف وأ «هتمذو هلام يف فرصتلا نم ناسنإ عنم وه :حالطصالا ينو

 :نامسق رححلاو

 ىلعو .ءامرغلا قحل سلفملا ىلع رجحك هيلع روجحملا ريغ ظحل رجح )١(

 «عيفشلا بلط دعب كرتشملا صقشلا يرتشم ىلع رجحو «ثلكلا ىلع داز اب ضيرم
 .كلذ ريغو

 لصألاو .هيفسلاو نونجملاو ريغصلا ىلع رجحلا :وهو .هسفن ظحل رجح )١(

 .[ه:ءاسنلا] 45كم كفل أوَُوُت الو 9 : ىلاعت هلوق هيف

 يف رجح وهف هريغ ظحل ناك نإو «ةمذلاو لاملا يف رجح وهف هسفن ظحل ناك نإف

 .طقف لاملا
 .(8/8/14) "حيضوتلا” و «(75748/9) ؟"عتمملا حرشلا”و «(؟4/7) "لينلا” و «(000 /4) ينغملا” :رظنا

 سلفلا نيدملا ىعدا اذإ

 ملعي ملو سلفلا ىعدا اذإ نيدملا نأ ىلع نوعمجم مهلكو :هفثله دشر نبا لاق

 كلذ ناك اذإف .نيدلا بحاص كلذب هل رقي وأ هقدص نيبتي ىتح سبحي هنأ هقدص

 .هليبس يلخ

 .بيط ليصفت هلو .هفثلك رذنملا نبا لاق اذه وحنبو :تلق
 .((4 58 /) "ينغملا” و «(مىا/ /5) ؟ةياديلا”و 27567 /5) ؟فارشإلا” :رظنا



 عويبلا ُباتك (؟8؟)ثيدحلا 52 هريغو نّهرلا :باب الك

 هراظنإ بجي هل لام ال يذلا سلفملا

 راصمألا ءاهقف نإف الصأ هل لام ال يذلا سلفملا امأو :هنللج دشر نبا لاق

 .هترسيم تقو ىلإ نيدلا طاقسإ يف ريثأت هل مدعلا نأ ىلع نوعمجم

 ماك نِإَو #9 :ىلاعت هلوقل ؛هتبلاطم زجي مل ارسعم ناك نإف :هكذلَم يزاريشلا لاقو

 ال نيد لك نأل ؛هتمزالم كلمي الو [؟80:ةرقبلا]4ْوَرَسْيَم لِ ُرظَف قَرَْسَع وذ

 .لجؤملا نيدلاك هيلع ةمزالملا كلمي مل هب ةبلاطملا كلمي

 ملظ راسعإلا روهظ عم هتبلاطم نأل ؛رهاظ ههجو :هئلل» يناكوشلا لاقو

 م عسل ه-
 نلإ ٌةرظنف قَرْسَع وذ تناك نِإَو # هناحبس هلوق نم هب هللا مكح ام فلاخي

 .[18 :ةرقبلا]© َوَرَسْيَم رع هم

 حرشلا”و ل( 6 ؟رارجلا ليسلا”و 56 ١ /١1؟١ "عومجملا”و 17/5 "ينغملا”و مه / ؟ةيادبلا” :رظنا

 .(559/9) ؟عتمملا

 هءامرغ يفويل هسفن راجيإ ىلع سلفملا ربجي له

 .نويدلا ةيقب ىلإ بسكلاو ةرجألا فرصيل هسفن راجيإ ىلع ريجي :لوألا لوقلا

 ولو :لاق ؛دمحأ نع ةياورو قاحسإو يربنعلا راوسو زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو

 .يضاقلا هرجأ عنتما

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ لوق وهو .ربجي ال :يناثلا لوقلا

 هجو .[18:ةرقبلا]#ةَرَسْيَم لِ ُهَرِظَنَم قَرْسَع وذ ناك نِإَو # ىلاعت هلوقب اولدتساو

 .باستكالاب هرمأي ملو راظنإلاب مكح ىلاعت هللا نأ :ةلالدلا

 هيلع باطخلا نأل :لاق هكللَه يناكوشلا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 هل لام ال نمو «ءكلذ ريغ فلكي الو «لاملا نم هدجي ام ىلإ هجوتم وه انإ ءاضقلاب

 .ةرسيم ىلإ هراظنإ بجوف ؛ةرسعلا فصو هيلع قدص

 )111١/9(. "ليسلا”و :.(1986 /8) "ينغملا” و 21757“ /5) ؟نايبلا” :رظنا



 ف
 هريغو ِنّهّرلا :باب عويبلا باتك (؟87)ثيدحلا (*)ج 1/1

 ؟كلذوحنو ةقدصلاو ةبهلا لوبق ىلع ربجي له

 الو ةيصو الو .ةقدص الو ؛ةيده لوبق ىلع ربجي الو :هئللك ةمادق نبا لاق

 يف ةنملا قوحلل اررض كلذ يف نأل ؛اهرهم ذخأيل ءجوزتلا ىلع ةأرملا ربجت الو ءضرق

 «حاكتلا يف ةأرملل جوزلا كلمو ءضرقلا يف ضوعلاو «ةيصولاو ةقدصلاو ةيدهلا

 ربجي الو .هلاحب رايخلاف ءسلفأ مث «رايخلا طرشب عاب ولو ءاهيلع هقوقح بوجوو

 نم امأ ,دقع ثادحإ نم هعنمي سلفلا نأل ؛ءاضمإلاو درلا نم ظحلا هيف ام ىلع

 .انبهذمك هلك لصفلا اذه يف يعفاشلا بهذمو ...الف هدوقع ذيفنتو هئاضمإ

 قح هتمذب قلعت دق هنأل :لاق «ةبحلا لوبق بوجو هلله يناكوشلا راتخاو :تلق

 .ليلع ةنملاب ليلعتلاو ءلاؤس الو بلط ريغب تءاج يتلا ةبحلا لبقي نأ هيلعف «ملسمل

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه يناكوشلا هلاق امو

 )41١/7(. "ليسلا”و «(597/5) "يبنغملا” :رظنا

 ؟ةيلام قوقح نم هل تبث امع لزانتي نأ سلفملل له

 «لاملا تبث ءلاملا بجوت ةيانج سلفملا ىلع ينج نإو :هغلله ةمادق نبا لاق

 .صاصقلل ةبجوم تناك نإو .هنع وفعلا هنم حصي الو «هب ءامرغلا قوقح تقلعتو

 توفي كلذ نآل ؛لام ىلع وفعلا ىلع ربجي الو ءوفعلاو صاصقلا نيب ريخم وهف

 «لام ىلع افع نإو ؛ءيش ءامرغلل بجي مل ءصتقا نإف ,هتحلصمل بجي يذلا صاصقلا
 لذبف «سلفأ مث «باوثلا طرشب ةبه بهو نإو ...هب ءامرغلا قوقح تقلعتو «تبث

 نع ضوعلا ليبس ىلع هذخأ هنأل ؛هطاقسإ هل نكي ملو «هلوبق همزل «باوثلا هل

 .عيبلا يف نمشلاك «هلوبق همزلف ؛بوهوملا



 ١ م

 تل
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 عويبلا باتك (185)ثيدحلا (؟)ج هريغو نّهّرلا :باب

 ع ع

 ةرجأ وأ «عيبم نمث نم ءيش طاقسإ هل سيلو

 هلك لصفلا اذه يف يعفاشلا به بهذمو .هئامرغ نذإب الإ ,هتاقص نود هيف ملسملا ضبق

 .انبهلذمك

 وه نم ىلع هطقسي نأ هل سيلف دمعلا شرأ ذخأ اذكهو :هكللج يناكوشلا لاقو

 نم مدقأ وه اب بطاخم وهو .فورعملا عانطصاو ةمراكملا باب نم اذه نأل ؛هيلع

 .نيدلا نم هتمذ صيلخت وهو «,كلذ

 )1١1/1(. "ليسلا”و :(597/5) ينغملا” :رظنا

 سلفملا ىلع رجحلا مكح

 فلؤملا هركذ يذلا عنخ ةريره يبأ ثيدح سلفملا ىلع رجحلا يف لصألا

 بلط اذإ سلفملا ىلع رجحلا نأ ىلع اوقفتا :هكللو ةريبه نبا لاق .ىرخأ ثيداحأو

 ال ىتح فرصتلا نم هعنم هلو مكاحلا ىلع قحتسم هب نويدلا تطاحأو كلذ ءامرغلا

 .ءصصخلاب هئامرغ نيب اهمسقيو اهعيب نم سلفملا عنتما اذإ هلاومأ عيبيو ءامرغلاب رضي

 .نويدلا يضقي ىتح هسبحي لب ءفرصتلا يف هيلع رجحي ال :لاق هنإف «ةفينح ابأ الإ

 .(410/ /”) "ليسلا”و 117٠١( /9) ؟برآملا لين” )١١19( ةريبه نبال "عامجإلا” :رظنا

 الو ءائيدر هضبق الو «ةراجإ يف

 هترورض نم ناك ام الإ هلام لك سلفملا ىلع رجحي

 لك هنم ذخؤي سلفملا نأ ىلع لدي مُتْذَجَواَم اوُذَخ» :هلوق :هكلله يبطرقلا لاق

 .هترورض نم ناك ام ىنثتسيو «هل دجوي ام

 هلك هقيرفتو سلفملا لام عيمج رجح زوجي هنأ ىلع لديو :هنلل» يناكوشلا لاقو

 الجر نأ كنخ ديعس يبأ ثيدح نم هريغو ملسم حيحص يف تبث ام نيدلا لهأ نيب

 2 يبنلا لاقف ؛هنيد رثكف ةحئاج اهتباصأف وب هللا لوسر دهع ىلع ارامث عاتبا

 َسْيَل .ْمتْذَجَو ام اوُذَُح» :لاقف ؛هنيد ءافو غلبي ملف «سانلا قدصتف اا!هْيَلَع اوُقَّدَصَم»



 تلا دب
 عويبلا باتك (187)ثيدحلا مج

 ناك «نيدلا لهأ نيب هعيمج سلفملا لام قيرفت زاج اذإ هنأ مولعمو «َكِلَد الإ ْمُكَ

 .باطخلا ىوحفب اتباث نيدلا لهأ نيب قرفي ىتح هرجح زاوج
 .(؛ مو "ليسلا” و .(558/5) "؟مهفملا”و 557/5 "ينغملا” :رظنا

 سلفملا لام نم ىنثتسيام

 وعدت ام ريدقت لك ىلع سلفملل كرتي نأ يغبني اذكهو :هنلل يناكوشلا لاق

 ىلإ جاتحملاو دهاجملل كرتي اذكهو .لخدلا تقو ىلإ مادإلاو ماعطلا نم هتجاح هيلإ

 ءاتفإلاو سيردتلا بتك نم هيلإ جاتحي ام ملاعللو .هحالس هلام وأ هسفن نع ةعفادملا

 ةباد نم ثرحلا نم هيلإ جاتحي ام ثرحلاب هشاعم ناك نمل كرتي اذكهو .فينصتلاو

 .ةبادلا كلت كلذ وحنو اهريجأتب هتبادب هبسك ناك نمل كرتي اذكهو .ءثرح ةلآو

 اهانثتسا يتلا رومألا كلت ىلإ ةجاحلاك اهيلإ ةجاحلا نأ :هذه ءانثتسا يف هجولاو

 وه لخدلا باوبأو قزرلا هوجو يف يعاسلا بوسكلا لجرلا نأ كش الو .فنصملا

 موقي ام بسكلا نم هل لصحتي ناك اذإ مادإلاو توقلا ءانثتسا نع ينغتسملا مكح يف

 مكحلا يف هريغ مكح هل ناك هيلإ جاتحي اهب ءافولا نع رصقي هبسك ناك نإو .كلذب

 ماكح راظنأ ىلإ رومألا هذه لثم ضيوفت نأ :لصاحلاو .هيلإ ةجاحلا وعدت يذلا

 لاوحألا فالتخال ؛هريغ يغبني ال يذلا وه هللا لزنأ اب مكحلاب نيفراعلا لدعلا

 .ةنمزألاو ةنكمألاو صاخشألاو

 57١(. /9) "ليسلا”و :(578/4) "مهفملا” :رظنا

 هيلع رجحلا لبق هلام يف سلفملا فرصت مكحام

 وهو .ةحيحص مكاحلا هيلع رجحي نأ لبق سلفملا تافرصت لك :لوألا لوقلا

 ذافن لصألا نأب اولدتساو «فالخلا مدع ةمادق نبا لقن لب «ملعلا لهأ روهمج لوق

 .رجحلا عقي ىتح تافرصتلا

 هريغو نْهرلا :باب



 بِلا

 ا عر
 عويبلا باتك (؟875)ثيدحلا (؟)ج هريغو ٍنْهّرلا :باب

 بجو ام الإ ءضوع ريغب هلام نم ءيش فالتإ سفلملل زوجي ال :يناثلا لوقلا

 «كلام لوق اذهو .ةاياحم نودب هؤارشو هعيب زوجيف هلثمب ةداعلا ترج ام وأ «هيلع

 ارضم نكي مل نإو «ذفان ريغ وهف ءامرغلاب ارضم هفرصت ناك نإ :مالسإلا خيش لاقو

 .ذفان وهف ءامرغلاب

 ميقلا نباو .همالك مدقت | ةيميت نبا حيجرت وهو «يناثلا لوقلا :وه برقألا

 .نيميثع نباو

 بابرأب رضي اب هعربت حصي مل هلام نويدلا تقرغتسا نإ :هللذ ميقلا نبا لاق

 .انخيش رايتخاو كلام بهذم اذه .هيلع رجحي مل وأ مكاحلا هيلع رجح ءاوس نويدلا

 لوقلا :وه حيحصلاو .فرصتلا عاونأب رجحلا لبق هلام يف هفرصت حصي ةئالثلا دنعو
 عرشلا لوصأ ىضتقم وه لب «هريغ بهذملا لوصأب قيلي ال يذلا وهو ءلوألا
 قح قلعت ولو مكاحلا اهيلع رجحي اذهلو ؛هلاب قلعت دق ءامرغلا قح نأل ؛هدعاوقو

 قح قلعت ال توملا ضرم ضيرملاك راصف «هيلع رجحلا مكاحلا عسي مل هل اهب ءامرغلا
 هلاهب عربتلا نم هنيكمت يف نإف ثلثلا ىلع داز اب عربتلا نم عراشلا هعنم هلابب ةثرولا

 عءامرغلا قوقح لاطبإ عربتلا نم نايدملا اذه نيكمت يفو هنم ةثرولا قح لاطبإ

 لكب قوقحلا بابرأ قوقح ظفحب تءاج (نإ اهنإف ؛اذه لثمب يتأت ال ةعيرشلاو

 .اهتعاضإ ىلإ ةيضفملا قرطلا دسو قيرط

 ولو قدصتي نأ هل زوجي ال هنأ ىرن اننأ ىلع :هنللو نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .ريثك ليلقلا عم ليلقلا نآل ؛لاملا نم هدنع ام رثكأ نيد هيلع ماد ام ليلقلاب
 .(078/4) ؟عتمملا حرشلا”و «(8/4) ؟نيعقوملا مالعإ”و .(488/5) "ينغملا”و «(75/4) "ةيادبلا” :رظنا
 ا /ه) "عبرملا ضورلا”و



 هريغو ِنْهّرلا :باب

 ؟سلفملا ىلع رجحلا مكاحلل زوجي ىتم

 هئدتبي نأ مكاحلل زوجي الف سلفلاب رجحلا زاوج تبث اذإف :هفلله يدرواملا لاق

 هيلع رجحلا عقوي نأ زجي مل محل نيدب هيلع رجحلا هولأس اذإف «ءامرغلا لاؤس ريغ نم
 دنع هيلع ةنيبلا مايقب امإو «هرارقإب امإ :نيهجو دحأب اهتوبثو «مهنويد توبث دعب الإ

 نم ولخيال هنإف ؛هلام ردق رظني نأ مكاحلا ىلع بجو ءامرغلا نويد تبث اذإف .هراكنإ

 ىلع بجو هنويد نع هلام زجع نإف !هنيدب ءافو هيف نوكي وأ هنيد نع زجعي نأ

 هكرت يف نأل :مهضعب وأ ءامرغلا عيمج هلأس ءاوس «هلام يف هيلع رجحي نأ مكاحلا

 مهضعب ءاضق لجع ابر هنأو .مهقوقحل الاطبإو مهنويدل ةعاضإ هلام يف افرصتم

 عيمج لصيو ريذبتلا نم عنتميل ؛ىلوأ هيلع رجحلا ناكف ؛ةفلات نيقابلا نويد كرتو

 .ءاوسلاب مهقوقح ىلإ ءامرغلا

 «يعفاشلاو كلام لاق اذببو :مدقت ام وحن ركذ نأ دعب هنللَ» ةمادق نبا لاقو

 ؛تبث هيلع رجحلا ىلإ هداهتجا ىدأ اذإف هيلع رجحلا مكاحلل سيل :ةفينح وبأ لاقو

 مكاحلا نأ الإ هيلع ةيالو ال هنأل ؛هلام يف فرصتلا هل سيلو هيف دهتجم لصف هنأل

 .ها .هعبي مل عنتما اذإف .هنودب ءافيإلا نكمي مل اذإ «عيبلا ىلع هربجي

 ,(556 /9) "عتمملا حرشلا”و :.( 86 /4) ؟ينغملا”و «(3576 /5) "يواحلا” :رظنا

 ماكحأ ةعبرأ كلذ يف قلعت سلفملا ىلع رجح اذإ

 .هلام نيعب ءامرغلا قوقح قلعتت :لوألا

 هلام يف سلفل هيلع روجحملا فرصت ذفني الف هلام يف هفرصت عنم :يناثلا

 يف هفرصت ذفني مل هيلع رجح ىتمو :ةمادق نبا لاق «هريغو ثرإب ثداحلاو دوجوملا

 وحن وأ «هل الام ةأرما قدصأ وأ ءفقو وأ «ةبه وأ «عيبب فرصت نإف .هلام نم ءيش



 م تلا
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 نإف .هفرصت فقي :رخآ يف لاقو «لوق يف يعفاشلاو «كلام لاق اذهبو .حصي مل كلذ

 لطب الإو .ذفن ءامرغلا ءافو هلام نم ىقب ايف ناك

 .طورشلا تدجو اذإ «ءامرغلا رئاس نم اهب قحأ وهف هلام نيع دجو نم :ثلاثلا

 مسقيو رثكأ وأ هلثم نمثب نيدلا سنج نم سيل يذلا هلام عيب مكاحلل :عبارلا

 الف نيدلا سنج نم يذلا امأو .نويدلا ردقب ةصاحملاب ءامرغلا نيب هعاب ام نمث

 .همسق مكاحلا مزلي |نإو «هعيب ىلإ ةجاح
 ك6 دص ؟برآملا لين” و «(175 /5) "ضورلا”>وى 0 "ينغملا”و «(77/5) "ةيادبلا” :رظنا

 دلبلا دقنب سلفملا لام عيبي

 قح سنج ريغ نم ناك نإو «دلبلا دقنب سلفملا لام عابيو :هنللَ يعيطملا لاق

 ةريللا وأ ىنيلرتسإلا هينجلا وأ ىقارعلا رانيدلاب هيلع نويدلا تناك نأب ءامرغلا

 ؛ةينجلاب وأ ةريللاب نيدلا ناك ولو «رانيدلاب هيلع عيب قارعلا يف سلفملا ناكو ةيروسلا

 نم ناك نإو ؛مهيلإ هعفد دلبلا دقن نم ءامرغلا قح ناك نإف .رفوأو رسيأ كلذ نأل

 عويبلا باتك (؟8؟)ثيدحلا( هريغو نّهّرلا :باب

 اوضر نإ هضوع مهيلإ عفد ملسلا ةهج ريغ نم تبث مهقح ناك نإف .دلبلا دقن ريغ

 ةهج نم تبث مهقح ناك نإف .مهقوقح سنج نم مهل ىرتشا اوضري مل نإو ,كلذب

 .مهقح مهل ىرتشي |منإو .كلذ نع ضوعلا ذخأ زجي مل ملسلا
 )574/١7(. "عومجملا” ةلمكتو :(544/5) "ينغملا” :رظنا

 ؟سلفلاب ةلجؤملا نويدلا لحت له

 هجوو كلام لوق اذهو .ةلجّؤملا هنويد تلح لجرلا سلفأ اذإ :لوألا لوقلا

 .هب قحأ نوكيف هنيعب هعاتم كردأ اذإ نيدلا



 هولا
2 

 عويبلا باتك (185)ثيدحلا (*)ج هريغو نهرلا :باب

 دنع روهشملاو ةلبانحلا بهذم وهو .اهلجأ ىلع ىقبت لب «لحت ال :يناثلا لوقلا
 طقسي الف سلفملل قح لجألا نأل ؛نيميثع نباو يناكوشلا حيجرت وهو «ةيعفاشلا

 .سلفملا ريغك هلجأ لبق لحي ملف يح ىلع لجؤم نيد هنألو ؛هقوقح رئاسك
 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(587/94) ؟عتمملا حرشلا” و «(518/75) ؟ليسلا” و .(50 /0) "حتفلا”و 48١(« /4) ؟ينغملا” :رظنا

 هنيدردقب لك سلفملا لام ءامرغلا صاحتي

 نأ :ةصاحملا قيرطو .هنيد ردقب ءامرغلا نم دحاو لك ىطعي نأ يه :ةصاحملا

 «ةبسنلا كلتب هنيد نم ميرغ لك ىطعيو سلفملا لام اهيلإ بسنيو نويدلا عمجت

 عومجمف «ةتاتس ورمعلو ةئاععبرأو فلآ ديزل هيلعو افلأ سلفملا لام ناك ول :هلاثم

 ورمعلو ةئاععبس هنيد فصن ديزلف فصن امههيلإ سلفملا لام ةبسنو «نافلأ نيدلا

 .اهريغو ةيصولا يفو ءانه كعفني هنإف ءسقف اذه ىلعو .ةثاثالث هنيد فصن

 :لاق كني يردخلا ديعس يبأ نع )١1553( ملسم حيحص يف ام اهل لديو

 :لو هللا لوسر لاقف هنيد رثكف اهعاتبا راث يف دوني هللا لوسر دهع يف لجر بيصأ

 هللا لوسر لاقف ؛هنيد ءافو كلذ غلبي ملف هيلع سانلا قدصتف .(!ُهْيَلَع اوُقَّدَصَت١

 .(كِلَّذ لإ ْمُكَل سي مّتدَجَواَماوُدُحا :هتامرخل د
 .(587/9) عتمملا حرشلا” و 10٠١(( /5) "برآملا لين” :رظنا

 ؛ هتمذ يف يقابلا ىقبي مأ نيدملا ةمذ أربت لهف اوصاحت اذإ

 ءامرغ كراش هيلع تددجت نويدب هيلع رجحلا ديعأ ىتمو :هنللك ةمادق نبا لاق

 نيرخآلاو مهنويد ةيقبب نوبرضي نيلوألا نأ الإ يناثلا رجحلا ءامرغ لوألا رجحلا

 لوألا رجحلا ءامرغ لخدي ال :كلام لاقو .يعفاشلا لاق اذبو .امهعيمجب نوبرضي

 ثاريم نم ةدئاف هل نوكت نأ الإ ءاوفوتسي ىتح مهقوقح تددجت نيذلا ءالؤه ىلع



 عويبلا باتك (؟0)ثيدحنا (مج اعنف وريغو نهرلا :بايب 7

 يف مهقوقح توبث يف اوواست مهنأ انلو .هيف ءامرغلا صاحتيف ةيانج هيلع ىنجي وأ

 تبثت نيذلاك ءقاقحتسالا يف اوواستف ء«هتمذ يف قاقحتسالا يف اوواستف هتمذ

 هل لام هبسكم نآلو ؛ةيانحجلا شرأو ثاريملا يف مهيواستكو دحاو رجح يف مهقوقح

 .ثاريملاك هيف اوواستف

 لدتسا دقو :كتخ ديعس يبأ ثيدح ىلع همالك يف هنلل» يناكوشلا لاقو

 بجاولا ناك «نيدلا نم هيلع ام نود لاملا نم هل ناك اذإ سلفملا نأ ىلع ثيدحلاب

 ةدايزلا نأ هرهاظو كلذ ريغ ءيش مهل هيلع بجي الو «لاملا ميلست هئامرغل هيلع

 .اهب بلاطي مل كلذ دعب رسيأ ولو .هنع ةطقاس

 يقابلا ىقبي لب ءأربي ال هنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو كلام مامإلا مالك رهاظ :تلق

 .ملعأ هللاو ءيناكوشلا هلاق ال اًفالخ ءباوصلا وه اذهو .هتمذ يف
 .(11/0) "لينلا”و (6 56/1 "عومجملا” ةلمكتو .(5948/5) "ينغملا”و .(؟ "١ /5) "نايبلا” :رظنا

 هنيعب هقح ضرقملا دجوو سلفأف الجر ضرقأ اذإ

 سلفأ مثاالام الجر ضرقأ نإف :(507/5) ؟ينغملا» يف هلله ةمادق نبا لاق

 ُهَعاَنَم َكَرْدَأ ْنَم١ :مالسلا هيلع هلوقل ؛اهيف عوجرلا هلف مئاق لاملا نيعو ءضرتقملا

 اهذخأ هل ناكف هلام نيع دجو ميرغ هنألو ؛(هب ٌقَحَأ َوُهَك سلك ْدَق ٍلُجَر َدْنِع ِهيبعب
 #1 وس

2-4 

 .عئابلاك

 اهنيعب اهدجو مث اهنمث ضبقي ملو ةعلس هعاباذإ
 :ناتلاح امل ةلأسملا هذه

 هيلع رجحو يرتشملا سلفأ ىتح اهملسي مل عئابلا دي يف ةعلسلا نوكت نأ :ىلوألا
 .هنامض نم اهنأل ؛اهب قحأ ةعلسلا بحاص نأ ىلع نوقفتم ءاملعلا ةروصلا هذه يفف
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 عويبلا باتك (؟41)ثيدحلا (١)ج هريغو نُهّرلا :باب

 اهيف فلتخا ةلاحلا هذهو .سلفي نأ لبق ءاهضبق دق يرتشملا نوكي نأ :ةيناثلا

 :لاوقأ ىلع ءاملعلا

 اهتميق تناك ءاوس «لاح لك ىلع اهب قحأ ةعلسلا بحاص نأ :لوألا لوقلا

 يعفاشلا لاق هبو .ةصاحملا راتخيو اهكرتي نأ الإ ؛لقأ وأ ةيواسم وأ هنيد نم رثكأ

 .روث وبأو

 نم لقأ تناك نإف .سيلفتلاب مكحلا موي ةعلسلا ةميق ىلإ رظني :يناثلا لوقلا

 نمثلل ةيواسم وأ رثكأ تناك نإو .ءامرغلا صاحي وأ اهذخأي نأ نيب ريخ نمثلا

 .هباحصأو كلام لاق هبو ءاهنيعب اهذخأ

 وأ نمثلل ةيواسم اهتميق تناك نإف .سيلفتلا تقو ةعلسلا موقت :ثلاثلا لوقلا

 .يقابلا يف نوصاحتيو «هنمث رادقم هيلإ عفد رثكأ تناك نإو «عئابلل اهب يضق لقأ

 .رثألا لهأ نم ةعامج لاق لوقلا اذهبو :هكثله دشر نبا لاق

 نسحلاو ةفينح يبأ لوق وهو .لاح لك ىلع اهيف ءامرغلا ةوسأ هنأ :عبارلا لوقلا

 .ةفوكلا لهأو «ةمربش نباو يعخنلاو

 هللاو .ثلاثلا لوقلا :وه ميرغلا قح ءادأو سلفملاب قفرلا ثيح نم برقألا

 .ملعأ

 )57١/١5(. "عومجملا”و (1509) "ملسم حرش” و :(1-81481لا/ /1) "ةيادبلا” و «(7377/57) "يواحلا” :رظنا

 ؟يخارتلا ىلع مأروفلا ىلع عوجرلا رايخ له

 قح هنأل ؛ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع هجو وهو .يخارتلا ىلع وه :لوألا لوقلا

 .ةبهلا يف عوجرلاك يخارتلا ىلع ناكف .ضوع ىلإ طقسي عوجر

 هرصنو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع يناثلا هجولا وهو .روفلا ىلع وه :يناثلا لوقلا

 روفلا ىلع ناكف ءضوعلا يف صقنل عيبلا يف تبثي رايخ هنأل ؛ةلبانحلا نم ىضاقلا



 بتخلا

0 ' 
 هريغو ِنْهَرلا :باب عويبلا باتك (185)ثيدحلا (؟)ج

 ريخأت ىلإ هئاضفإل ؛ءامرغلاب ررضلا ىلإ ىضفي هريخأت زاوج نألو «بيعلاب درلاك

 .ةعفشل اب ذخألا رايخ هبشأف ,مهقوقح

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(570 )1١1/ ؟عومجملا”و «(50 5 /54) "ينغملا” :رظنا

 نمثلا ضعب ضبق دق ناكذإ

 دمحأ لوق وهو .ءامرغلا ةوسأ وهف نمثلا نم اًئيش ضبق نإ :لوألا لوقلا

 .رهاظلا لهأو «ميدقلا يف يعفاشلاو قاحسإو

 ءاش نإو ءاهلك ةعلسلا ذخأو نمثلا نم ضبق ام در ءاش نإ :يناثلا لوقلا

 .كلام لوق اذهو .هتعلس نمث نم ىقب اب ءامرغلا صاح

 .يعفاشلا لوق وهو .نمثلا نم يقب اهب هتعلس نم ىقب ام ذخأي :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه برقألا

 .(ة؟؟ /1؟0) "عومجملا” و .(276/5) "ينغملا” و ١ /5) ؟ةيادبلا” و .(551//37) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟اهب قحأ نوكي هتعلس ضعب دجو اذإ عئابلا له

 نيعب قحأ عئابلا نأب نيلئاقلا ءاهقفلا نيب افالخ ملعأ ال :هكلذ ريلا دبع نبا لاق

 هجوب هتوف وأ كلذ عاب دق يرتشملا ناك اذإ هنم دجو اهب اًضيأ قحأ هنأ ءسلفلا يف هلام

 .هنم ةعطق هنأل ؛هيف كش ال هلام نيع وه هتعلس نم دجو يذلا نأل ؛توفلا هوجو نم

 قحأ عئابلا نأ اهضعب يرتشملا توف اذإ هنأ اوفلتخي ملو :هللظ دشر نبا لاقو

 ناك اهضعب يرتشملا توف اذإ :لاق هنإف .ءاطع الإ .هتعلس نم كردأ يذلا رادقملاب

 .ءامرغلا ةوسأ عئابلا

 .(81 /4) "ةيادبلا” و (57/91) «راكذتسالا” :رظنا



 هريغو نْهّرلا :باب

 نمثلا ةعلسلا بحاص ءاطعإ ءامرغلا دارأ اذإ

 لوق اذهو .ةعلسلا بحاص ىضري نأ الإ .ممل كلذ سيل :لوألا لوقلا

 .ةعامجو روث يبأو دمحأو يعفاشلا

 ءامرغلا هل عفد اذإ ةعلسلا يف عوجرلا هل سيلو «لوبقلا همزلي :يناثلا لوقلا

 .ماسبلاو يدعسلا هحجرو .كلام لوق وهو .اهنمث

 بحاص نيد نم رثكأ ةعلسلا ةميق تناك اذإ الإ ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ءلوبقلا همزلي هنأ برقألاف «ةعلسلا

 "حيضوتلا”و «(10/0) ؟"حتفلا”و 0( )١7/ "عومجملا”و :.(450/54) ؟ينغملا”و )74/7١(: "راكذتسالا” :رظنا

 .(ةى”' /ع)

 ةلصتم ةدايز ةعلسلا تداز اذإ

 ملعتو «ربكلاو ءنمسلاك «ةلصتم ةدايز ةعلسلا تداز اذإ :لوألا لوقلا

 ؛ةلبانحلا دنع هجو وهو .عوجرلا عنمت اهنإف ءكلذ وحنو نآرقلا وأ ةباتكلا وأ ةعانصلا

 يف تلصح يرتشملل كلم يهو «ةدايزلا يف عوجرلا اهيف عوجرلا نم مزلي هنأل

 لصي مل ءانلا نآلو ؛هلعفب ةلصاحلاكو «ةلصفتملاك ءاهذخأ عئابلا قحتسي ملف ؛هكلم

 .هلاومأ نم هريغك ءهنم هذخأ قحتسي ملف «عئابلا نم هيلإ

 .دمحأ نع يورو يعفاشلاو .كلام بهذم وهو .عوجرلا عنمت ال :يناثلا لوقلا

 اوجتحاو .هب اهعاب يذلا اهنمث وأ ةعلسلا هوطعي نأ نيب ءامرغلا ريخي اكلام نأ الإ

 هعنمت الف «ةلصفنملا ةدايزلا هنم عنمت ال خسف هنأبو ءفلؤملا هركذ يذلا ثيدحلاب

 .بيعلاب درلاك .ةلصتملا

 )5817/١5(. "عومجملا” ةلمكتو «(574 /5) "ينغملا” :رظنا



 ا
 عويبلا باتك (7817)ثيدحلا (*)ج انفلل

 ةلصفنم ةدايز ةعلسلا تداز اذإ

 هريغو نْهَرلا :باب

 نإف .بسكلاو ةرمثلاو دلولاك «ةلصفنم ةدايز ةعلسلا تداز اذإ :لوألا لوقلا

 لوق وهو .سلفملل ةدايزلا نوكتو ءال مأ تصقن ءاوس .هتعلس يف عوجرلا عئابلل

 .ةلبانحلا ضعبو ىعفاشلا

 ضعبو كلام لوقوهو .عئابلل ةدايزلاو .ةعلسلا يف عوجرلا هل :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع يورو «ةلبانحلا

 :هكلله لاق «ةمادق نبا حيجرت وهو ءملعأ هللاو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 نوكل ؛يرتشملل ةلغلاو ءانلا نأ ىلع لدي 'ِناََّضلاب ّجاَرَا» يني يبنلا لوقو
 .هيلع نامضلا
 .(676 /4) ؟ينغملا” :رظنا

 ريفلل قح عيبملاب قلعت اذإ

 عئابلا كلمي مل اهبهو وأ سلفأ مث يرتشملا اهنهر نإف :هكلل ةمادق نبا لاق

 ررضلا لازي الو نمترملاب رارضإ عوجرلا نألو ؛اهقتعأ وأ اهعاب ول امك عوجرلا

 ٌقَحَأ َوُهَ ءَسْلْفَأ دق لجو َدْدِع ِهِيبعِب ُهَعاَم َدَجَو ْنَم١ :لاق يب يبنلا نألو ؛ررضلاب
 ةميق نود نهترملا نيد ناك نإف .افالخ اذه يف ملعن الو ءسلفملا دنع هدجي مل اذهو (ِهِب

 كرتشيو «سلفملا لام رئاس ىلع دري يقابلاو «نبترملا نيد هنم يضقف «هلك عيب نهرلا

 .هيف ءامرغلا

 نهترملا نأو «نمترملا نم اهب قحأ ةعلسلا بحاص نأ ىري هلله يناكوشلا :تلق

 .ءامرغلا ةوسأ

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :وه حيحصلاو

 )5١5/5(. "ليسلا”وء«(ةا/5/5) "ينغملا” :رظنا



 هريغو نّهّرلا :باب

 هكلم نم عيبملا جورخ دعب سلفأ اذإ

 نم عيبملا جورخ دعب سلفأ نإو :(878/5) "ينغملا” يف هنثله ةمادق نبا لاق

 كردي مل هنآل ؛عوجرلا عتابلل نكي مل ءكلذ ريغ وأ قتع وأ فقو وأ ةبه وأ عيبب هكلم

 يف بيع وأ هل رايخب هعاجرتسا هنكمي يرتشملا ناك ءاوس ءسلفملا دنع هنيعب هعاتم

 مل هعيمج جورخك هضعب جورخو .انركذ امل ؛كلذ ريغ وأ هدلو ةبه يف هعوجر وأ هنمث

 .مدقت

 ؟سلفملا ىلع رجحلا يهتني ىتم

 ةيعفاشلا دنع هجو وهو .رجحلل مكاحلا كفب الإ يهتني ال :لوألا لوقلا

 رظن ىلإ رقتفي هنألو ؛همكحب الإ كفني الف مكاحلا مكحب تبث رجح هنأل ؛ةلبانحلاو

 .هيفسلا ىلع رجحلاك مكاحلا ىلإ رقتفاف ؛داهتجاو

 وهو «مكاحلا ىلإ رقتفي الو .هراسعإ توبشب وأ هلام ةمسقب كفني :يناثلا لوقلا

 تلصح دقو «قوقحلا ءادآل تبث رجح هنأل ؛ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع رخآلا هجولا

 .هرجح كف بجوي راسعإلا توبث نألو ؛هببس لاوزب لوزيف

 نأ دب ال لب :هنثل لاق «نيميثع نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 انمسق نحن الثمف لطاوي الف ؛هنع رجحلا كفب ردابي نأ مكاحلا ىلعو .مكاحلا هكفي

 موي ىلإ رجحلا كف رخؤي نأ يضاقلل زوجي الف ؛ةعمجلا موي ءامرغلا نيب دوجوملا هلام

 .فرصتب ها .تبسلا

 .(؟١9ر//وز "عتمملا حرشلا” 5/1 ؟"عومجملا” ةلمكتو .(5//591) "ينغملا” و, /7) "يواحلا” :رظنا

 ؟هتعلسب قحأ نوكيف سلفلا مكح توملل له

 لوق وهو .اهب قحأ ةعلسلا بحاصو ؛ءءاوس سلفلاو توملا :لوألا لوقلا

 َتاَم ٍلُجَر اهي » :َْي هللا لوسر ىضق : ثني ةريره يبأ ثيدحب لدتساو «يعفاشلا



 هريغو ِنْهَّرلا :باب

 (7077) دوادوبأ هج رخأ .اديّيعب هَدَجَو اَذِإ ِهِعاَتَمِب ٌّقَحَأ عامل ُبِحاَصَت ءَسّلْفَأ وأ

 عفار نب ورمع نب رمتعملا بأ قيرط نم هنأل ؛فيعض هدنسو .(710) هجام نباو

 .سلفملا ىلع سايقلاب اولدتساو ءلوهجم

 قحأ نوكي الو ءامرغلا ةوسأ نوكي لب ءسلفلا مكح هل نوكي ال :يناثلا لوقلا

 ْنِإَو) :هيفو .ثظ ةريره بأ ثيدحب اوجتحاو .دمحأو كلام لوق وهو .هتعلسب

 (3178/5) ؟اطوملا” يف كلام هجرخأ .ِءاَمَرُهْلا ةَوْسَأ عال ُبِحاَصَق يِرئْشلا َتاَم

 نب نمحرلادبع نب ركب يبأ نع يرهزلا قيرط نم ("570) دوادوبأ هقيرط نمو
 دوادوبأ لاسرإلا حجر ءباوصلا وهو ىرت امك لسرم اذهو ْدْييَي يبنلا نع ثراحلا

 ليلدب الإ اهب قحأ وهف ةعلس ىرتشا نم نأ لصألا نأب اولدتساو ءامهريغو يقهيبلاو

 نيب قرفو :اولاق هيلع رصتقيف سلفملا يف الإ ليلدلا تأي ملو .لصألا اذه نع جرخي

 يف اووتساف ؛هيلإ نوعجري لحم ءامرغلل سيلف ؛هتمذ تبرخ تيملا نأب سلفلاو توملا
 .سلفملا فالخب كلذ

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(587 /5) ؟حيضوتلا” و «(57/80) "ستفلا”و 4١(« /5) ؟ةيادبلا” و ((74 /51) «راكذتسالا” :رظنا



 هريغو نْهرلا :باب

 ّىبنلا ىَقَف - :ظفَل فو - َلَعَج :َلاَق شنيع هللا ِدْيَع نب رباج ْنَع -87
 ه 00 2 هر 2201 0 0 24 معو . يرو تا

 الق قّرَطلا ِتَفّرُصَو ُدوُدُحْلا ِتَعَقَو اَذِإَف ءْمَسقُي 1 ام لك يف ٍةعفشلاب هك

0 

 :ثيدحلا جيرخت

 )١5١8(. ملسمو هل ظفللاو (7371517 277110 يراخببلا هجرخأ

 مازلإلا :وهو يوغل :امهدحأ :ناينعم هلو .مزلأو مكح :يآأ (ضق) :هلوق

 تاموصخملا لصف :وهو «يحالطصا يعرش :يناثلاو ريدقتلاو غارفلاو رابجإلاو

 .ةماع ةيالو نم رداص صاخ هجو ىلع تاعزانملا عطقو

 ؛جوزلا :وهو عفشلا نم ذوخأم ءافلا نوكسو نيشلا مضب (ةعفشلا) :هلوق

 .درفلا فالخ يهف ءادرفنم ناك يذلا هكلم ىلإ عيبملا مضي ةعفشلاب عيفشلا نأل

 .تفرصو تنيع :يأ (تعقو) :هلوق

 ام انه وهو «هنع هزيم ءيشلا نع ءىشلا دح :لاقي دح عمج (دودحلا) :هلوق

 .ضعب نع اهضعب كالمألا زم

 فراصملا تنيب :ىنعمب «ءارلا رسكو داصلا مضب (قرطلا تفرص) :هلوق

 .تاراقعلا نيب ايف عراوشلاو قرطلاو
 .(9 /5) "حيضوتلا” و ((07 /5) ؟مهفملا” و «(475/4) ؟حيفلا” :رظنا



 عويبلا ُباتك (؟8*)ثيدحلا (* هريغو نهّرلا :باب

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 :ةكهعفتشلا فيرعت

 .ثيدحلا تادرفم يف ةغل ةعفشلا فيرعت مدقت

 يلام ضوعب هيلإ تلقتنا نمم هكيرش ةصح كيرشلا عازتنا :اعرش ةعفشلاو
 .دقعلا هيلع رقتسا يذلا هنمثب

 كيرشللف «ثلاث ىلع هبيصن امهدحأ عابف ضرأ يف ناكيرش نالجر :هلاثم

 نوكتف هكلم ىلإ همضيو «هيلع ارهق بيصنلا اذه يرتشملا نم عزتني نأ عبي مل يذلا

 .عبي مل يذلا لوألا كيرشلل اهلك ضرألا

 )590/1١١(. "عتمملا حرشلا” و .(7 /0) ؟"حيضوتلا” و (575/4) ؟حتفلا” :رظنا

 ةعفشلا مكح

 يذلا كعنلل رياج ثيدحف ةنسلا امأ «ةلمجلا يف عامجإلاو «ةنسلاب ةتباث ةعفشلا

 .ثيداحألا نم هريغ اذكو ءفلؤملا هركذ

 كيرشلل ةعفشلا تابثإ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هئلله رذنملا نبا لاقف عامجإلا امأو

 .طئاح وأ راد وأ ضرأ نم عيب اميف مساقي مل يذلا

 ركب يبأ نع يورو «مهريغو يوونلاو ةمادق نباو يوغبلا عامجإلا لقن اذكهو

 .فلاخ هنأ مصألا

 نيققحملا نم ريثك ةعفشلا ةيعورشم ىلع عامجإلا ىكح دق :هفلله يناكوشلا لاق

 فلاخم وه (ى هنإف ؛هيلإ تافتلالا الو هب دادتعالا يغبني ال مصألا ركب يبأ فالخف

 .ةنسلا نم رتاوت ال فلاخم اًضيأ وه «نيملسملا نم عامجإلل

 ,((1508) "ملسم حرشاو ء(9010/0) ؟ينغملا”و .(985/4) ؟ةنسلا حرش”و ,(6١؟/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(9719//؟) ؟ليسلا”و
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 وهريغو ِنْهَّرلا :ٌباب  2عويبلا ْباتك (؟87)ثيدحلا (*)ج قلل

 ةعفشلا يف ةمكحلا

 دابعلا حلاصمب اهمايقو اطدعو ةعيرشلا نساحم نم :هلللذ ميقلا نبا لاق

 نع ررضلا عفر تضنقا عراشلا ةمكح نإف ؛كلذ ريغ اهب قيلي الو .ةعفشلاب اهدورو

 نكمأ نإو «هلاح ىلع هاقب هنم مظعأ ررضب الإ هعفر نكمي مل نإف .نكمأ ام نيفلكملا

 نإف بلاغلا يف ررضلا أشنم ةكرشلا تناك الو .هب هعفر هنود ررض مازتلاب هعفر

 ةمسقلاب ررضلا اذه عفر هناحبس هللا عرش ضعب ىلع مهضعب يغب مهيف رثكي ءاطلخلا

 ةلمجلاب نيكيرشلا دحأ دارفناو «ةرات ةعفشلابو هبيصنب نيكيرشلا نم لك دارفناو ةرات

 هكيرش ناك هضوع ذخأو هبيصن عيب دارأ اذإف .كلذ يف ررض رخآلا ىلع نكي ىل اذإ

 كيرشلا ناكف ؛ناك امهبأ نم ضوعلا نم هضرغ ىلإ لصي وهو يبنجألا نم هب قحأ

 هنأل ؛عئابلا ررضتي الو ةكرشلا ررض هنع لوزيو يبنجألا نم ضوعلا عفدب قحأ
 ةقباطملا ماكحألا نسحأو لدعلا مظعأ نم اذه ناكو «نمثلا نم هقح ىلإ لصي

 ضقانم ةعفشلا طاقسإل ليحتلا نأ ملعي انه نمو .دابعلا حلاصمو رطفلاو لوقعلل

 .هل داضمو ؛عراشلا هدصق يذلا ىنعملا اذهل

 .(0/"7) "حيضوتلا” )١174/1( "نيعقوملا مالعأ” و )١04( "ملسم حرش” :رظنا

 هكيرش ملعي نأ لبق هبيصن عيبي نأ صخشلل زوجي له

 ملعي ىتح هكيرش ريغ ىلع هبيصن عيبي نأ كيرشلا ىلع مرحي :لوألا لوقلا
 «يعفاشلا صن هيضتقي يذلا وهو :يعرذألا لاق «ةيعفاشلا ضعب لوق وهو هكيرش

 .يناعنصلاو ميقلا نباو يناكوشلا هراتخاو .هخياشم ضعب نع يبطرقلا هاكحو

 :فلؤملا هركذ يذلا ثنا رباج ثيدح يف ملسم تاياور ضعب يف ءاج اهب اولدتساو

 .اةَكيِرَط َنِوْؤُي ىَّنَح َعييي نأ هل ٌلياَل»



 ٌنِحلاأ

 عويبلا باتك (187)ثيدحلا (*)ج هريغو نْهّرلا :باب غ4: ١

 ثيدحلا اولمحو .ةيعفاشلا روهمج لوق وهو .مرحي الو كلذ هركي :يناثلا لوقلا

 هللَم يناكوشلا لاق ءلالحب سيل هنأ هوركملا ىلع قدصي هنآل :اولاق «ةهاركلا ىلع

 وهو ءابجاو وأ ابودنم وأ احابم ناك اب اصتخم لالحلا مسا ناك اذإ متي (نإ اذهو

 .لوصآلا ملع يف ررقت (ىك لالحلا مسق نم هوركملا نإف ؛عونمم

 .لوألا لوقلا وه باوصلاو

 هتصح عيب كيرشلل لحي ال هنأ ىلع ليلد ملسم ثيدح يف :هغلله يناعنصلا لاق

 ةهاركلا ىلع هلمح نمو ءهضرع لبق عيبلا هيلع مرحم هنأو .هكيرش ىلع ضرعي ىتح

 .ليلد الب يهنلا لصأ فالخ ىلع لمح وهف
 ,(1؟9/) ؟ليسلا”و )١١9/7(« ؟نيعقوملا مالعأ”و .(577/4) "مهفخلا”و )١664(. ؟ملسم حرش” :رظنا

 .(5 50 /07) "لينلا”و

 ؛عيبلا عوقو دعب ةعفشلاب بلاط مث عيبلا يف هكيرشل نذأ اذإ
 ؛اهقاقحتسا لبق نذإلاب ةعفشلا نم هقح طقسي الو ةعفشلا هل :لوألا لوقلا

 .ةعفشلا ةلدأ مومعب اولدتساو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .قحلا توبث لبق وفع هنأل

 ديبع يبأو يبعشلا لوق وهو .هل ةعفش الف عيبلاب هكيرشل نذأ اذإ :يناثلا لوقلا

 موهفمب اولدتساو .دمحأ نع ةياور يهو ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو يروثلاو مكحلاو

 اَذِإَف كرت اش ْنَِو َدََأ َءاَش ْنِِف ُمَكيِرَش َنِذؤُي بح َعيِيْنَأ هل لي ال» يو هلوق

 .ةعفشلا ةلدأ تاقلطم هب اوديقو .ملسم يف وهو . اهب ُقَحَأ َوُهَفُهَِْؤُي لَو عاب

 .ملعأ هللاو ءيناكوشلاو يناعنصلاو ميقلا نبا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 "لينلا”و «(1١؟9/7) "لبسلا”و ((108) "ملسم حرش” و «(737/4/0) "ينغملا” و 07048 /4) "ةنسلا حرش” :رظنا

 .(9١؟/ه) "حيضوتلا” ح١ م١



 ينحلا

 و 2 عقم
 عويبلا باتك (؟88)ثيدحلا (ع مج

 عيبلا ىرجم ىرج امو عيبلاك يلام ضوعب لقتنا اميف ةعفشلا تبثت

 ...فالخ ريغب ةعفشلا هيف اذهف عيبلاك يلام هضوع ام :هللله ةمادق نبا لاق

 .عيبلا ىنعمب حلصلاك عيبلا ىرجم ىرج دقع لك كلذكو

 دقعب ناك ايف تبثت (نإ اهنأب رعشي ام «ٌعيِبي ْنَأ» :هلوق يف هكللَه يناعنصلا لاقو

 .فالخ هريغ ينو هيلع عمجم اذهو ء«عيبلا

 يلام نكي مل نإف يلام ضوعلا نوكي نأ طرتشي :هكللَذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 امو تارايسلاو بايثلاو دوقنلاك ةيلاملاف «ةيلام ريغو ةيلام ضاوعألاف «ةعفش ال هنإف

 هكلم عاب ناسنإ :نايعألا لاثم «عفانملاو نايعألا لمشي يلاملا ضوعلاو «كلذ هبشأ

 .عقانمب سيلو نايعأ وهو هيلام انه ضوعلاف «تارايسب صخش ىلع

 هذه نم هبيصن تيبلا بحاص ىطعأو اَيب رجأتسا ناسنإ :عفانملا لاثمو

 صخشل ضرألا هذه نم هبيصن ىطعأ هنأل ؛ةعفنم ضروعلا انهف ءالثم ضرألا

 .ةيلاملا ضاوعألا نم اهنأ كش ال ةعفتملاو ؛ةعفنم ضوعلا ىفوتساو هتيب رجأتسا

 "ليسلا”و :(278/4) ؟مهفملا”و ,(57 /4) ؟ةيادبلا”و ("45 /5) "ةنسلا حرش”و «(”10 /5) «ينغملا” :رظنا

 0 "عتمملا حرشلا”و .(«(19/)

 ثاربملاب لقتنا اميف ةعفشلا تبثت تنال

 نأ هكيرشل لهف «هثراو ىلإ هصقش لقتنيف نيكيرشلا دحأ تومي نأ اهتروص
 ؟ةعفشلاب هذخأي

 .قافتاب هيف عيمجلا دنع ةعفش ال هنإف «ثاريملا ادع ام :هفللذ دشر نبا لاق

 )1١//7991(. "عتمملا حرشلا”و «(015/4) ؟مهفملا”و «(؟1" /4) «ةيادبلا” :رظنا



 نِخلا
 0 ١44 < ١

 عويبلا باتك (18)ثيدحلا (؟)ج

 ؟يلام ربغ ضوعب لقتنا اميف ةعفشلا تبثت له

 وأ اقادص هلعجي نأك «يلام ريغ ضوعب لقتنا ايف ةعفشلا تبثت ال :لوألا لوقلا

 يبعشلاو نسحلا لوق وهو .كلذ وحن وأ علخلا يف اضوع وأ ةيانج شرأ وأ ةرجأ

 .رذنملا نباو يأرلا باحصأو ةلبانحلا ضعبو روث يبأو

 يلكعلا ثراحلاو ىليل يبأ نبا لوق وهو .كلذ لك يف ةعفشلا تبثت :يناثلا لوقلا

 .ةعفشلا ةلدأ مومعب اولدتساو .ةمربش نباو يعفاشلاو كلامو

 هنأل ؛هيف فلتخي نأ يغبني الو :هنللَج يبطرقلا لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «نيميثع نبا هحجرو .قاحلاإلا بتارم ىوقأ نم

 )178/١١(. "عتمملا حرشلا” و ( 05148 /5) ؟مهفملا” و «(717/6) "ينغملا”و :(37/7 /51) «راكذتسالا” :رظنا

 هريغو نْمّرلا :باب

 ؟عيفشلا هذخأي اذامبف يلام ربغ ضوعب لقتنا اذإ

 ليل يبأ نباو ةمربش نباو كلام لوق وهو .هتميقب صقشلا ذخأي :لوألا لوقلا

 .ميدقلا يف يعفاشلا نع يكحو ةلبانحلا ضعبو

 لوق وهو .لثملا رهمب هذخأي هنإف علخ ضوع وأ ارهم ناك اذإ :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحخلا ضعبو يلكعلا ثراحلاو يعفاشلا

 حيحصلا :هنللو لاق ثيح نيميثع نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 صقن وأ ةأرملا رهم ىلع داز ءاوس «هتميقب ذخؤيو موقي هنأ :ىنعمب «هتميقب هذخأي هنأ

 .ىواس وأ

 )574/1١(. "عتمملا حرشلا” و 0715 /8) ؟ينغملا” و 16٠(« /9/) ؟يواحلا” :رظنا

 ؟ضوع ريغب لقتنا اميف ةعفشلا تبثت له

 ريغب ةبطاو ةيصولاو ةقدصلاك ضوع ريغب صقشلا لقتنا اذإ :لوألا لوقلا

 يعفاشلاو كلام :مهنم «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .هيف ةعفش الف ءكلذ وحنو باوث



 0 3 ا

 عويبلا باتك (185)ثيدحلا (؟)ج هريغو نّهّرلا :باب

 قافولا لحمو «ثاريملا هبشأ ضوع ريغب لقتنا هنأل :اولاق ؛ةلبانحلاو يأرلا باحصأو

 لثمب يرتشملا نم هذخأي عيفشلا نأل ؛هانعم يف اذه سيلو ربخلا درو هبو عيبلا وه

 .هريغ يف اذه نكمي الو «هيلإ هب لقتنا يذلا ببسلا

 وهو .هيلإ لقتنا نل صقشلا ةميق عيفشلا عفديو ةعفشلا هيف تبثت :يناثلا لوقلا

 نأل :اولاق «نيميثع نبا هراتخاو .ىليل يبأ نبا نع كلذ يكحو كلام نع ةياور

 ررضلاو تناك امفيك ةكرشلا يف دوجوم اذهو ةكرشلا ررض ةلازإل تتبث ةعفشلا

 هنم هعازتناف .هتجاح ىلع ليلد نمثلا هعفد نأل ؛يرتشملا ررض نود بهتملاب قحاللا

 .هيلإ ةجاحلا ليلد هنم دجوي مل نمم هذخأ نم اررض مظعأ

 )1١//3719(. "متمملا حرشلا”و 714 /0) "ينغملا” و ء(77 /4) "ةيادبلا” :رظنا

 ؟ةراجإلا يف ةعفشلا يرجت له

 انأ :رخآلا كيرشلا لوقيف ثلاثل هبيصن نيكيرشلا دحأ رجؤي نأ :كلذ ةروص

 .رجأتسملا هب رجأتسا يذلا غلبملاب ءيكيرش بيصن رجأتسأف ةراجإلا يف عفشأ

 اهعنم دقو ةراجإلا يف ةعفشلا لمشي (ءيش لك يف) :هلوقو :هنثلخ يناعنصلا لاق

 اًئيش ىمست ةعفنملا نأل ؛هلوق فعضو «ةعفنم ال نيع يف نوكت انإ :اولاقو ةيوداهملا

 حص امل ةكرتشم الو اًئيش نكت ملول ذإ ؛اًضيأ (كرش لك يف) اهلمشف ةكرتشم نوكتو

 هل لحي الا اهلمشيف صوصحم عيب يهو ؛كلذ وحنو ةأياهملاب ةمسقلا الو اهيف ريجأتلا

 .اهيف ةعفشلا ةلع دوجولو ؛اهل ليلدلا لومشل اهيف ةعفشلا توبث قحلاف .«َيِبَيْنَأ

 ؛عفانملا يف ةعفشلا جارخإ نيع لك يف هلوقب فنصملا دارأ :هلل يناكوشلا لاقو

 ةيقاب يهف اهوحن وأ ةراجإب ريغلا ىلإ اهرييصت عقو اذإو نايعألا كلمل اعبت نوكت |منإ اهنإف

 بجعلاف .امات اجورخ كلام ىلإ كلام نم جرخ اهيف يه امنإ ةعفشلاو ءاهكلام كلم يف

 قحلا وه كلذ نآب (معاز ؛ةعفشلا ةلدأ مومع تحت اهلخدأو اهوحنو ةراجإلا يف اهتبثأ نمم



 تسلا
 8١*)ثيدحلا (")ج انذفل

 لثمب هلالدتسا امأو .اهتدئافو اهنومضمو ةعفشلا ىنعم نع جراخ وهو هعبت نم هعبتو

 صاوخ نم ةمسقلا نإف ؛هل ال هيلع وهف مسقي ملام لك يف ةعفشلاب ديب هئاضق مومع

 يف ديجي لوقي اذهو ؛اهل ةعبات نيعلاب ةقلعتم اهنأل ؛اهتمسقل ىنعم الف ؛اهعفانم ال نايعألا

 درجمب دودح يأف .«ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف» :ثيدحلا اذه مامت

 ىضق ويبي يبنلا نأ :ظفلب حيحصلا يف رخآ ثيدح يفو .اهقرطل فيرصت يأو «قوقحلا
 يف اى ءيشلا قالطإ نأ فرعت اذهبو .طئاح وأ ةعبر مسقت مل ةكرش لك يف ةعفشلاب

 هتمسق نكميو .كلم ىلإ كلم نم لقتني يذلا ءيشلاب ديقم ءيش لك يف ةعفشلا ثيدح

 انأ :لصاحلاو .ثيداحألا كلذب تحرص اى هيلإ قرطلا فيرصتو هل دودحلا برضو

 درجمب هكلام كلم ىلع قاب ءيش يف ةعفشلا توبث ايناث عنمنو ءيش اهنأ عنمن الوأ

 ضهتتي ام الإ هنع لقني ال نيعنم لا نيذه ماقم يف مايقلاو هب عافتنالا ىلع ريغلل هطيلست

 .ها .ليقلاو لاقلاب ةغوارملا درجم ال ليلدلا نم ةيجحلل

 نم ةمكحلا نأل ؛كيرشلل تتبث ةعفشلا نأو «يناعنصلا لوق :وه برقألا

 يف لصحي دق (ىك «ةراجإلا يف لصحي دق ررضلاو «كيرشلا ىلع ررضلا ةلازإ ةعفشلا

 .ملعأ هللاو «عيبلا

 55/0( "عتمملا حرشلا” و ,«7107/) ؟"ليسلا”و )١١9/7(. "لبسلا” :رظنا

 عويبلا ُباتك ( هريغو نْهّرلا :باب

 ؟راجلل ةعفشلا تبثت

 نمو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .راجلل ةعفش ال :لوألا لوقلا

 اولدتساو .روث يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلام لوق وهو «مهدعب

 .دودحلا تفرصو قرطلا تعقو اذإف» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كعل> رباج ثيدحب

 نم هوحنو .مسقت مل ةكرش لك يف ةعفشلاب ديجي يبنلا ىضق :ظفل يفو ««ةعفش الف

 هرواجي هنأل ؛كيرشلا ىلع لومحم اِوهِبَقَسِب ّْقَحَأ ُراَلا» :ثيدحو :اولاق ,ثيداحألا



 نخلا
 ٍ 1١0
 هريغو نُهّرلا :باب عويبلا باتك (788)ثيدحلا (؟)ج

 قحأ دحأ نوكي ال نم ىلع قلطت اهنإف (ّقَحَأ» :هلوق هل لديو ؛راجلا ةرواجم نم رثكأ
 .قيرطلا يف كراشملا مث اقلطم كيرشلا هيلع مدقي هتعفشب نيلئاقلا دنع راحلاو هنم

 نيريس نبا لوق وهو .قحأ كيرشلاو ءراجلل ةعفشلا تبثت :يناثلا لوقلا

 نم (؟5١/) يراخبلا هجرخأ اهب اولدتساو .يأرلا باحصأو كرابملا نباو يروثلاو

 .(وَقَسب ٌقَحَأ ٌراَجا» :لاق اك يبنلا نأ .ثضخ عفار بأ ثيدح

 ءاملا وأ ادحاو قيرطلا ناك اذإف .ءلاح نود لاح يف ةعفش راجلل :ثلاثلا لوقلا

 ةتباث ةعفشلاف «كلملا قح نم هيف اكرتشا ءيش يأ وأ ادحاو عرزلا هب ىقسي يذلا

 نب راوسو زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو .ةعفش الف كرتشم قح امهنيب نكي مل اذإو

 ضعب لوق وهو ءدمحأ نع ةياور وهو «يربنعلا نسحلا نب هللا ديبعو هللا ديبع

 .«(ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف» :هلوقب اولدتساو .ةيعفاشلا

 ٌراَا» :ثيدح لمحي هيلعو :اولاق «ةتباث ةعفشلاف قرطلا فرصت مل نإ اهنأ هموهفمف

 .اوَقَسِب ٌقَحَأ

 ناعنصلاو ميقلا نباو مالسإلا خيش رايتخا وهو «ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «ءاملعلا رابك ةئيهو نيميثع نباو يدعسلاو يناكوشلاو

 مالعأ”و لا فول ؟"؟ىرواتفلا”و "ماك /50 "مهفملا”و تم /ه) "يلغملا”و 0 /50 ا؟ةئسلا حرش” :رظنا

 "عتمملا حرشلا”و ((2557/19) ؟لينلا”و )١75/5(, ؟لبسلا”و .(578/5) "حتفلا”و )١١/7(, ؟نيعقوملا

 ١5(. /0) "حيضوتلا”و .(707 /) "برآملا لين”و«(510/١٠)

 ؟ةعفش يبصلل له

 .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .ةعفشلاب ذخألا هلف ءيبصلا غلب اذإ :لوألا لوقلا

 .ةعفشلا ةلدأ مومع :مهتجحو



 عويبلا باتك (؟87)ثيدحلا ( هريغو نْهّرلا :باب

 ثراحلاو يعخنلاو ليل يبأ نبا نع يكحم وهو .ةعفش هل سيل :يناثلا لوقلا

 نم هيف امل ؛غلبي ىتح هراظتنا نكمي الو ذخألا هنكمي ال يبصلا نأل ؛يلكعلا

 .ذخألا كلمي ال وفعلا كلمي ال نم نآل ؛ذخألا يلولل سيلو «يرتشملاب رارضإلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 سيلف «خلإ ... ذخألا يلولل سيل هنأ نم يناثلا لوقلا باحصأ هلاق ام امأو

 .هللا ءاش نإ «ةيتآلا لئاسملا يف كلذ نايب يتأيس امك ذخألا هل لب ,حيحصب
 071784 /0) "ينغملا” و ,(7077 /9/) "يواحلا”و )١1099(. ؟"ىلحملا”و )١048/7(« "فارشإلا” :رظنا

 ؟ةعفشلاب ذخألا يبصلا يلول له

 ءاصيخر ءارشلا نوكي نأ لثم ءاه ذخألا يف ظح يبصلل ناك نإ :لوآلا لوقلا

 هيلع نأل ؛ةعفشلاب ذخألا هيلو مزل «راقعلا ءارشل لام يبصللو لثملا نمثب وأ

 هضقن كلمي ملو ,يبصلل كلملا تبث ءاهب ذخأ اذإف ءظحلا هيف امب ذخألاو .هل طايتحالا

 .يأرلا باحصأو «يعفاشلاو «كلام :مهنم «ملعلا لهأ رثكأ لوق يف «غولبلا دعب

 ذخألا كلمي الف ءاهنع وفعلا كلمي ال هنأل ؛اهب ذخألا يلولل سيل :يناثلا لوقلا

 .يعازوألا لوق وهو «ربك اذإ يبصلا اهب ذخأي امنإو يبنجألاك ءاهب
 .هذه لبق يتلا ةلأسملا رظناو .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 2040 /0) "ينغملا”و .(707/19) "يواتحلا”و ء(599١) ؟ىلحملا” :رظنا

 ةعفشلاب ذخألا يلولا كرتاذإ

 اذإ اهب ذخألا هلو ءطقست مل :ظح اهيف يبصلل ةعفش يلولا كرت نإ :لوألا لوقلا

 هراتخاو «ةلبانحلا بهذم يف هجو وهو ءتطقس اهيف ظحلا مدعل ؛اهكرت نإو ربك

 .مالسولا خيش



 َيَحلا

 عويبلا باتك (:م0)ثيدحلا (")ج نننل

 ةفينح يبأ لوق وهو .ربك اذإ ذخألا دلولل سيلو ءاقلطم طقست :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا ضعبو

 نع صوصنملا وهو «ربك اذإ اهم ذخألا هلو ءاقلطم طقست ال :ثلاثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو «هباحصأ رثكأ كلذ ىلع دمحأ

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(5//1919) ؟فاصنإلا” و ,(4*95 /0) ؟ينغملا”و ,(؟05/7) ؟يواحلا” :رظنا

 هريغو نْهرلا :باب

 سلفملاو هيلع ىمغملاو هيفسلاو نونجملا ةعفش

 قبطملا نونجملا يف مكحلاو :(”57/5) ؟ينغملا» يف هلله ةمادق نبا لاق

 ىمغملا امأو «كلذل هيفسلا كلذكو .هظحل هيلع روجحم هنأل ؛ءاوس يبصلا يف مكحلاك

 هلف «سلفملا امأو «هتقافإ رظتني نونجملاو بئاغلا مكح همكحو «هيلع ةيالو الف هيلع

 يف مه تبثي مل كلملا نأل ؛اهب ذخألا هتامرغل سيلو ءاهنع وفعلاو «ةعفشلاب ذخألا

 ءاهيلع ربجي الف ؛ةضواعم اهنأل ؛اهب ذخألا ىلع هرابجإ الو ءاهتمسق لبق هكالمأ

 .هيلع ربجي الف «قح طاقسإ هنأل ؛وفعلا ىلع هرابجإ مط سيلو «تاضواعملا رئاسك

 ؟ملسم ىلع يمذل ةعفشلا تبثت له

 لهأ روهمج لوق وهو .يمذلاو رفاكلاو ملسملل ةعفشلا تبثت :لوآلا لوقلا

 مومع :مهتجح .يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأو زيزعلا دبع نب رمع :مهنم «ملعلا

 رفاكلاو ملسملا هيف ىوتساف ؛ءارشلاب ررضلا عفدل تباث رايخ هنألو ؛ةعفشلا ةلدأ

 .بيعلاب درلاك

 .دمحأو نسحلاو يبعشلا لوق وهو .ملسم ىلع رفاكل ةعفش ال :يناثلا لوقلا

 ١[ 8 ١:ءاسنلا]# اَليِبَس َنِنِمَوْلأ َلَع َنرْفكْلل ُهّنأ َلَعْجحح نآو# :ىلاعت هلوقب اولدتساو
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 عويبلا باتك (788)ثيدحلا (*)ج هريغو نهرلا :باب

 خيشلا لاق ثيدحلاو .(يناَرْصَتِل َةَعْفُش ال١ :ثيدحبو ءاوُلْعَي مالْسِإلا» :ثيدحبو

 .ركنم )١15(: ؟ءاورإلا” يف هفذلَج ينابلألا

 لاق «يناكوشلاو يناعنصلاو رذنملا نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 َلَعَحَح نلو# :هلوقب لالدتسالا اذه لثمل حلصي الو :يناثلا لوقلا ةلدأ ىلع ادار هفللج

 اه هنإف ؛اوُلْعَي م ُمالْسِإلا» :اخَي هلوقو [١4١:ءاسنلا14 اليِبَس َنِنِمْوْلَأ َلَع َنرْفكْلل ُهَلَأ

 ملو مالسإلا ةعيرشب لب .هسفن ةهج نم الو هتعيرشب نينمؤملا ىلع ليبس هل نكي ىل انه

 .رهظأ رمألاف «مهنيب تاذ يف عفاشتلا توبث امأو .اهب هسفن نع ررضلا عفدل لعي

 ؟ليسلا” و 211١ /7) ؟لبسلا”و )١708(( ؟ملسم حرش” و :(0//741) ؟ينغملا”و ((109/1) "فارشإلا” :رظنا

 09337 )1١/ "عتمملا حرشلا”و 771/5

 مسقي مل امراقعلا يف ةعفشلا تبثت

 (يف مساقي مل يذلا كيرشلل ةعفشلا تابثإ نأ ىلع اوعمجأو :هكللك رذنملا نبا لاق

 .طئاح وأ راد وأ ضرأ نم عيب

 مل ام «راقعلا يف كيرشلل ةعفشلا توبث ىلع نوملسملا عمجأ :هنلله يوونلا لاقو

 .مسقي
 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ اذه ىلع عامجإلا لقن اذكهو

 "ملسم حرش”و كوة "ينغملا”و ل١٠7 /5) ؟ةيادبلا”و 5) "عاجإلا”و )١67/5((, "فارشإلا” :رظنا

 .(ا1 5042

 ؟ هتمسق نكمي ال ام يف ةعفشلا تبثت له

 «ةليلق هتحاسم امم توناحلاو ماحلاو ةريغصلا رادلا يف ةعفشلا تبثت :لوألا لوقلا

 ةياورو كلام نع ةياورو يروثلاو ةفينح بأ لوق وهو .رابجإ ةمسق هتمسق بهجت الو

 ةلدأ مومعب اولدتساو .ةيعفاشلا نم جيرس نباو «ةلبانحلا ضعب اهراتخا دمحأ نع

 .دبأتي هنأل ؛رثكأ عونلا اذه يف ررضلاو «ةكراشملا ررض ةلازإل ةعفشلا نألو ؛ةعفشلا
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 عويبلا باتك (؟87)ثيدحلا (0) هريغو نهرلا :باب

 ةعيبرو ديعس نب ىيحي لوق وهو .ءايشألا هذه يف ةعفشلا تبنت ال :يناثلا لوقلا

 ال١ :ثيدحب اولدتساو دمحأ نع ةروهشملا ةياورلاو كلام نع ةياورو يعفاشلاو

 .قَبَقْتَم اَلَو قيرَط اَلَو ِءاَِف يف َةَعْفُش

 ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هّللاو .ءاملعلا رايك ةئيهو «نيميثع نباو ىدعسلاو

 :(171/5) "نيعقوملا مالعأ”و .("8+ /8.0) ؟ىواتفلا”و .(01/0) "ينخملا”و «(؟4/١) ؟ةيادبلا” :رظنا

 )515/٠١١(. ؟"عتمملا حرشلا” و ء(8/0) "حيضوتلا”و

 نيمسق ىلع يهو ضرألل اعبت عابت ءايشأ

 اعبت ةعفشلاب ذخؤي هنإف ء«ضرألا عم عابي سارغلاو ءانبلا :لوألا مسقلا

 تبثأ نم نيب هيف فرعن الو ,بهذملا يف فالخ ريغب :هنثله ةمادق نبا لاق ءضرألل

 ءمسقي مل كرش لك يف ةعفشلاب هؤاضقو ذكي يبنلا لوق هيلع لد دقو ءافالخ ةعفشلا

 .راجشألاو ءانبلا هيف لخدي اذهو .طئاح وأ ةعبر

 .ضرألا عم عابت ةرهاظلا ةرمثلاو «عرزلا وهو فالخ هيف ام :يناثلا مسقلا

 :نالوق هيف اذهو

 دمحأو يعفاشلا لوق وهو .ادرفم الو اعبت ةعفشلا هيف تبثت ال :لوألا لوقلا

 .ةعفشلا يف كلذكف «عيبلا يف لصألا عبتي ال هنأل :اولاق

 يبنلا نأ دشنيم رمع نبا ثيدح نم )١9047( ملسمو )5١4( يراخبلا يفف

 رمثلا نأ امكف .«ٌعاَبْملا طرت الإ عئاَِْل اَهَُمَتَق ترب دق اًلْخَت عاب ْنَم» :لاق يك

 :ةعفشلاب ذخألا يف عبتي ال كلذكف ؛عاتبملا طرتشي نأ الإ عيبلا يف عبتي ال عرزلا هلثمو

 ءءانبلاو سارغلا فالخب لوطت ال رمثلاو عرزلا ةدم اًضيأو ءاهارتشا نمل نوكي لب

 .لوطت اهمتدم نإف



 عويبلا باتك (؟8*)ثي وريغو نْهّرلا :باب

 ؛كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو .هلوصأ عم ةعفشلاب كلذ ذخؤي :يناثلا لوقلا

 سارغلاو ءانبلاك ءاعبت ةعفشلا هيف تبثيف «ةعفشلا هيف امب لصتم هنأل

 ةدوجوم ةرمثلا تناك اذإ هنأ هلله نيميثع نبا خيشلا هحجر ام :وه حجارلا

 مث .عرزلا يف لاقي كلذكو .عبنت اهإف «ةدوجوم ةرمثلاو كيرشلا عفشو عيبلا نيح

 .حيجرتلا اذهل اهب اًللعم ارومأ هنللَه ركذ
 .(؟١44/1) عتمملا حرشلا”و «(* 311 /0) ؟ينغملا” و «(44 /9) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟راقعلا ريغ يف ةعفشلا تبثت له

 راجشأ نم اهيف ناك ام اهعبتيو يضارألاو راقعلا يف الإ ةعفش ال :لوألا لوقلا

 فلؤملا هركذ يذلا كلذ رباج ثيدحب اولدتساو .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .ةينبأو

 ةعبر مسقت مل ةكرش لك يف ةعفشلاب دي يبنلا ىضق :ملسم تاياور ضعب يف
 .اررض دشأ هنأل ؛راقعلاب تصتخا امنإو :اولاق ءطئاحوأ

 ناويحلاو ضورعلا نم ةكرتشملا لاومألا عيمج يف ةعفشلا تبثت :يناثلا لوقلا

 ةكم لهأ لوق اذهو :هللله ميقلا نبا لاق كلامو ءاطع نع ةياور وهو ءاهريغو

 .لبنح ةياور يف دمحأ مامإلا هيلع صنو ءرهاظلا لهأو

 نأ :حجارلا لوقلا :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاق «يناثلا لوقلا وه حجارلا

 .ءيش يأ مأ اشارف مأ يناوأ مأ اضرأ ناك ءاوس «كرتشم لك يف تبثت ةعفشلا

 ((1798) "ملسم حرش”و :(771/5) "ينغملا”و «(57 /51) "راكذتسالا”و «(784 /4) «ةنسلا حرش” :رظنا

 )١19/7(. "نيعقوملا مالعإ”و

 ؟سلجم رايخ ةعفشلا يف له

 ناهجو عيفشلل هتوبث يفو يرتشملل ةعفشلا يف تبثي الو :هنللذ يوونلا لاق

 ىقرافلاو هيبنتلا”7 ف فئتصملا هحححص نمنو .تبثي جا :(مههحصأ :ناروهشم



 هريغو نُهّرلا :ٌباب

 رصتخم حرش” و "بيذهتلا” هيباتك يف يوغبلا هب عطقو ؟ررحملا” يف يعفارلاو

 ذخألا نيب رايخلاب هنأ هانعم :ليقف هانتبثأ نإف ءاًضيأ ليلدلا يف حجارلا وهو . "ينزملا

 :نيمرحلا مامإ لاق «روفلا ىلع ةعفشلا :انلوق ىلع انعيرفت عم سلجملا يف مادام كرتلاو

 مادام هدرو كلملا ضقن يف رايخلا هل مث روفلا ىلع هنأ حيحصلا لب ءطلغ هجولا اذه

 .سلجملا رايخ ةقيقح يهو ءباوصلا وه اذهو .سلجملا يف

 ؛سلجملا رايخ عيفشلل نأ :وهو «نيمرحلا مامإ هححص ام :وه حيحصلا :تلق

 .ملعأ هللاو ءذخألاو درلا نيب ريخيف

 .(5178/1/) "يواخلا”و 509 /9) "عومجملا” :رظنا

 !طرش رايخ هسفنل لعجي نأ عيفشلل له
 تبثي ال اذكو ءفالخ الب ةعفشلا يف تبثي ال طرشلا رايخ :هئللَ يوونلا لاق

 .قبس فالخ امهيف سلجملا رايخ يفو «هلاوحلا يف

 رمألا اذه يف طرشلا رايخ هسفنل لعجي نأ نم عنام الو :هنلله يناكوشلا لاقو

 قحبب يلإ عيبملا اذه لاقتنا يف تبغر نإ :يرتشملل لوقيف «ءعرشلا هل هتبثأ يذلا

 لوبق نم عنتمي نأ يرتشملل سيلو .كيلع در وهف الإو اذكو اذك ةدم يف ةعفشلا

 .هقح داهتجالا ىفو نم هابأي ال وهف «ةدلقملا هتبأ نإو هوحنو اذهو .طرشلا اذه

 .01/19/5) ؟ليسلا”و «519/9) "عومجملا” :رظنا

 هرايخ يهتني ىتح ةعفش الف رايخ عئابلل ناك اذإ

 نأ عئابلل رايخلا ناك اذإ هنأ :ءاهقفلا نيب افالخ ملعأ الو :هفثل ربلا دبع نبا لاق

 ؛يرتشملا ىلإ صقشلا ريصيو «رايخلا مايأ يضقنت ىتح «عيفشلل بجت ال ةعفشلا

 .هتلله دشر نبا مالك هوحنو .كلذ لبق ال «دارأ نإ عيفشلا عفشي ذئنيحف

 .(18/9) "ينغملا”و «(؟15 /5) ©«ةيادبلا” و ( 301 /51) «راكذتسالا” :رظنا



 ا

 عويبلا باتك («ك)ثيدحلا (؟)ج هنن

 يرتشملل رايخلا ناك اذإ ةعفشلا تبثت له
 ءاهتنا لبق ولو «ةعفشلا تبثت اهنإف طقف يرتشملل رايخلا ناك اذإ :لوألا لوقلا

 .عئابلا ةهج نم امزال راص دق هنأل ؛يأرلا باحصأو يعفاشلا لوق وهو .رايخلا

 م2

 هريغو نهرلا :باب

 يف يعفاشلاو دمحأو كلام لوق وهو .رايخلا يهتني ىتح ةعفش ال :يناثلا لوقلا

 نأل كلذو ؛عئابلل ناك ول (ى «ةعفشلا هيف تبثت ملف «رايخلا هيف عيبم هنأل ؛لوق

 هقح توفيو «هيلع ةدهعلا بجويو ءهاضر ريغب دقعلاب يرتشملا مزلي ةعفشلاب ذخألا

 .زجي ملف «نمثلا نيع يف عوجرلا نم

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .( ١8" /0) "ينغملا” و «(77/5) ؟ةيادبلا”و «(301/751) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟يخارتلا ىلع مأروفلا ىلع ةعفشلا له

 رذع ريغل هملع دعب اهبلط نع رخأت ولف روفلا ىلع ةعفشلا رايخ :لوألا لوقلا

 يتبلاو ةمربش نباو يعازوألاو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .هتعفش تلطب

 وهو «اِلاَقعلا ّلَكَك ٌةَعْفُشلا» :ثيدحلاب اولدتساو .دمحأ نع ةياورو يربنعلاو

 .اًدج فيعض ثيدح
 اضرلا ىلع لدي ام هنم دجوي ملام طقست ال اهنأو يخارتلا ىلع اهنأ :يناثلا لوقلا

 يف دمحأو لوق يف يعفاشلاو كلام لوق وهو .كلذ وحن وأ ةمسقب ةبلاطم وأ وفع نم

 :لاق اكلام نأ الإ ءنيميثع نباو يدعسلاو يناكوشلاو يناعنصلا هراتخاو «ةياور

 يف ررض ال رايخلا اذه نأل ؛اهل كرات هنأ ملعي ةدم يضمب هنعو «ةنس يضمب عطقنت

 يرتشملل عفنلا نأ ررضلا مدع نايبو ءصاصقلا قحك ريخأتلاب طقسي ملف هيخارت

 .هتميق هلف ءانب وأ سارغ نم ةرامع هيف ثدحأ نإو «عيبملا لالغتساب



 هريغو نهرلا :باب

 .لوق يف يعفاشلاو

 فرعلا بسح ةلهم عفاشلل ىطعي هنأ :هكلله يدعسلا هلاق ام :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «نيملاعلا بر ريختسيو نيفراعلا ريشتسي ةداعلاو

 "عتمملا حرشلا”و 0776 /؟) ؟ليسلا” و 2١17 /9) ؟لبسلا”و .(705 /5) "ينغملا”و ((58/4) ؟ةيادبلا” :رظنا

 .(118 /9) ؟برآملا لين” و ١5(« /6) "حيضرتلا” و )36١/٠١(«

 همودق دنع الإ عيبلاب ملعي مل اذإ بئاغلا ةعفش

 مل اذإ هنأ ىلع نوعمجم ملعلا لهأ نإف بئاغلا ةعفش امأ :هقلل ريلا دبع نبا لاق

 ةعفشلا هلف «ملعف مدق مث نيضرألاو رودلا نم كيرش اهيف وه يتلا ةصحلا عيبب ملعي

 .هتبيغ ةدم لوط عم

 .دشر نبا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو

 سيل يعخنلا نع يورو :هنثله ةمادق نبا لاق دقف ؛رظن عامجإلا لقن يفو

 .بيرقلا بئاغلل الإ يتبلاو يلكعلا ثراحلا لاق هبو .ةعفش بئاغلل

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه روهمجلا هلاق ام :تلق

 )717١/0(. ؟ينغملا”و اال /4) "ةيادبلا” و (؟75/57) "راكذتسالا” :رظنا

 دهشي ملو عيبلاب بئاغلا ملع اذإ

 نأ هرفس يف داهشإلا نع زجع نإ هنأ فالخ الو :هنللك ةمادق نبا لاق :الوأ

 مدعل وأ هرذعل بلطلا كرت ول ام هبشأف «هكرت يف روذعم هنأل ؛طقست ال هتعفش

 .ها .ملعلا

 :بلطلا ىلع لدي ام هنم لصحي ملو داهشإلا ىلع ارداق ناك اذإ اوفلتخاو

 .يعفاشلا بهذم يف هجوو كلام لوق وهو .هتعفش طقست ال :لوألا لوقلا



 عويبلا باتك (78)ثيدحلا (* وريغو نْهّرلا :باب

 .يعفاشلا بهذم يف هجوو .دمحأ مالك رهاظ وهو .طقست :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .078017 /7) "ليتلا” و 0771 /0) "ينغملا” و «(737 /4) "ةيادبلا” و «(7777 /01) «راكذتسالا” :رظنا

 اهوحنو ةبهلاك عيبلا ريغب صقشلا يف يرتشملا فرصت اذإ

 «ةعفشلا هب بجت ال اب صقشلا يف يرتشملا فرصت نإو :هغلل ةمادق نبا لاق

 كلذ خسف عيفشلل :ركب وبأ لاقف ءادجسم هلعجو «نهرلاو ةبهلاو فقولاك

 ءيعفاشلاو «كلام لوق وهو .هب عيبلا عقو يذلا نمئثلاب هذخأيو .ءفرصتلا

 ذخألا ناكمإ عم «ثلاثلاو يناثلا عيبلا خسف كلم عيفشلا نآل ؛يأرلا باحصأو

 هتبنجو «قبسأ عيفشلا قح نآلو ؛ىلوأ هب ذخألا هنكمي ال دقع خسف كلمي نآلف ءابب

 فقولا لطبي نأ عنتمي الو.هقح لطبي افرصت فرصتي نأ يرتشملا كلمي ملف ءىوقأ

 فقولا در «تام اذإ هنإف ؛نيد هيلعو هكالمأ ضيرملا فقو ول اك «ريغلا قح لجأآل

 .ىلوأ فقولاف ءقتعلا لاطبإ مهل لب «هثلث ىلع داز اهيف ةئرولاو ءامرغلا ىلإ

 فرصت اذإ هنأ ةلأسملا هذه يف حجارلا لوقلا :هلللك نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .عفشي نأ عيفشلل نإف ءكلذ هبشأ ام وأ اًقادص هلعج وأ هفقو وأ هتببب يرتشملا
 .(9//771) "عتمملا حرشلا” و ١67(« /7) "نايبلا” و «(778 /0) "ينغملا” :رظنا

 ةتوافتم مهقوقحو عيفش نم رثكأ دجو اذإ

 «ةكرشلا يف هبيصن ردقب دحاو لك صصحلاب ةعفشلا نوذخأي :لوألا لوقلا

 عابف ءاهسدس رخآللو اهثلث رخآللو اهفصن مهدحأل لاجر ةثالث نيب راد :كلذ لاثم

 نيثلثلا ثلثلا بحاص ذخأيف «ةعفشلا هكيرشل بجوو هفصن فصنلا بحاص

 فلسلا نم ةعامجو يعفاشلاو هباحصأو كلام لوق اذهو .ثلثلا سدسلا بحاصو



 عويبلا باتك (؟185)ثيدحلا (؟ هريغو نْهّرلا :ُباب

 هنأ :مهتجح .ةنيدملا لهأ روهمج لوق وهو «نيريس نباو ءاطعو يضاقلا حيرش مهنم
 .كلملا ردق ىلع طّسقف كلملاب دافتسم قح

 ربكألا ظحلا بحاص نأو سوؤرلا ددع ىلع مهنيب مسقت ةعفشلا :يناثلا لوقلا

 ليل يبأ نباو يروثلاو مكحلاو ميهاربإو يبعشلا لوق وهو .ءاوس اهيف رغصألاو

 درفنا ول مهنم دحاو لك نأ كلذ يف :مهتجح .هباحصأو ةفينح يبأو ةمربش نباو

 .هبيصن لق نإو «عيمجلا ذخأل ةكرشلاب

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ١44(. /9) ؟نايبلا” و «(؟ 4 /8) ؟ةيادبلا”و 7841١ /51) ؟راكذتسالا”و«(51/5١) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟صقشلا ضعب اوذخأي نأ يقابلل لهف ,هقح نع ءاعفشلا دحأ لزانت اذإ

 ةكرتشم ضرأ نم اصقش ىرتشا نم نأ ىلع اوعمجأو :هكلح رذنملا نبا لاق

 ذخأي نأ ةعفشلاب ذخألا دارأ نملف .ذخأي نأ مهضعب دارأو ةعفشلا مهضعب ملسف

 .يقب ام كرتيو هتصح ردقب ذخأي نأ هل سيلو «هعدي وأ عيمجلا

 ةقفصلا ضيعبتب «ءيرتشملاب اًرارضإ ضعبلا ذخأ يف نآل :هفللذ ةمادق نبا لاقو

 اعفد ؛لصألا فالخ ىلع تبثت امنإ ةعفشلا نأل ؛ررضلاب لازي ال ررضلاو «هيلع

 ضعب ذخأ اذإف .ةمسقلا ةنؤمو ةكراشملا ءوس نم افوخ ؛لخادلا كيرشلا ررضل

 .تبثت الف «لصألا ةفلاخمل زوجملا ىنعملا ققحتي ملف ؛ررضلا هنع عفدني مل ءصقشلا

 )94/1١١(. ؟عتمملا حرشلا” و ,«(755/6) "ينغملا” و .(175) "عاجإلا”و )١57/5(« ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ ةعفشلا نيقابلل لهف ,هئاكرش دحأل هصقش عاباذإ

 .هبيصن ردقب ذخأي نأ رخآلا عيفشللف اكيرش يرتشملا ناك اذإ :لوألا لوقلا

 امهنأل :اولاق ؛اعازن هيف ملعأ ال :يوادرملا لاق .دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو

 .يبنجأ ىرتشا ول اك .ةعفشلا يف ايواستيف ةكرشلا يف ايواست دق



 خلا
 0 ٠»

 هريغو ِنْهّرلا :باب عويبلا باتك (78*)ثيدحلا (*)ج 5١

 يبعشلاو نسحلا نع اذه يكح .عفشي نأ رخآلا كيرشلل سيل :يناثلا لوقلا

 .ررض الف ةمدقتم هتكرش اذهو «لخادلا كيرشلا رض عفدل تتبث اهنأل ؛يتبلاو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا
 5١ /ك)ج «فاصنإلا”و يلج /ه) "ينغملا” :رظنا

 * هب هش

 هيف ةعفش ال امو ةعفش هيف ام عيبملا يف ناك اذإ

 عمو «ةعفش هيف يذلا صقشلا :انه صقشلاب دارملاو ءاّصقش عاب :كلذ لاثم

 .ةرايس وأ فيس وأ بوثك هيف ةعفش ال ام صقشلا اذه

 ؟طقف صقشلا ذخأي [أ عيمجلا ذخأي له :اوفلتخا دقو

 موقيف .هعم ام نود «نمثلا نم هتصحب صقشلا يف ةعفشلا تبثت :لوآلا لوقلا

 :ميفشلا هذخأي صقشلا صخي اف ءاهتمبق ردق ىلع نمثلا مسقيو اههنم دحاو لك

 .يرتشملاب اًررض لكلا ذخأ يف نأ :مهتجح .دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو

 .كلام لوق وهو .لكلا يف ةعفشلا تبثت :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو .لوآلا لوقلا :وه باوصلا

 )١١//591(. "عتمملا حرشلا”و ((507/5) "فاصنإلا” و 70٠(, /6) ؟ينغملا” :رظنا

 يرتشملا دي يف عيبملا ضعب فلت اذإ

 هذه نم هبيصن ورمع عاب ءسارغ اهيفو ورمعو ديز نيب ضرأ :كلذ لاثم

 اذإف ءصقنت فوس ةميقلا نأ مولعملا نمو «سارغلا فلت مث «,ثلاث ىلع ضرألا

 اذه لهف ءاَملأ نيرشع سارغ نودبو ءاّقلأ نيثالث تواس سارغلاب ضرألا تردق

 :فالخ هيف ؟يرتشملا ناض نم نوكي صقنلا



 ١١ه
2< 

 عويبلا باتك (؟17*)ثيدحلا (١)ج هريغو نْهّرلا :باب

 وأ «ىلاعت هللا لعفب فلتلا ناك ءاوسو «يرتشملا نامض نم نوكي :لوألا لوقلا

 نم اهتصحب اهذخأ ةعفشلاب ذخألا عيفشلا دارأ نإ :اذه ىلعو .يمدآ لعف هببس ناك

 .دمحأ مالك رهاظو يعفاشلل لوقو .فسوي يبأو يربنعلاو يروثلا لوق وهو .نمثلا

 ىلاعت هللا لعفب ناك نإو «مدقت (ىكف يمدآ لعفب فلتلا ناك نإ :يناثلا لوقلا

 هللادبع يبأو ةفينح يبأ لوق وهو .كرتي وأ نمثلا لكب الإ يقابلا ذخأ عيفشلل سيلف

 .يعفاشلل يناثلا لوقلاو «ةلبانحلا نم دماح نبا

 .(؟5هار/طد) *عتمملا حرشلا”و )5١17/7(, ؟"فاصنإلا”و ("5/6) "ينغملا» :رظنا

 ؟ةعفشلا ثروت له

 نإو :هنلله يوادرملا لاق «ةثرولا ىلإ قحلا لقتنيف ةعفشلاب هتبلاطم دعب تام نإ

 ملعأ الو .باحصألا هيلعو ,بهذملا وهو «ةثرولا اهقحتسا :اه بلاط نأ دعب تام

 .ها .اقالخ هيف

 ةلأسملا هذه يف فلتخا ؟ةبلاطملا قح ةثرولل لهف «بلاطي نأ لبق تام نإ امأو

 :نيلوق ىلع

 نيريس نباو نسحلا لوق وهو .ثروت الو بهوت ال ةعفشلا نأ :لوألا لوقلا

 يح نب نسحلاو ةيرهاظلاو قاحسإو دمحأو يروثلا لاق هبو «يعخنلاو يبعشلاو

 عيبلا دعب تثدح امنإ ةثرولا ةكرش نألو ؛هلام الو هكلم ال اهنأل ؛يأرلا باحصأو

 .ةعفش مهل بجت ملف ؛ءاكرش عيبلا نيح اونوكي مو

 زاجحلا لهأ رئاسو يعفاشلاو كلام لوق وهو .ةثوروم ةعفشلا :يناثلا لوقلا

 درلا رايخك هتثرو هنع هثري تيملا قوقح نم قح اهنأل ؛ةلبانحلا دنع هجو وهو

 .0 .بيعلاب
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 هريغو نّهّرلا :ُباب ج)١( عويبلا باتك (187)ثيدحلا

 ةعفشلا نأ رهاظلا :هنلله لاق ءيناكوشلا حيجرت وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ثروي قح هنأل ؛هدعبو بلطلا لبق نيب قرف ريغ نم اقلطم عيفشلا تومب لطبت ال

 ؛ءارشلا دنع ادوجوم ناك نمل صتخم ريغ ررضلا عفدو .قوقحلا رئاس ثروت (ى هنع

 نكمتي نأ لبق وأ عيبلاب ملعي نأ لبق عيفشلا تام اذإو .ررضتي اك ررضتي هثراو نأل

 «بلطلا نم نكمتلا دعب وأ ملعلا دعب تام ول اذكهو «هل ناك ام هثراولف بلطلا نم

 .بلطلا يف روفلا طارتشا مدع نم كل انمدق امك
 «فاصنإلا” و ء(7317/0 /5) "يبنغملا” و 27١6(( /5) ؟ةيادبلا”و )١505(.« ؟ىلحملا”و )70/8/5١1(« "راكذتسالا” :رظنا

 .(/7ا/ /؟) "ليسلا”وى(58/5)

 صقشلا عيفشلا هب قحتسي يذلا نمثلا
 ولف .دقعلا هيلع رقتسا يذلا نمثلاب صقشلا عيفشلا قحتسي :لوألا لوقلا

 قح يف رييغتلا كلذ تبث ءصقن وأ ةدايزب رايخلا نمز يف هاريغ مث «ردقب اعيابت

 (نإو .دقعلا مت اذإ تبثي نإ عيفشلا قح نآل ؛دمحأو يعفاشلا لوق وهو .عيفشلا

 ءدقعلا مربناو «رايخلا ىضقنا اذإ امأف .هقاقحتسا لاح تباث وه يذلا نمثلاب قحتسي

 .ةبهطا طورش اهل ربتعي ةبه هدعب ةدايزلا نأل ؛دقعلاب قحلي مل ءاصقن وأ ادازف

 ؛ةفينح بأ لوق وهو .ةدايزلا نود عيفشلا قح يف صقنلا تبثي :يناثلا لوقلا

 .صقنلا فالخب ءاهكلمي ملف ؛عيفشلا رضت ةدايزلا نأل

 .ملعأ هللاو .نيميثع نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا :وه حجارلا
 )774/1١(. "عتمملا حرشلا” و ,(749/5) ؟ينغملا” :رظنا

 نمثلا عفد ةيفيك
 :تالاح ثالث ةلأسملا هذهل

 .اهلثم عيفشلا عفدي انهف .ريناندلاو مهاردلاك .دقنب نمثلا نوكي نأ :ىلوآلا



 هاذا
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 عويبلا باتك (؟88)ثيدحلا (*)ج هريغو نّهرلا :باب

 يتأي هذهف «ناهدألاو بوبحلاك «نامثألا ريغ تايلثملا نم نوكي نأ :ةيناثلا

 تاوذ نم هنأل ؛يأرلا باحصأو ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق اذهو .اًضيأ اهلثمب عيفشلا

 ضرقلا لدبك .هلثم ناكف «نمثلا لدب بجاولا نألو ؛نائألاك وهف «لاثمألا

 .فلتملاو

 ءايشألا يهو «تاموقتملا نم نوكي لب «لاثمألا تاوذ نم نوكي الأ :ةثلاثلا

 :فالخ اهيف هذهف ؛هوحنو بايثلاو ناويحلاك ,قباطم ليثم اهل سيل يتلا

 رثكأ لوق اذهو .نمثلا ةميق عيفشلا عفديو ةعفشلا اهيف تبثت :لوألا لوقلا

 لثملاو «يلثملاك عيبملا يف ةعفشلا هب تبثت نأ زاجف «نمثلا يعون دحأ هنأل ؛ملعلا لهأ

 .ةميقلا قيرط نمو «ةروصلا قيرط نم نوكي

 هل لثم ال اذهو ءنمثلا لثمب بجت اهنأل ؛انهاه ةعفشلا بهجت ال :يناثلا لوقلا

 راوسو .يرصبلا نسحلا نع اذه يكح .نمثلا لهج ول اى «بجي ملف ,ذخألا رذعتف

 .ىضاقلا
- 

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 ,("8/) ؟ينغملا”و.(77/90١) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟ايلثم نكي مل اذإ صقشلا نمث موقي ىتم
 تقو هنأل ؛عيبلا تقو ربتعت اهنإف .هتميق بجت امم نمثلا ناك نإ :لوآلا لوقلا

 تريتعا «رايخ هيف ناك نإو ءصقنلاو ةدايزلاب كلذ دعب رابتعا الو .قاقحتسالا

 لوق اذهو .ةعفشلا قاقحتسا نيح هنأل ؛دقعلا رارقتساو رايخلا ءاضقنا نيح ةميقلا

 .دمحأو يعفاشلا

 .كلام نع اذه يكح .ةمكاحملا موي هتميقب هذخأي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(0/.754) "ينغملا” و «(177/7) "نايبلا” :رظنا



 هريغو نُهّرلا :باب

 الجؤم نمثلا ناك اذإ

 ءائيلم ناك نإ ءلجألا كلذب عيفشلا هذخأ ءالجؤم نمثلا ناك اذإ :لوألا لوقلا

 .قاحسإو دمحأو نوشجاملا نباو كلام لاق هبو .ذخأو ائيلم انيمض ماقأ الإو

 :ةفينح وبأ لاقو .يروثلا لوق وهو .الاح دقنلاب الإ اهذخأي ال :يناثلا لوقلا

 يف يعفاشلل لوق وهو .عفشي مث ءلجألا يضم رظتني وأ الاح نمثلاب اهذخأي نأ امإ

 .ديدجلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 نم ليجأتلاو هتفصو نمثلا ردق يف يرتشملل عبات عيفشلا :هئللَه ةمادق نبا لاق

 هوركذ امو .ردقلا ةدايزك عيفشلا مزلي ملف ليجأتلا ىلع ةدايز لولحلا نألو ؛هتافص

 ثيحب هنيمض يف وأ عيفشلا يف ةءالملا دجوت ىتح اهبجون ال اننإف ممذلا فالتخا نم

 .كلذ ءارو ايف امهفالتخا رضي الف لاملا ظفحني

 .(؟1//١7) "عتمملا حرشلا” و 07206٠0(« /0) "ينغملا” و ١77(« /7) '«نايبلا” :رظنا

 عيفشلا بلط لبق يرتشملا اهعاب اذإ

 احيحص افرصت هيف فرصت ىتم :(77 54 /0) ؟ينغملا” يف فلل ةمادق نبا لاق

 هذخأو يناثلا عيبلا خسف ءاش نإ «رايخلاب عيفشلاف .هعاب نأ لثم «ةعفشلا هب بجت

 ىضمأ ءاش نإو «يرتشملا فرصت لبق هل تبجو ةعفشلا نأل ؛هنمثب لوألا عيبلاب

 |ب ذخألا هل ناكف «نيدقعلا يف عيفش هنأل ؛يناثلا يرتشملا نم ةعفشلاب ذخأو هفرصت

 نادقعلا خسفنيو «لوألا عيبلاب عيبملا ذخأي نأ هلف «ةثالث كلذ عيابت نإو ءامهنم ءاش

 الو «ثلاثلاب هذخأي نأ هلو .هدحو ثلاثلا خسفتنيو «يناثلاب هذخأي نأ هلو .ناريخألا

 ملو .هب ىرتشا يذلا نمثلا هيلإ عفد «ثلاثلا نم هذخأ اذإف .دوقعلا نم ءيش خسفني

 نمثلا يناثلا نم ذخأ نإو ءهب ىرتشا يذلا نمثلا هيلإ لصو هنآل ؛دحأ ىلع عجري



 تحل حي
 عاش

 ذخأو .هدقع خسفنا دق هنأل ؛هاطعأ اهب هيلع ثلاثلا عجرو «هب ىرتشا يذلا هيلإ عفد

 ىلإ عفد «لوألا عيبلاب ذخأ نإو «هنم هذخأ هنأل ؟يناثلا ىلع هنمثب عجريف .هنم صقشلا

 ىلع ثلاثلا عجرو «نيرخآلا دقع خسفناو «هب ىرتشا يذلا نمثلا لوألا يرتشملا

 هبو افالخ اذه يف ملعن الو....هاطعأ اب لوألا ىلع يناثلا عجرو «هاطعأ اهب يناثلا

 امم عيبلا ىنعم يف ناك امو «يأرلا باحصأو «يربنعلاو .ءيعفاشلاو .كلام لوقي

 .انركذ ايف «عيبلاك وهف «ةعفشلا هب بجت

 عويبلا باتك (؟87)ثيدحلا ( هريغو نّهرلا :باب

 لقأ نابف نمثب يرتشملا رهاظت اذإ

 عيفشلا كرتف «هب دقعلا عقو امم رثكأ نمثلا نأ يرتشملا رهظأ اذإ :لوآلا لوقلا

 «يأرلا باحصأو دمحأو «يعفاشلا لاق اذهبو .كلذب ةعفشلا طقست مل «ةعفشلا

 :اولاق «ريثكلا نمثلا ناكمل الإ ةعفشلا تملس ام :فلحي نأ دعب لاق هنأ الإ .كلامو

 هعم نوكي ال دقو «ليلقلاب هاضريو «ريثكلا نمثلاب هاضري ال هنإف ءرذعلل اهكرت هنأل

 .ملعلا مدعل اهكرت ول |ى .ءكلذب طقست ملف «ريثكلا

 .يضرو ملس هنأل ؛ىيل يبأ نبا لوق وهو .هتعفش طقست :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(07777/5) ؟ينغملا” و :(179 /1) "نايبلا”و )١577/5(« ؟فارشإلا” :رظنا

 رثكأ نابف نمثلا ةلقب يرتشملا رهاظت اذإ

 نمثب هارتشا هنأ رهظأ نإ امأف :(77107/0) ؟ينغملا” يف ههلله ةمادق نبا لاق

 تطقس «هضعب هب ىرتشا هنأ نابف نمثب لكلا ىرتشا هنأ وأ ءرثكأب هارتشا هنأ نابف

 ءهررض ةلق عم ليلقلا نمثلاب هب ضري مل اذإف «رثكأ هنطبأ طيف ررضلا نأل ؛هتعفش

 .ىلوأ ريثكلابف
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 عويبلا باتك (187)ثيدحلا ()ج هريغو نْهّرلا :باب

 ةعفشلا طاقسإل لايتحالا مكح

 لوق وهو .طقست مل لعف نإو «ةعفشلا طاقسإل لايتحالا لحي ال :لوألا لوقلا
 8ع

 :مهتجح . .دمحأو يناجزوجلا قاحسإ يبأو ةبيش يبأ نباو ةمثيخ يبأو كعنيخ بويأ يبأ

 .«ليلا ىَنْدَأ ا مراح اوُلِحَتْسَتَك ُك وجي ْتَبَكَتْرا اَم اوُيكَتْرَت ال» :لاق بِي يبنلا نأ

 دجأ مل :هنللخ ينابلألا خيشلا لاق ءوار هيفو )١1515(« ؟«ءاورإلا» يف ثيدحلاو

 .هأ .هتمحر

 ؛مرحملا ةحابإ اهب دصقي ةليح لك ميرحت ىلع لدت ةريثك ىرخأ ةلدأ كانه نكل

 هللا َلَتاَق) :هيفو «(7170) مقرب مدقت فلؤملا هركذ يذلا 0 كلذ نم
 .«!اَهوُنَكََ ُموُعاَب يولي اًهَموُحُش ْمِهْيَلَع هللا حان ؛دوُهيلا

 بيلا عقر يطأ ل أل «ةقشلا طق تو هلك كلر يال لوقا

 .يأرلا باحصأو يعفاشلا لوق وهو .ةليح نكي ملول امك «زجي ملف
 نباو ميقلا نباو مالسإلا خيش حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .نيميثع

 )١11/1١(. "عتمملا حرشلا” و )١1١4/7(« ؟نيعقوملا مالعأ” و «(377 617 /0) ؟ينغملا” ؛رظنا

 ةعفشلا ىلع ليحلا روص ضعب لاطبإ

 ةعفشلاب ذخؤي ال اًئيش عيبلا يف اورهظي نأ :ةليحلا ىنعمو :ةمادق نبا لاق :الوأ

 .هفالخ ىلع نطابلا يف نوئطاوتيو .هعم

 :اهضعب ركذن ءاروص هفلو ميقلا نبا ركذ دقو

 فرعي الف «ةنوزوم ريغ ةربص هربصي دقعلا دنع مث «نمثلا رادقم ىلع اقفتي نأ

 ردق فرعي ال هنأ يرتشملا فلحتسي نأ عيفشللف «كلذ العف اذإف «عفدي ام عيفشلا

 .هتميقب صقشلا ذخأ عيفشللف فلح نإو «هلوكنب هيلع يضق لكن نإف .نمثلا
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 عويبلا باتك (؟87”)ثيدحلا (*)ج هريغو نّهّرلا :باب

 طقسي ال اذهو ءهيضري ام يرتشملا هبه مث ءيرتشملل صقشلا بهب نأ

 .بوهوملا ريظنب صقشلا ذخأي نأ هلف هب اظفلتي مل نإو عيب اذهو «ةعفشلا

 ةصح ريصيف «مهرد فلأب اليدنم وأ انيكس هيلإ مضيو «صقشلا يرتشي نأ

 .هتميقب صقشلا عيفشلا ذخأي لب ؛ةعفشلا طقسي ال اذهو .ةلوهجم نمثلا نم صقشلا

 دارأ اذإف نيمهردب رانيد لك نع هفراصي مث «رانيد فلأب صقشلا يرتشي نأ

 دارأ اذإو .ةعفشلا طقست ال ةليحلا هذهو .دقعلا هيلع عقو يذلا نمثلاب هذخأ ؛هذخأ

 .هيلع أطاوتو دقعلا هيلع رقتسا يذلا نمثلاب هذخأ ؛هذخأ

 اذهو .ةثامعست نم عئابلا هئربي مث ؛ةئام يواسي وهو فلأب صقشلا يرتشي نأ

 عجري يذلا وهو «طاقسإلا دعب نمثلا نم يقب ب عيفشلا هذخأيو «ةعفشلا طقسي ال

 .عيبملا قحتسا اذإ هب

 ال اذهو ءصقشلا ةيقب هل ببي مث .هلك نمثلاب صقشلا نم اءزج يرتشي نأ

 بوهوملاو ءاهل ةقيقح ال ةبهلا هذه نإف ؛نمثلاب هلك صقشلا عيفشلا ذخأيو ءاهطقسي

 «ةرابعلا ريغتب اهيف تعرش يتلا اهماكحأو دوقعلا قئاقح ريغنت الو «هنيعب عيبملا وه

 ول اذهو .هتقيقح مايق عم طقف هترابع رييغتب دقعلا مكح ريغي نأ فلكملل سيلو

 هسفن تحمس امل ضوع ريغب صقشلا نم ءزج فلأ نم اءزج هبه نأ عئابلا نم دارأ

 ها !؟ضوع الي فلأ ةئام يواسي ام هبهي فيكف «ةتبلأ كلذب

 .هفللَج ةمادق نبا كلذ وحن ركذو

 .(7/60 /) "نيعقوملا مالعإ” و ,(707* /5) ؟ينغملا” :رظنا
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 َيرجا> يه رج

 ىسمئور» نص» ساسو
 دييداويابب زود ن كدب تراها تصامح

 و مم عم ممم م ممم ممم ممم مم مم م مم مم م مم مم ممم مم مم مم مم همم جحلا باتك

 ا ا طه ممل م معمم همم م هجمة ممم م مم ممم همم همم همم م ممم همم مم ممم ممم :جحلا فيرعت

 00 :ةرمعلا فيرعت

 ا م م ل عم ممم همم قمم همم همم م همم همم م همم م همم هم هم مالسإلا ناكرأ نم نكر جحلا

 0 ةدحاو ةرم رمعلا يف بجي جحلا

 0 طورش ةسمخب بجي جحلا

 ك0 ؟جحلا يف ةعاطتسالا يه ام

 0 ؟حجحملا ضرف ىتم

 00 ؟يحخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع جح ا له

 11 0 ممم م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم م ممم م مج ممم ممم م ممم تيقاوملا باب

 11 6 ممم ملم ممم ممم ممم مم ممم هلق نيتئاملا دعب رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ل نيتئاملا دعب رشع عبارلا ثيدحلا

 16 06و ول مم ممم فمه ممم مق ممم ممم م ممم ممم ممم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 15 0006 م م م مل اهيف فلتخم سداسلاو سماخلاو ةعبرأ ةيناكملا تيقاوملا

 0 قرع تاذ تاقيم سماخلا تاقيملا

 18 ممم مو مم ممم ممم ممم ممم ممم همم م ممم .قيقعلا تاقيم سداسلا تاقيملا

 ل هنكسم هتاقيمف تاقيملاو ةكم نيب هنكسم ناك نم

 ١1 .ةكم سفن هتاقيمف جحلاب مارحإلا دارأ اذإ اهلهأ ريغ نم ةكم ىلإ مدق نم اذكو يملا

 00 لحلا نمف ةرمعلا اودارأ اذإ ةكم لهأ

 11/6 ةف ممم مم معمم مج هموم ممم ممم لحلا ىلإ ةرمعلل ةكم لهأ جورخ نم ةمكحلا

 آي م م ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم همم ممف تاقيم اطل سيل اقيرط كلس اذإ

 0 براقملا تاقيملا وذح فرعي ملاذإ

 0 تاقيملا لبق مارحإلا مكح



 38 نا مم هم معلم ةرمعلاو جحلا ديري وهو مارحإ نودب تاقيملا زواجت نم مكح

 31 ا رز مة مة مة ل لمة لما ممم ممم ممم ممم نمو ممم مجم مة مممف مارحإلل لسغلا بحتسي

 337 م ممم ممم ممم ممم ممم منتجو ممم نف بايثلا نم ُمرْحملا سبلي ام باب

 338 ل ممم همهم مم ممم ممم م معمم م ممل نيتئاملا دعب رشع سماخلا ثيدحلا

 نك نيتئاملا دعب رشع سداسلا ثيدحلا

 50 م ممن ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم ومف :نيئثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 38 م ملم مل م مهمل ممم مل ؟هبنتجي نأ مرحملا ىلع بجي يذلا سابللا وهام

 36 م مة ممم ممم ؟رمع نبا ثيدح يف روكذملا سابللا ميرحت نم ةمكحلا ام

 84 ع ملل زاج هب رزتثا وأ مرحملا هب ىدترا اذإ سبلي امم هوحنو صيمقلا

 ل رازولا دجي ملاذإ مرحملل ليوارسلا سبل مكح

 اى لل مم همم عل م ممم مم ؟ |مهعطقي لهف «نيلعنلا مدعل نيفخلا مرحملا سبل اذإ

 ا نمل هم مم فم منة ممم ممم ممم مهم مم مم همم نيفيظن ءادرو ارازإ مرحملا سبلي

 8ر8 ل م ممم ممم ممم همم ممم همم م همهم هموم «خلا ةمرحملا ةأرملا بقتنت الو»ةدايز

 8/8 مة مم همم ممم همم ممم مم معمم مم ممم ممم ممم م ممم ةمرحملا ةأرملل باقنلا مكح

 84 عم ممم همم ع مم مم ممم ممم ممم م ممم مق ةمرحملا ةأرملل نيزافقلا سبل مكح

 89 م لل م و معمم ممم ممم م همم ممم مل اههجو يطغت نأ ةمرحملا ةأرملا ىلع مرحي

 نا لاجرلا ةرضحب تناك اذإ اههجو يطغت نأ ةمرحملا ةأرملا ىلع بجي

 نا فافخلاو رمخلاو تاليوارسلاو عوردلاو صمقلا سبلت نأ ةمرحملل زوجي

 لإ ممم ممم ممم ممم ممم معمم مصمم ممم ممل مرحي نأ دارأ نمل بيطلا مكح

 ا ع م لملم عمم هم مرحي نأ لبق مارحإلل دعملا بوثلا بييطت زوجي له

 وقال ا ل مم هم ممم هم همم همم هم مم هم مل مارحإلا دنع ءاسنلا ٍبِّيطت مكح

 6 م مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم همم همم مرحي نأ دارأ نم بيطتي ىتم

 385 لل مم عل هم ممل بيطلا عاونأ عيمج بنتجي نأ همارحإ دعب مرحملا ىلع بجي

 0 مرحملا ىلع بيطلا ميرحت نم ةمكحلا ام

 16 ل ل ف م مق همم م هموم مم ممم م ممم همم مم ممم ممم همم مارحإلاب دارملا وه ام

 ناد



 اا م مم همم همم ممم همم همم ممم ةفمقم ؟مارحإلا لبق يلصي لهف مرحي نأ دارأ اذإ

 ال ل م مم همم مم ممم مم مم ممم هم مم ممم مو همم ؟مارحإلاب لهي عضوم يأ نم

 ا ل ل ل ل ع مم همم همم عمم ممم ممم همم م ممم م ممم ممم همم م ممم ةمممف ةلبقلا لبقتسم لب

 اا لل لم همم ممم همم نم همهم ممم مهمل لالهإلا لبق حيبستلاو ريبكتلاو ديمحتلا

 و ل ممن مم ممم ممم مم ممم ممم ممم نيتئاملا دعب رشع عباسلا ثيدحلا

 ك0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 غ1 ةيبلتلا مكح

 ع3. م م م ممن ممم ممم مما ممم ممم ممم ممم ممم لومة ة م مبم ةيبلتلاب توصلا عفر مكح

 غ0 ةيبلتلاب اهتوص ةأرملا عفرت ال

13 

 عا م عم مم ممم م عم هم همم همم ممم مم مق الي هللا لوسر ةيبلت ىلع ةدايزلا مكح

 مرر ولم رو ووو وو ربء ووو و واوواوا و ثيدحلاو ةيآلا يف ةروكذملا لاصنلا نيب ةيدفلا يف ريخي

 كل م ممم ممم نم ممم ممم ممم ممم مومو موق نيتئاملا دعب رشع نماثلا ثيدحلا

 عه 66 لم هم ف وممن م ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عه ولن من ءءء معمم ممم ممم ممم ممل مرحم عم الإ عوطتلا جح ىلإ رفسلا ةأرملل زوجياال

 عه م ممم هم ممم ممم عم مم مق مرحم نودب ةضيرفلا جحل ةأرملا رفس مكح

 عال وو هوو هه نم وة مم وم همم ممم ممم ومهم مهمومة هوم ة و معل ءاملعلا دنع مرُحَلا طباض

 عال ممم ومعهم مم ممم ممم مم ممم مم مم همم ممم ممم مل قيرطلا يف ةأرملا مرحم تام اذإ

 عال ل م ل هلع م م م مم هم م مم مم همم مم مم همم هم مم مل ؟ةأرملا مرحم ةقفن نوكت نم ىلع

 ط1 اهعنمي نأ اهجوزل لهف جحت نأ ةأرملا تدارأ اذإ

 عطل لل لل ممن مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مصمم ممم ممم ممم مم هم ممم ةَيدفلا باب

 6/4 200 لم معة ة ممم ة معمم ممم مهجة ممم ممل نيتئاملا دعب رشع عساتلا ثيدحلا

 #6 2. م م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم مم همم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 © 8 2 م مم ل ةرورض نم الإ هسأر رعش ةلازإ مرحملل زوجي ال

 68 2 م م م م مم همم ممم همم م مم م ممم هم ممل ةيدفلا هيلعف ةرورضل هسأر قلح نم

 8 8 2 مل مم همم مم ممم مم همم مم مم مم م مم ممم ةيدفلا هيفف هسأر رعش لازأ ليزم يأب

66 



 0 ؟مهيشعيو نيكاسملا يدغي نأ ىذألا ةرافك يف زوجي له

 0 ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت تاناوبحلا

 81 6.66م مم همم موه ممم م ممم همم مق ؟ىذألا ةطامإ ةرافك نوكت عضوم يأ يف

 817 0 م ممم ؟هيلع اذإف اًدمع مارحإلا تاروظحم نم اًئيش مرحملا لعف اذإ

 قا ل ممل اًلهاج وأ اًيسان مارحإلا تاروظح نم اًئيش لعف اذإ مرحملا

 86 6002 ممم مة عمم ممم م م مم ممل ؟ هيف بيط ال نهدب هّندَي نهدي نأ مرحملل زوجي له

 6 20666 ممم ممم ممم ملم ؟هيف بيط ال نهدب هتيحلو هسأر نهدي نأ مرحملل له

 8 60. ممم مومو م معمم ممم هم همم ممم م م همم همم ممم ؟هرافظأ ِمَّلَقُي نأ مرحملل له

 0 ةكم ةمرح ُباب

 65 600 م ممم ممم مم مة ممم ممم م مة ممم مم ممم ممم وم ممم مم ممم ممق :ةكم مرح دودح

 00 نيتئاملا دعب نورشعلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 ال لة ممم همم ف هم ممم مه مم مم ممم م هو ممم هممت هم ممم همم وق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟ةكم ميرحت ءادتبا ناك ىتم

 لا فله همم همم ممم ة ممم م همم م همم ممم ممم ممم ممم ممم م معق مرحلا يف رجشلا عطق مكح

 0 جسوعلاو مرحلا كوش عطق مكح

 0 ؟بطرلا مرحلا شيشح عطق زوجي له

 0 ؟شيشحلاو رجشلا نم سبي ام ذخأ زوجي له

 8 رو ول مف همم ع مف هوم م مه ممم هموم ممم مو ممم مرحلا شيشح يف مئاهبلا يعر مكح

 لإ ل ع ف مم همم مو م مم عم همم ممم معمم م ممم همم همم .ةرمثلا ذخأ زاج مرحلا رجش رمثأ اذإ

 ا و و مم هموم نيحايرو عورزو لوقب نم مرحلا يف سانلا هتبني ام لك حابي

 ال ل ع ومهم مم همم همة ممل ؟ءازج مرحلا شيشح وأ رجش فلتأ نم ىلع له

 0 ُهلتق ٌروجي ام ُباِب
 يل م ل ممم ممم مهم م ممم مم مو ممم نيتئاملا دعب نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 غ0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ال8 ل ف هل م ومع هم مم ممم همم ؟سرتفم داع لك روقعلا بلكلاب قحلي له

/١ 



 اياك م اة اة مة لمة لثة ممم معمم مية ممم ممم مث م معمم هريغو ةكم لوخد باب

 اياك ل مم م ممم ممم ممم ممم ممل نيتئاملا دعب نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 اال ل م مة ممم ممم ممم ممم ممم همم ملم ؟مارحإ ريغب ةكم لوخد زوجي له

 يي نيتئاملا دعب نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 ال ل ل لم هل ممم مم مهموم م ممم ممم ممم هموم هو :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 الأ ومو م م ممم لفسلا ةينثلا نم جورخلاو ايلعلا ةينثلا نم ةكم لوخد مكح

 1/5 6م ممم مق مم همم ممم م ممم هم ممم م ممم م همم همم قيرطلا ةفلاخم يف ةمكحلا ام

 4 0 مم معمم مم م مل اًراهن اهوخد مكحو .ةكم لوخدل لاستغالا مكح

 الط ل مم م مم مة ممم مم مم ملم نيتئاملا دعب نو رشعلاو سماخلا ثيدحلا

 8/4 م مع مم عمم مفعم هم ممم ممم م ممم مم م مم مق ةبعكلا لخاد ةالصلا مكح

 0 نيتئاملا دعب نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 1 ا نيتئاملا دعب نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 لق ل م م م ممم هم م مق نيتئاملا دعب نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نوثالثلا ثيدحلا

 615 0 ل لع همم همم هم همم همم همم همم م همم همم م ممم همم همم :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 فاوطلل ةينلا مكح ام

 0 فاوطلل ةراهطلا مكح

 لكل عم ملل مو ممم ممم همم همم مصمم ؟مودق فاوط فاوطلا نوكي نأ روصتي ىتم

 0 مودقلا فاوط مكح

 لال للم ومومم مم ممم ممم معلق ؟عابطضالا نوكي فاوط يأ يف

 00 هتيفيكو عابطضالا مكح

 000 لمرلا هيف نسي اميف عابطضالا نسي

 0 ؟فاوطلاب صتخم وه مأ ءيعسلا يف عابطضالا عرشي له

 طر م لع همم همم ممم ممم مم همم ممم همم مم ممم هم ممل ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا مكح

 ل4 م ل ممم ممم م ممم ممم مم ممل ةثالثلا طاوشألا ضعب يف الإ لمّرلا عطتسي مل اذإ



 4 مل ؟نينكرلا نيب يشمي مأ رجحلا ىلإ رجحلا نم نوكي له لمرلا

 48 ل و ل همم مج هه هه ممم م ممم مم مم هموم ممم م ممم هج همم ؟لمرلا هيف عرشي فاوط يأ

 41 66 همم هلة همم نهيعس يف ةلوره الو نهفاوط يف لمر ءاسنلا ىلع سيل

 0 هباوجو لاكشإ

 #4 ل م م فمه مجم همم م ممم ممم هم ممم مم همم همم همم و هم ؟لمر ةكم لهأ ىلع له

 #4 لل لم م وة همم همم مم م ممم ممم م ممم همم مم مم مم مم م همم همم مق فاوطلا ةفص

 41 م مة همم معمم همم ممم همم نييناميلا نينكرلاب مالتسالا صيصخت ببس

 ا م لل م ممم هم همم همم مم ممم م ممم م موقق ؟هندب عيمجب دوسألا رجحلا يذاحي له

 4 ل لم ممم همم ممم ملم دوسألا رجحلا هيف يذلا نكرلا يف هلعف بحتسي ام

 46 00 6 66م هم مو عم ممم معه ممم ممم مم ممم همم دوسألا رجحلا مالتسا ىلع ةمحازملا مكح

 451 666 666م هل معهم مة ممم همم ممم مم عم هم مقق ؟ديلاب ريشي امدنع رجح ا لبقتسي له

 43 006م وهموم معمم م هموم م ممم ممم م ممم ؟لبقيو ملّتسُي له يناويلا نكرلا

 4أل مم ل معمم عم مم ممم ممم ممم ؟يناميلا نكرلل همالتسا دنع اًئيش لوقي له

 ال 66 لل فة مم مل علف مم ؟هيلإ ريشي لهف يناميلا نكرلا مالتسا عطتسي ىل اذإ

 لال م مل معمم مهم ممم هم ممم همم م همم م ممم مم ممم ممم نينكرلا نيب ءاعدلا

 0 ؟طوش رخآ يف نييناميلا نينكرلا ملتسي له

 4 لل ل وم ممم ممم م همم م همم همم هوم مق ؟رّجحلا لخاد فاوطلا حصي له

 4/8 66. م ملل ممل م مع ممم مم معمم معجم ممم م موقق ؟هفاوط لاح هلوقي يذلا ركذلا وه ام

 44 600066606 66مم 66و نم مم همهم م ممم ممم همم ممم ممم موقق يهنلا تاقوأ يف فاوطلا زوجي

 44 0006 لل ممم م معمم ممم م ممم م م ممم مج ممم مم ممم هم الفنت فاوطلا نم راثكإلا بحتسي

 44 00 مل ؟تيبلاب فاوطلا مأ مارح ا دجسملا يف ةلفانلا ةالص لضفأ اههعأ

 18 ل عمل فاوطلا ىلع اهمدق ةبوتكملا ةالصلا تميقأ وأ ةضيرف ركذ اذإ

 ]8 ل ملم ممم مم ممل ؟فاوطلا فنأتسي لهف ةضيرف ةالصل هفاوط عطق اذإ

 آف ا ول وعلم همم همم م ممم ممم ممم م همم ممم همم هم ؟ابكار فاوطلا زوجي له

 101 طل لم مم مم م هم هول تيبلا نم اديعب دجسملا لخاد فاوطلا مكح

 186 م هم م عم ممم مم هم م مل دجسملا حطس ىلع فاوطلا مكح



 ٠١١ ...... # رمل هاه ثطر 4 تروكملا 220 فاوطلا يتعكر يف أرقي

 184 6و ولة هو همم همم همم همم همم ممم قمم همم م هجم همم ةفوطألا نيب عمجلا مكح

 ل هلضفو مزمز ءام يف ءاجام

 ل هملتساف نكرلا ىلإ عجر افصلا ىلإ جورخلا دارأو فاوطلا يتعكر ىلص اذإ

 ليل ؟هيلإ ريشي لهف فاوطلا ءاهتنا دعب رجحلا مالتسا عطتسي مل اذإ

 ل ؟هملتسيف رجحلا ىلإ عجري لهف ىعسي نأ دري ملو اًدرحم اًفاوط ناك اذإ

 111 ل افصلا ىلإ بابلا نم جرخ فاوطلا يتعكر دعب نكرلا ملتسا اذإ

 1١17 لم من مم مرة ن مة مو مما ممم مم همم همومهم مقلق ةورملاب متخيو افصلاب أدبي

 118 ل للة همم همم عمهم هوم م ممم همم هه فة ةورملاو افصلا ىلع دوعصلا مكح

 11316 0. ل عم ممم همم ممم همم هم همم همم همم همم ةورملاو افصلا نيب يعسلا مكح

 110 0. مهمه همم همهم مم ممم ممم همم ؟محطبألا يداو يف يعسلا مكح ام

 ١١0 ءاعدلاو ركذلا نم افصلا ىلع لاق ام اهيف لوقيو ةلبقلا لبقتسي نأ ةورملا ىتأ اذإ هل بحتسي

 ل يعسلا يف لعفت يتلا نئسلا

 11 ممم مم ممم همم ممم همم مم همم وق ىعسملا فقس قوف يعسلا مكح

 ١14 ع ؟دجسملا مكح ذخأي له مارحلا دجسملا ىنبم نمض هلوخد دعب ىعسملا

 1114 ل هم همم همم ممم همم همم ممم همم ؟فاوطلا نع يعسلا ريخأت زوجي له

 114 م م م م مم ممم همم هام هم همم ممم فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت مكح

 1١7339 م ممم ممم ممم ممم ممم مم مج ممم مم مم همم م قف ةمّملا باب

 1١710 ل ممل ممم ممم ممم ممم ملق نيتئاملا دعب نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا

 13735 ممم نة ممم ممم ممولة ممم ملف نيتئاملا دعب نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا



 نيتئاملا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 :ثيداحألاب ةقلعتملا لتئاسملا

 20100 دارفإو نارقو عتمت ةثالث كاسنألا

 0 عادولا ةجح يف دي يبنلا هب مرحأ يذلا كسنلا وه ام

 00 ؟رصقي لهف همودق دنع ىعسو فاط اذإ نراقلا

 00 هترمع نم لحو رصق يعسلا نم ىهتنا اذإ ةمتملا

 ؟قلحلا مأ ريصقتلا هل لضفألا لهف ةرمعلل يعسلا نم عتمتملا ىهتنا اذإ

 0 ؟ريصقتلا وأ قلحلاب هسأر مرحملا ممعي له

 00 ؟سأرلا رعش صق يف ئزجملا ردقلا مك

 00 ريصقتلا اهيلع اهنإو قلح ةأرملا لع سيل

 00 ؟لحلا نم جحلاب 2 ا مرحي نأ حصي له

 0 تاولص سم اهب يلصيف ىنم ىلإ هجوتي نأ بحتسي

 0 ةرمن ىلإ عفد عساتلا مويلا يف سمشلا تعلط اذإ

 0 ةنرعو ةرمث دودح

 011000 لاوزلا دعب رهظلا ةالص لبق ةفرع موي ةبطخلا بحتسي

 0 لح ةرئاج هتالصف بطخي ملو ةفرعب ةفرع موي مامإلا ىلص اذإ

 ليتر متين مم مجم مة ممم ممتل نيتماقإو دحاو ناذأب رصعلاو رهظلا نيب عمجي

 لل ؟عمجي نأ هل لهف مامإلا عم ةالصلا هتتاف اذإ ةفرعب فقاولا

 010 ةفرع ىلإ باهذلا لجع نيتالصلا نم غرف اذإ

 0 ةلبقلا لبقتسم فقوملا يف ةفرع موي فقي نأ لضفألا

 ليم م م نملة م ءءء ممن مم ممم ة ممثلو ركذلاو ءاعدلا نم راثكإلا فقاولل بحتسي

 هيمان اع فم يعمم مملة ثمين مة منير ةيفمم ةفرعب ناك نمل ةفرع موي رطفلا بحتسي

 ممم م هي ع ةامث هلام م و و ووو م ةراوو م . ةهووفاو

 هلام هن اومن وون ثمة مي ق ةيوفام هنوف ةةعوواقأاو

 ١؟1و/ ل
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 #١ ل همهم م مهمة ممم ممم ممم ممم ممم مم مم بق جحلا ناكرأ نم نكر ةفرعب فوقولا

 1 ل ل ممم عمم ممم مم مم ممم م همم م ممم ؟لاوزلا لبق ةفرعب فوقولا ئزجي له

 ا م م منه همم ممم مم ممم ممم ممم هم بقو ؟سمشلا بورغ لبق عفد نم مكح ام

 168 لل م مم ممل رجفلا عولط هتقو رخآو هأزجأ ًاليل ةفرعب فقو نم

 113 مع مم معمم همم مم ممل ءاسنلاو لاجرلا نم رهاطلا ريغ فوقو حصي

 18131 066 ممم مع مهم مم ممم همم مهموم و هم همم مم موو ول ؟مئانلا فوقو حصي له

 1613 66 م ملمع هه همم ممم هم همم ممم م م ممم مق ؟هيلع ىمغملا فوقو حصي له

 1615 ل ومنعت همهم ممم ة مهمل هتزجي له ةفرع اهنأ ملعي الو ازاتجم ةفرعب رم نم

 183 0. مو هع همم ممم مج مم همم ممم عمم همم همم مم هم ؟ةفرع نم سيل ةنرع نطب

 0 ؟ةفرع نم ةرمن له

 1١3 ل م مع عه هم عم م هم مم مم مم ةفلدزم ىلإ عفد ةفرع موي سمشلا تبرغ اذإ

 1 ل ممم ممم هم هم ممم ممم مم همم ةيبلتلاو راقولاو ةنيكسلا هعفد يف مزالي

 1١6 عل نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا نيب عمج ةفلدزم ءاج اذإ

 0 ةفلدزم لوصو دنع نيتالصلا ليجعت بحتسي

 186 0. ل م م عمجي ملو ةفلدزم يتأي نأ لبق برغملا لص نم مكح

 18 5 00060 ل ممم ة ممم همم مم ممم ممم ممم م ممم مم مم ممم ةمف ةفلدزملا يف تيبملا مكح

 156 6.0000 م ممم ممم مرمر اممم ممم ممم ممم ممم ممم ممق ةفلدزم دودح

 143 م مل ؟ةفعضلا ريغل ةفلدزمب تيبملا يف يفكي يذلا ردقلا وهام

 15 66 م م ملم معمم م مم ممم مم همم اهتقو لوأ يف رجفلا ىلص رجفلا علط اذإ

 ١7 هللهو هربكو هللا اعدو ةلبقلا لبقتساف مارحلا رعشملا ىتأ رجفلا ىلص اذإ

 1١517 م ممل اممم ممم مات هجحف هللا ركذي ملو ةفلدزمب تاب وأ فقو نم

 14/4 مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم م همهم همم م ؟مارحلا رعشملا عضوم نيأ

 1١ 4 66م ممم ممم ممم ومهم ممم م ممم م م ممم مم ممم م ممم ممم ممم فتقوم اهلك ةفلدزم

 1١54 ئزجم هجحف حبصلا لبق عفد وأ مامإلا عم حبصلا ةالص لصي مل نم

 ١ ىنم ىلإ ةفلدزم نم ليلب اوعفدي نأ ءاسنلاو لاجرلا نم ةفعضلل صخري

 00 سمشلا عولطب توفي ةفلدزمب فوقولا 1١54



 184 0 لل هلم هم ممم هوو م سمشلا علطت نأ لبق ىنم ىلإ ةفلدزم نم عفدي

 868 وال ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم مق عرسأ ارسحم غلبو ةفلدزم نم عفد اذإ

 108 0 ا اور تم ممنون ة مة وة تم مووت تمم موو تم موو وتمر روم م منف رس يداو دودح

 10 8 م ممم همم ممل ةبقعلا ةرمج ىمر رحنلا موي ىنم ىلإ لصو اذإ

 0 ا ا ىنم دودح

 ”1١6 0000000 0 ا اة ز رة رة رز لتر ة نقرر قارة قوة ة قمة نة ين مرفقة وة يييتف يذدهلا باب

 0 نيتئاملا دعب نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1819 ل لمع ممم م ممم م ممم ممم مم ممم همم مم ممم هديلقتو يده لا راعشإ مكح

 10 5 لم م ممم مة موو م مومو مومو م همهم همم ؟يدهلا رعشي قش يأ يف

 0 رعشت اال منغلا

 0 ا ؟منغلا دلقت له

 1١86 .. 6060 0606م0 مة امم مبتم ؟هب ثعبي نأ دارأ وأ هيدهم جرخ نم دلقيو رعشي نيأ نم

 1086 ...00 00000006 م ممم م م ممم معمر مم ممم ممم ممم ممم ؟اًمرحم ريصي له يدهم ثعب نم

 188 0. م ممم مم همم مهمتهم ممل منغلا مث رقبلا مث لبإلا يدهلا يف لضفألا

 1053 20 مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم م مممف ؟رقبلاو لبإلا يف كارتشالا زوجي له

 آ6ا/ ...لءمم م مم ممم ممم ممم مم ملم نيتئاملا دعب نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 1١ ةب ل رماة زل ثقة رة امم مق نم ة مفر ة مث وقمة مةففف مة ممم ممف يدهلا بوكر مكح

 1286066660600 06مم ممم ممم ممم ممم م ممم نيتئاملا دعي نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا

 ١64.066 مم ممم ممم مم مم ممم ممم تمم عمومة م مف :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 184 600 مع ل همم مم همم مم همم هم مع هحبذو يدها ءارش يف ليكوتلا زوجي

 ل ؟هترازج ببسب اًئيش اهنم رازجلا ىطعي له

 آ81 مل ووو مملة وو وعمه ووو معمم ووو هموم هو ممل ؟اهلالجو يدحلا دولج عيب زوجي له

 13700666 مم منة ممم مم ممم مم مم مم ممم نيتئاملا دعب نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 71313 و هم مم همم م ع هم مم م همم طمع :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟ ةبائجلا نم هدلسجو هسأر لسغي مرحملا

 0 ادربت مرحملل لسغلا مكح

 0 ردسلا وأ ىمطخلاب هسأر مرحملا لسغ مكح

 0 نانشألاو نيباوصلاب هسأر مرحملا لسغ مكح

 0 ٍةَرمعلا ىلإ جحلا خسف باب

 0 نيتئاملا دعب نوعبرألاو ىداحلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 00 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ةرمعلا ىلإ جحلا اوخسفي نأ عادولا ةجح يف هباحصأ ايي يبنلا رمأ

 0 ؟مهريغلو مهل مأ ةنسلا كلت ةباحصلاب صاخ ةرمع ىلإ جحلا خسف له

 0 ؟بحتسم وأ بجاو ةرمع ىلإ جحلا خسف له

 0 جحلا اهيلع لخدي نأ هلف جحلا رهشأ يف ةرمعب لهأ نم

 0 ؟فاوطلا حتتفي نأ دعب ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ زوجي له

 00 هيلع ةرمعلا لخدي نأ دارأو جحب لهأ نم

 00 جحلا رهشأ يف اهلاعفأ لعفو جحلا رهشأ ريغ يف ةرمعلاب مرحأ اذإ

 00 ةرمعالو اًجح نيعي ملو مارحإلا قلطأ نم

 ةلف مف ممم مم مو م ممم همم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم همم مه ممف هيسنو كسنب مرحأ اذإ

 0 نيتئاملا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 ك١
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 ]ك4 ممل ممل هجم مجم قمم همم همم ممم م همم مم مم ممق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ١9/4 26 0 مم مل هع مم مو هم مم ممم ممم ممم مم م م ممم ورمع نب هللادبع ثيدح ظافلأ

 ١/4 رع للعلم ؟ ةضافإلاو قلحلاو رحنلاو يمرلا نيب ريخأتلاو ميدقتلا مكح ام

 اقف رنه م ممم ومهم ممم هم منوف ةنسلاب املاع ادماع رخأ وأ مدق اذإ

 اآ41 206 ممم م ممم ة مة ممم هموم نيتئاملا دعي نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 ١مل نا ام مة ممم مة ممم ممم ممم مصممة ممم مة مممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا رامجلا نم اهريغ نع ةبقعلا ةرمج هب صتخت ام

 ١4 لل و ل م معه مم ممم ممم مم مم ؟ةبقعلا ةرمج يمرل ىصحلا ذخأي عضوم يأ نم

 الا م ل ممم هم معمم همم همهم ممم ممم تارمجلا هب ىمرت يذلا ىصحلا رادقم

 84 ملل ممم ع م مم همم م مع همهم مقام مع ممم م م ممم هم همم م هم ؟ىصحلا لسغي له

 146 006م ممل طعم همم ممم همم مم م ممم همم مق ؟ىصخلا ريغب تارمجلا يمر زوجي له

 146 م... فوم م مة ممم ء عمة م ممم ممم هم ملف ؟هب يمر دق ىصحب يمري نأ زوجي له

 148 6. مل ممم مل ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهامر ةبقعلا ةرمج ىتأ اذإ

 146 .. 066 لن من ممم وممن ممم ممم م ممم مصممة ممم جم ممم ةبقعلا ةرمح الإ رحنلا موي يمريال

 146 20666 مم ممم معمم ممم مم همم معمم مة ممم ةدحاو ةعفد تايصح عبسب ىمر اذإ

 1416 00 ع ممم عم ممم ممم همم م م ممم هع ىمرملا ريغ يف تعقوف ةاصحلاب ىمر اذإ

 اآ4لأ لل ل معمم م ممم ممم ممم ملم هيلع ءيش ال هكرت نإف يمرلا عم ريبكتلا بحتسي

 145 هنيمي نع ىنمو هراسي نع تيبلا لعجي نأ ةرمجلا يمر دنع بحتسي

 للا ل ةيقعلا ةرمج يمر مكح

 ايها ل0 ل معمم ممم ممم مم عمم م ممم ممم مم مم ممم ةكم يلي ام ىنم رخآ ةبقعلا ةرمج

 اآهالا م همم مم مف موف ممم ممل رحنلا موي ةبقعلا ةرمج هيف ىمرت تقو لوأ ىتم

 1١84 لاوزلا ىلإ سمشلا عولط نيب اميف رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بحتسي

 آل لل و مللت م ممم ممم مم معمم ممم ممم ملق سمشلا بيغم ىلإ ةبقعلا ةرمج يمر زوجي

 ل ؟ليللا يف رحنلا موي ةرمجلا يمر زوجي له

 آل لل الم ممم مم ممم مم هم ممم مم معمم مم ممم همم م مم م ممم ممم هم ؟ةيبلتلا عطقي ىتم

 آل م ع هع م ل مل ؟يمرلا ةياهن دعب مأ ةاصح لوأ عم ةيبلتلا عطقي له



 184 000م همم ة ممم م ممم ممم نيتئاملا دعب نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا

 1 ل هع ممم همم ممم مم ممم ممم همم همم م م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 181 معمم مم ممم همم مم م ممم همم ممم همم ممل ؟كسن ريصقتلا وأ قلحلا له

 18 0 مو هم مم ممم ممم مم هم ممم ممم ممم ممم لضفأ قلحلاو رصقي وأ قلحي

 1848.0 هه وة مة ممل مم ممم معمم مة ملف نميألا هسأر قشب ئدتبي نأ بحتسي

 1848 20 وو ممم مم ممم ممم ممم ممم مم هم نرصقي (نإو قلح ءاسنلا ىلع سيل

 14 6 6.066 لملم فة م مم ممول ريصقتلا وأ قلحلاب هسأر مرحملا ممعي له

 148 00 ممم ممم ممم ممم مم ملم ؟ةيحللاو سأرلا نيب لصافلا دحلا وهام

 ١48 ل مل ممم مم ممل ؟هل رعش ال يذلا علصألا ىلع ىسوملا رمي له

 145 000 مم همم م معمم معمم م مم ممم هم ملف قلحي وأ رصقي هنإف اليلق هرعش ناك اذإ

 1456 06 ممم همم م ممم مم قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ ريصقتلاو قلحلا ريخأت زوجي

 1١45 60 لهم ممم ممل مو مل قيرشتلا مايأ دعب ام ىلإ ريصقتلا وأ قلحلا رخأ اذإ

 آن ل ل هو مو تمم همهم همم م ممم م همم هم ممم هوم همم ممم ةلعل هسأر قلح رخأ اذإ

 ١7 ل مم م م ممم مرة ممم ممم ممم ممم ممم تمم ممل دحاو قلحب لحي نراقلا

 ١47 هم همم ممم يهو بيترتلا ىلع ءايشأ ةعبرأ ءرحنلا موي فئاظو

 14 ل مم عم هم همم ممم همم همم هم همم مم مق ؟لوألا للحتلا لصحي ىتم

 ؟ وا وو هموم ممول ؟لوألا للحتلاب مرحملل حابت يتلا ءايشألا يه ام

 08# او ا وة لة رم مة ممم مم مم ماما ممم مومن مف وو مم نومه همم ممم هم ممل ربكألا جحلا موي رحنلا موي

 801 ممم هم ممم همم همم ممم مم ممم همم مم همم همم هم موق ةعورشملا جحلا بطخ

 038# م ممم مم مم معمم مق نيتئاملا دعب نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا

 ا« مط هع مم ممم همم مم همم م همم م م م همم هم هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 31 ل و م ممم همم مم ممم ممم مم ممم مم ممم جحلا ناكرأ نم نكر ةضافإلا فاوط

 38 رحنلاو قلح لاو يمرلا دعب رحنلا موي ةضافإلا فاوط نوكي نأ بحتسي

 386 م نم امو همم ممم ممم ممم مة ملق ؟رحنلا موي يمرلا ىلع ةضافإلا ميدقت زوجي

 38 ل ممم ممم مم معهم ممم ممم ممم م همم ؟ةضافإلا فاوط تقو لوأ ىتم

 306 لع مم م ممم مم مم ممل قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ ةضافإلا فاوط ريخأت زوجي



 308 ع ممم ممم ممل ؟قيرشتلا مايأ نع ةضافإلا فاوط ريخأت زوجي له

 308 مم مم همم ممم ممم مم ممم ممم عابطضا الو لمر ةضافإلا فاوط يف سيل

 ٠١5 يناثلا هللحت مت دقف ىعسو ةضافإلل فاطو رصق وأ قلحو رحنو رحنلا موي ىمر اذإ
 3و ل م عم مم ؟دحاو يعسو فاوط مأ نايعسو نافاوط نراقلا ىلع له

 3و ةضافإلا فاوط دعب يعسلا نع هافك مودقلا فاوط دعب ىعس اذإ نراقلا

 3 ه4 ل ل مهم همم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم هميم مم همم مم معمم همم ةضافإلا فاوط ءاهسأ

 ٠١4 ..... ةكم ىلإ اهعوجر عانتماو اهئاقب ةلاحتسا دنع ضئاحلل ةضافإلا فاوط مكح

 51 ل همم متهم ممم همومه مم م ممم همم عنق ضييحلا عنمي ءاود مادختسا مكح

 511 م عمم همم ممم مل ؟قيرشتلا مايأ يف تارمجلا يمر أدبي ىتم

 3117 م م م هل ممل سمشلا بورغ ىلإ قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو رمتسي

 3117 م ممم مم معمم مم مم ممل سمشلا بورغ دعب قيرشتلا مايأ يمرلا مكح

 811 م همم مم همم ممم م ممم ممم ممم مهمة قيرشتلا مايأ تارمجلا يمر مكح

 511 لع مم همة هم م عمهم معمم م همم همم مهم همم هم ةرمج لك دنع بحتسي اذام

 81 6 ممم ممم ممم همم ممم مجم ممم ممم هم مة ممم مهمل تارمجلا يمر بيترت مكح

 918 ع ممل ممل هيلع ءيش الف تارمجلا دنع ءاعدلاو فوقولا كرت نم

 518 قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ هلك يمرلا رخأ وأ هدعب ام ىلإ موي يمر رخأ اذإ

 51 م ممم ممم ممم همم مو مومو ةينلا يف بيترتلا هيلع بجو يمرلا رخأ اذإ

 514 مو مم هه عم ممم ومو م همم همم كلذ هلف رشع يناثلا مويلا يف لجعتلا دارأ نم

 314 ىنمب وهو سمشلا تبرغو رشع يناثلا مويلا يف لجعتلا دارأ اذإ

 511 ماحزلا ةدشل جرخي نأ لبق سمشلا تبرغف بورغلا لبق ىنم نم لحترا اذإ لجعتنملا
 538م همم م ممم مم ممم م ةق نيتئاملا دعب نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 814 6مم م ممم همم م همم م مهم همم مم همم م ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 914 06 مم م هم ممم م ممم همم مم ممم ممم ممم هممت هوم مهمل كسن عادولا فاوط

 814 وم مم وم فمه ممم ممم ممم مم همم ممم ممم هموم ممم مم مم ممل عادولا فاوط مكح

 3 م همم ممم ممم معمل ابيرق ناك نإ عجر عادولل فطي ملو جرخ نم

 8188 لوو ممم م همم ممم اهوحنو ةراجتب لغتشا مث عادولل فاط اذإ



 0 ةكمب ءايشآلا ضعبب لغتشا مث عادولل فاط اذإ

 0 ؟عادولل فوطي لهف اهيلإ دوعيسو ةكم نم جرخ اذإ

 00 امهيلع عادو ال ةكمب ةماقإلا ىون نمو يملا

 0 هنم ابيرق مرحلا جراخ هلزنم ناك اذإ

 0 ؟عادو هيلع له ميعنتلا ىلإ جراخلا رمتعملا

 0 تارمجلا يمرل ىنم ىلإ جرخ مث عادولل فاط اذإ

 0 ؟عادولا فاوط نع ةضافإلا فاوط ئزجي له

 0 عادو فاوط جحا تقو ريغ يف رمتعا نم ىلع له

 00 نيتئاملا دعب نوسمخلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 هل رذع ال نمل قيرشتلا مايأ يلايل ىنمب تيبملا مكح

 0 تيبملا هب لصحي يذلا رادقملا

 للامة نة ممم مم نمر ممم مة ممم ممم مو مقف نيتئاملا دعب نوسمنخلاو يداحلا ثيدحلا

 0 لالحلا ديص نم ٌلكأي مرخملا باب
 ىلا نيتئاملا دعب نوسمخلاو يناثلا ثيدحلا
 0 نيتئاملا دعب نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 00 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ةماثج نب بعصلا ثيدحو ةداتق بأ ثيدح «نيثيدحلا نيب عمجلا

 0 هدايطصاو ديصلا لتق مرحملا ىلع مرحي

 0 اًديص مرحلا يف نولحم ةعامج وأ اًديص نومرحم ةعامج لتق اذإ

 0 ؟هنمضي لهف ديصلا ىلع لالحلا ٌمرحملا لد اذإ

 0 هلتقف ديصلا ىلع امرحم مرحملا لد اذإ

 0 ؟محللا مكح امف ديصلا مرحملا لتق اذإ

 00 ؟لكألاو لتقلل هنمضي لهف هلكأ مث ديصلا مرحملا لتق اذإ

 0 عويبلا باتك
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 0 :تادابعلا دعب عويبلا ركذ ببس
 0 :لوبقلاو باجيإلا عيبلا داقعنا يف طرتشي له

 نيتئاملا دعب نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا
 نيتئاملا دعب نوسمخلاو سماخلا ثيدحلا

 00 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 .. ؟رايخلا عطقني لهف دقعلا لاح يف سلجملا رايخ عطق يرتشملاو عئابلا طرش اذإ

 0 رخآلا رايخ طقسي لهف هرايخ نيعيابتملا دحأ طقسأ اذإ

 00 عيبلا خسف ةيشخ سلجملا قراف نم

 0 سلجملا رايخ اهيف تبثيو عيبلا ىنعمب يتلا دوقعلا

 00 سلجملا رايخ اهيف تبني ال يتلا دوقعلا

 00 فالخ هيفو طرشلا رايخ :يناثلا مسقلا

 ا ءايشأ يف الإ طرشلا رايخ اهيف تبثي سلجملا رايخ اهيف تبثي يتلا دوقعلا

 0 ؟رايخلا طرش تقو نوكي ىتم

 0 ؟ةدّدحم ةَّدم طرشلا رايخل له

 0 ةمولعم ريغ ةدم وأ الوهجي وأ ادبأ طرشلا ناك اذإ

 00 طرشلا رايخ دوجو عم هل رثأ ال سلجملا رايخ

 0 ؟عيبلا متي لهف خسف ريغ نم رايخلا ةدم تضم اذإ

 0 ؟هبحاص روضح ريغ نم خسفلا رايخلا هل نمل له

 00 ؟حصي لهف يبنجأل رايخلا طرش اذإ

 قرر ممم نة ف مم ممن مر مومو معف هرايخ لطب رايخلا ةدم عيبملا يف يرتشملا فرصت ىتم

 ه6 مامر هم مم م راو يكا مو و وافو و مرا اور وم هو تو وقم واو

 هن م مو و هنو وو م مف مرونة م وو ومو ومر مق هع و و رق اماعلو

 فرايس

 قرشا

 يسحما
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 9813 ل مم م هلم ممم م مهموم ؟يرتشملل مأ عئابلل رايخلا تقو عيبملا ءان له

 506 6 ممم ممم ممم مم مم ممم ممق رايخلا نمز يف تعضوف الماح ةاش ىرتشا اذإ

 30 2 م مم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مة ممم ة مة م ممل نبغلا رايخ :ثلاثلا مسقلا

 1808 مهمة مم همام مم ممم مجم ؟هريغ نم شحافلا نبغلا ةفرعمل طباضلا وهام

 70 ؟رايخلا هل لهف ةداعلا نع اًجراخ اًنبغ نبغو ةسكاملا نسحي ناك اذإ

 1801[ 6 مم مو م مقلم ممم م همم مم ممم ممم ممم م ممقق سيلدتلا رايخ :عبارلا مسقلا

 ” و هنيبي نأ ابيع هتعلس يف ملع نم ىلع بجي هنأو بيعلا رايخ سماخلا مسقلا

 7/4 لع وم مل رايخلا هلف هب اًاع نكي م ابيع عيبملاب يرتشملا ملع ىتم

 88/4 6 م ممم همم ممم همم ممم م ممم ممم هم ممم عيبملا هب دري يذلا بيعلا طباض

 508 2 عم معمم م هدر وأ شرأ الب هكاسمإ نيب ريخ ابيع عيبملا يف ملع ىتم

 868 6 ملة م مم مم مم مم مم ممم مم هم عم هم مم شرأللا ةفرعم ىلإ لصوتلا فيك

 584 ؟بيعلاب ملعلا تقو ىلع وأ دقعلا تقو ىلع شرألا موقي له

 ؟8 مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم ممم تالاح يف بيعلا رايخ طقسي

 818 م همم همم م هم ممل ؟رايخلا طقسي بيعملا عيبملاب يرتشملا فرصت له

 81 6 وم م وقم ف وة م هدم ممم منة ة ممم فوم ة مم همم همم موقق شرأللا نيعت درلا رذعت اذإ

 3151 م م هم لم ممم ممم هم عيبملا فلتف يرتشملا ىلع بيعلا عئابلا سلد ول

 37 م مم ممم مم ممر ممم مم ممم ممم ممم مصمم ممم ممم ملف هرسكب الإ هبيع ملعي ال ام

 33 ا ل ة م م م همم م همم ممل يرتشملا دنع رخآ بيع بيعملا عيبملا يف ثدح اذإ

 355 مع مق ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع وه له بيعلاب درلا رايخ

 8088 2... م همم مم ممم همم م همم م همم ممل بويعلا نم هتءارب طرتشاو ةعلس عاب اذإ

 ا ؟حصني نأ هيلع بجي لهف ةعلسلا يف بيعب عئابلا ريغ ملع اذإ

 كال علل ةعضاوملاو ةحبارملاو ةكرشلاو ةيلوتلا يف تبثي رايخ :سداسلا مسقلا

 4 لم ممم همم م ملم ؟عيبلا مكح مف هبذك نابف لاملا سأرب عئابلا ربخأ اذإ

 8/4 6 ل مة م م منوم مهم ممم ممم ممم مصمم ممم مم همم ممم مومو همم ةحبارملا عيب مكح

 8 ول ل مو مه ممم ممم م مق م همم م مم هو مم مم ممم مم م م ممم مم همم ةحبارملا عيب روص

1/١ 



 للم لملم ةفصلا يف فلخلل تبثي رايخ :نماثلا مسقلا

 عويبلا نم هع َيِهُن ام باب
 نيتئاملا دعب نوسمخلاو سداسلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 00 ةسمالملاو ةذبانملا ريسفت

 لل كلذ وحنو ةذبانملاو ةسمالملا عيب نع يهنلا ببس

 نيتئاملا دعب نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟اهنيب قرفلا امو هموس ىلع موسلاو هيخأ عيب ىلع عيبلا

 0 لاوحأ ةعبرأ نم ولخي ال موسلا ىلع موسلا

 قمم م مع ممم م معمم مم هرقل يمذلا موس ىلع ملسملا موس

 ..يمذلا موس ىلع وأ ملسملا موس ىلع يمذلا موس مكح

 ؟عيبلا حصي لهف هموس ىلع ماسوأ هيخأ عيب ىلع عاب اذإ

 0 ؟ةيرصتلا مكح يف رقبلا لخدت له

 0 رايخلا هل لهف ةارصم ةميبم ىرتشا نم

 ل ؟رايخلا هل لهف ءارشلا لبق ةيرصتلاب ملع اذإ

 000 اهبلحي نأ لبق ةارصملا در اذإ

 00 ؟اهعم دري اذ ام اهبلح دعب ةارصملا در اذإ

 ا ؟هلوبق عئابلا مزلي لهف ريغتي مل ايقاب نبللا ناك اذإ

 ن6 نو ةوةووثول مم وع وو ماو و وة و ووو ةهاهأو

 هيمن ميمو مر. مم م امه

 59/4 ل لملم مة وم معقم

000 

010 

 ا

 ا

 اي

 5/88 0.0000 م م ممم ممم مملة مبمل



 00 رمتلا نم عاصلا ريغ ىلع ايضارت اذإ

 م ؟اعاص ةدحاو لك عم دري لهف دحاو دقع يف رثكأ وأ نيتارصم ىرتشا اذإ

 0 ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ةارصملا رايخ له

 0 ؟مايألا ةثالثلا أدبت ىتم هه نة م هن 4هقاو و هه واقول 4 حقو و سو ماهو 0 8 ث | 5 عا

 00 نيتئاملا دعب نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 نيتئاملا دعب نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا

 00 نيتئاملا دعب نوتسلا ثيدحلا

 00 حالصلا ودب دعب ةرمثلا عيب مكح

 0 ةيقبتلا طرشب حالصلا ودب لبق رامثلا عيب مكح

 0 لالا يف عطقلا طرشب حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب مكح

 0 ةيقبت الو عطق طارتشا ريغ نم حالصلا ودب لبق رمثلا عيب

 00 حالصلا ودب لبق اهلصأ عم ةرمشلا عيب زوجي

 00 لصألا كلامل حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب مكح

 00 حالصلا ودب دعب اهرجش يف ةرمثلا عيب مكح

 00 ؟هسنج يف ام عيمج عيب زيجي له ةرمث يف حالصلا ودب

 0 ؟نيتاسبلا نم هريغل احالص نوكي له ناتسب يف حالصلا ودب

 00 عئابلا مزل يقس ىلإ ةرمثلا تجاتحا اذإ

 00 ةحئاجب تبيصأ مث حالصلا ودب دعب ةرمثلا عاب اذإ

 00 ؟ةحئاجلا يه ام

 0 ؟ةحئاجلا اهيف نوكت يتلا راثلا يهام

 00 ةرمثلا زازج يرتشملا رخأ اذإ

 احلا

 ادد
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 0 مهنيمضت نكمي نييمدآ لبق نم ةرمثلا تبيصأ اذإ

 0 مهنيمضت نكمي ال نييمدآ لبق نم ةرمثلا تبيصأ اذإ

 0 نيتئاملا دعب نوتسلاو ىداحلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 بلجلا يقلت مكح

 0 نابكرلا يقلت لصح اذإ عيبلا مكح

 0 ؟نبغلا دجو اذإ مأ اقلطم رايخلا تبثي له

 000 ؟رايخلا ةدم مك

 00 ؟يهنلا هلمشي له مهل عيبي نأ لجأل نابكرلا يقلت

 ؟قوسلا هيف يذلا دلبلا نم وأ قوسلا نم جورخلا يقلتلا ءادتبا له

 000 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ىقلتلا ىهتنم

 0 يدابلل رضاحلا ريغ عيبلا ىلوت اذإ

 00 نيتئاملا دعب نوتسلاو ىناثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟ةنبازملا ىهام

 000 ا ا ا ا ؟يوبرلا سنجلا نم سبايب بِطّرلا عيب زوجي له

 نا

 761 ل ملم

 ار

 نر

 7 لل

 711 ملل

 نا

 7” عم



 0 نيتئاملا دعب نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 18# ل لل مل همم ممم مم همم ممم همم م ممم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 918 امو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم ممم م ممم همم موق ةلقاحملا مكح

 918 مة ل نم م مة وة نة ممم ممم ممم ممم ممم مم مم لقق ؟اهلبنس يف ةطنحلا عيب زوجي له

 0 نيتئاملا دعب نوتسلاو عبارلا ثيدحلا

 117 ل ملم م ممم همم م ممم همم مم همم ممم م مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8117 م مهمه ممم م ممم هم مم ممم مم ممم ممل ؟هنمث ذخأو بلكلا عيب مكحام

 814 لم مل ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم منوم ممم مم م مممف ؟بلكلا ةراجإ زوجت له

 81 وول هوه همم ممم مهم ممم همم ممم همم همم م مق ةبهلاو بلكلاب ةيصولا مكح

 918 امم مم ممم ممم مم مم مم مم ممن م ممم ممم ممف ؟بالكلا ةمسق زوجي له

 8آ8 لل لومة همم نهم ممم همم ممم هه ممف هئانتقاي نوذأملا ريغ بلكلا ءانتقا مكح

 1514 مة ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم مم ممم ممم ممم م ممم مرحم يغبلا رهم

 818 لل م مم همم مم همم م ممم همم مم ممم هم ممم هم ممم معمم همم مرحم نهاكلا ناولح

 ل ل م ممم و ممم م ممم همم م ممم هم مقف ؟فارعلاو نهاكلا نيب قرف كانه له

 11 مم مم مم م م ممم م عم همم هم نيتئاملا دعب نوتسلاو سماخلا ثيدحلا

 الآ مو همهم مم ممم م ممم ممم همام ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1 عه مم همم همم ممم همم ممم همم مم م همم هم مم مق ؟ماجحلا بسك مكحام

 ني ؟اهل ةلثاملا ءايشألا لخدت لهف هوركم ةماجحلاب بسكلا

 ا لل مه م همم مم همم م ممم ممم م ممم مم مم همم م مم همم ؟بيطلا بسكلا وهام

 ا مع معمم ممم عم همم هم مم مم ع ممم م ممم م كلذ ريغو ايارعلا باب

 ا مهمة ممم ممم ممم مقل نيتئاملا دعب نوتسلاو سداسلا ثيدحلا

 7 6 عمم عمم ممم م مم مع م مق نيتئاملا دعب نوتسلاو عباسلا ثيدحلا

 ل ا لم مم همم همم همم م مع ممم ممم هم مق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8 ع ممم هم همه مم مم مم م ممم م ممم ممم مم مم همم م ممم ممم ايارعلا عيب مكح

 ال80 ل م ل همم م همم ممم ممم هول ؟ايارعلا يف هيف صخري يذلا رادقملا مك

 ني ؟ةددعتم تاقفص يف قسوأ ةسمخ نم رثكأ ءارش زوجي له



 نا نيتئاملا دعب نوتسلاو نماثلا ثيدحلا

 ع ا ا ا ل مم مهموم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مموو :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 ضل ؟هدعبو ريبأتلا لبق ةعيبملا لخنلا ةرمث نوكت نمل

 ا م م م م مم مم مع هم نيعيابتملا دحأ اهطرتشاو ريبأتلا لبق لخنلا عاب اذإ

 ع4 ل عم هع هم ممم مم م مو معمم همم مم همم همم مم مم همم ممم م همم اهسفنب تربأت اذإ

 84 م م مم ممم مم ممم ممم ممم مو همم مم ممم مم معو همم ممم ضعب نود هضعب ربأ اذإ

 ال4 ممم ممم مم ممم همم مم هيو ممم هم ممم همم مول اهضعب ربأ اذإ ةلخنلا

 نير ؟اهعطق همزلي لهف ةرمثلا عئابلا ىنثتسا اذإ

 نور ؟هوحنو لخدلا ةرمث زجت ىتم

 نر ىرخأ دعب ةرم زجي عرز اهيف اضرأ عاب اذإ

 نضر ةرمثلا ةيقبتب ررضلا لوصألا ىلع فيخ اذإ

 ال1 ممم م ممم م ممم مم ممم مم مم ممم مم هم و هم ممم يقس ىلإ ةرمثلا تجاتحا اذإ

 ا طم هلم مم مم مم ممم ممم ممم ؟هكلمي لهف الام هديس هكلم اذإ دبعلا

 عمال ا م للفم ممم م ممم وم عمهم ممم مم م عم مول ؟عيبلا يف دبعلا بايث لخدت له

 نا يوبر لام هعمو دبعلا عاب اذإ

 سا ع ل م عم م مم ممم م م م م نيتئاملا دعب نوتسلاو عساتلا ثيدحلا

 وال ا م م معه همم مم ممم ممم مومو همم موو ممم ولف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اال م ع مم م هم ممم ممم م مم ممم همم ممم همم ؟ضبقلا لبق ماعطلا عيب زوجي له

 ضل ل ضبقلا لبق ماعطلا ىوس ام عيب مكح

 يلا ا م ممم مم هموم ممم م هممت ممم همم هموم مق تاعيبملا يف ضيقلا ةقيقح

 ااا ا ل مل عمم همم همم معمم همم ممم ممم هم ممم ممم ممم همم م همم فرعلا ىلإ ضبقلا عجرم

 اا ا ممم ممم ممل هريغ وأ عيبلا ىنعمب ناك |ميف ضبقلا لبق فرصتلا

 نورا هضبق لبق امهوحنو ةيصو وأ ثرإب كلم ام عيب زوجي

 نضل صضبقلا لبق فلتف انوزوم وأ اليكم عيبملا ناك اذإ

 ضر ضبقلا لبق فلت اذإ نوزوملاو ليكملا ريغ عيبملا

 48# ملمع هم هول



 .. ديدحتلاب اهليك ملعي مل نإو تيؤر اذإ افازج ماعطلا ةربص عيب زوبي

 2000 نازولاو لايكلا ةرجأ

 اممم م م ممم ممم ممم ممم ملقم نيتئاملا دعب نوعبسلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 ترهط الخ اهسفنب رمخلا تبلقنا اذإ

 0 ؟باودلا همعطت نأ زوجي له سجنتملا ءىثلا

 00 اح هؤارشو ريزنخلا عيب مرحي

 0 كرشلل ةذختم ةلآ لكو مانصألا عيب مرحي

 ؟عافتنالا ىلع مأ عيبلا ىلع دوعي «مارح وهلا :ة125 هلوق يف ريمضلا له
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 00 :زئاج ملسلا

 200 نيتئاملا دعب نوعبسلاو ىداحلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

0 

 ا

 5701 ل

 7707 علل



 طرشلا رايخن هيف تبثي الو سلجملا رايخ ملسلا يف تبثي

 0 مرحم عيب لك ىلع ابرلا ملعلا لهأ ضعب قلطأ

 رمت هية موي م لة يووي هير ف وووفافف

 88 ملمع م ممم ممم ممل ملسلا هيف مرح امهيف ءاسنلا مرح نيلام لك

 0و م لة مومو ممم م ممم همومه وممن مقف ملسلا لام سأر نيدلا لعج زوجي ال

 00 ادحاو انمث نيسنج يف ملسلا مكح

 0 ةزئاج ملسلا يف ةلاقإلا

 س0 ل لوم هعمل مه ممم همم م مم ممم هم ممم م هعمل ممم ممل هيف ملسملا ضعب يف ةلاقإلا مكح

 0 منعم عمم ةقرفتم تاقوأ يف هضبقي نأ ىلع دحاو سنج يف ملسأ اذإ

 م4 ل مم م ع مم امهدحأ ملسأ مث رمخ يف ينارصن ىلإ ينارصن ملسأ اذإ

 ا تاالاح هل ةفصلا ىلع هيف ملسملا راضحإ

 804 م ل ممم ممم ممم م همم همم هلحم دعب وأ لبق هيف ملسملا راضحإ مكح

 ا م مل ممم هم هم مم همم م ممم مم لجألا لولح دنع ملسلا ميلست رذعت

 الا ا ممم مم ممم مم ممم مم همم مم مجم همم مو همم م مم مقفل عانصتسالا مكح

 ا م م ممم ممم ممم مم وم ممم ممم م هموم ممم عيبلا #2 طورشلا ُباب

 مة مم م مة ممم نيتئاملا دعب نوعبسلاو يناثلا ثيدحلا

 اا ل طم همم همم همم ممم همهم معمل ثيدحلاب ةقلعتملا ماكحألاو دئاوفلا

 م/م ممم ممم ممم ممم مم مم ملقم نيتئاملا دعب نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ا ل ل لمة ممم مم م ممم ممم ممم اممم م مم ممن :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا م م مم ع ممم ممم ؟عيبملا يف امولعم اعفن طرتشي نأ عئابلل زوجي له

 ا[ ل مم مومو مه ممم همم همم م همم ؟طرش نم رثكأ عيبلا يف طرتشي نأ زوجي له

 عال 8 طلو ل فوم مه ممم م مم ممم م مم ممم ممم همم قم مم فوم مف ؟عيبلا يف طرشلا نوكي ىتم

 سلا و لم همم ممم ممم عم مم م مم اهتعفنم ةانثتسملا نيعلا يرتشملا عيب مكح

 الا ل لل مم مم معو قع م ممم همم مم ممم مل اهتمدخ طرتشاو ةيراجلا عاب اذإ

 يلا 7 ا م م م ممم ممم مم ممم مم ممم مممف نيتئاملا دعب نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا

 يمال م لة ةمم مم همم مم ممم ممم ممم م مع م ممم همم م مق همم يفرّصلاو ايرلا باب

 علال ا ل ل ل ممم ممم همم مم ممم ممم ممم همم همم مم هموم ممم :ابرلا فيرعت

 ضف



 ال5 ا ا ا ا مة مة اة مة لملم مة م امم ممم مبفم رئابكلا نم ةريبك وهو مرح ابرلا

 0# 2.66 ل فة م مة 0مم مم ممم ممم مم همم ممم مم ممم ممم ممم مممق ؟برحلا راد يف ابرلا مرحي له

 سا هامة مهمة ةممملل نيتئاملا دعب نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا

 ولاا ل مة مو مة م مم ممم همم مق نيتئاملا دعب نوعبسلاو سداسلا ثيدحلا

 سا ل م فم مم ممم ق مة م م مة ةممف نيتئاملا دعي نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا

 81/4 ل ممل همم ممم همم م هم م ممم ممم ممم ممم همم :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 سال ل ل ف م مم همم ممم مم م ممم م همم مم قم مم ممم م مم ممم مم مم مجم م وم ةثالث ابرلا ماسقأ

 رطل لوم مم ممم همم منة م ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم و ممم ممم م هموم لضفلا ابر مكح

 نا انزو الإ هسنجب نوزوملا الو اليك الإ هسنجب ليكملا عابيال

 رطل نملة همومهم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممق ؟نوزوملاو ليكملا فرعي فيك

 را ل مة فهم مم م ممم ممم ممم همم مم مم اليكم هلصأ ناك امو قيوسلاو قيقدلا

 886 للفلم م ممم ممم ممم مم مم همم ممم ممم مم همم ممم ممل نزولاو ليكلا نيب قرفلا

 0 اليك نوزوملاو انزو ليكملا ةمسق زوجي

 ال ل مل مم مم هم ممم مم ممل ةتس عرشلا اهيلع صن يتلا ةيوبرلا فانصألا

 طل ل ال مل مهم ع ممم مم ممل ؟ةتسلا فانصأللا هذه ريغ يف ابرلا لخدي له

 را[ ع عل ؟قاحلإلاب نيلئاقلا دنع ةتسلا فانصألا يف ابرلا ةلع يه ام

 كر ل م عع مق م مع ممم همم مم ممم عم مم مم ممم م مم ؟سولفلا يف ابرلا يرجي له

 ل ا ل للم مهم مو ممق ؟ةضفلاو بهذلاب ةيندعملاو ةيقرولا تالمعلا قحلت له

 ألا م مع همم عم مم مم ممم ممم مم ممم عمم طورش هسنجب يوبرلا عيبل طرتشي

 ا ل ل ممم معمم مم ممم ممم ممم ممم ممم موق دحاو سنج يوبرلا فنصلا عاونأ

 نا الضافتم هسنج نم ديجب ءيدرلا يوبرلا عيب زوجي ال

 0 ؟ةعنصلا لباقم يف ةدايزلا زوجي له

 559 لحملا سفن نم هسنج نم يرتشي نأ هل لهف نمثلا ملتساو ارسكم وأ ائيدر ايوبر عاب اذإ

 9860 ممم م م م ممم ممم م ممم ممم مق افازج هسنجب يوبر عيب زوجي ال

 ل الثاتتم بنعلاب بنعلاو بطرلاب بطرلا عيب زوجي

 اناا ةداع هنزو الو هليك نكمي ال ناك اذإ هسنجب يوبرلا عيب مكح ام



 801 0مم م ممم ممل رخآ سنج امهدحأ عم وأ امههعم هسنجب يوبر عيب

 ع8 ل علل م ل مم هم معقم ممم م هم مم مم مم ةئيسنلا ابر ابرلا عاونأ نم يناثلا عونلا

 عفا لل ل م ممم ممم مم وم ممم همهم م مممق ةلعلا يف هل كراشم رخآ يوبرب يوبرلا عيب

 #8 لل مم عمة ةمل ؟افازج ةلعلا يف هل كراشم يوبرب يوبر عيب زوجي له

 ع8 6 لل لل ممم معمم مم مهمه ممم ممم ممم معمق ىرخأ ةلمعب ءاضقلا طرشب ضارتقالا

 غ1 ةئيسنو الضافتم امهعيب زاج نييوبرلا يف ةلعلا تفلتخا اذإ

 688 6 ل ممم معمل مم ممم مم مول همدعو ابرلا ثيح نم عيبملا تالاح ةصالخ

 لا انيد بهذلا ءارش

 غ0 نيتئاملا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 ت7 م ماء مم ممم ممم ممم ممم مة مممف نيتئاملا دعب نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا

 684 لل ملم همة مهم مم هموم ممم ممم ممم مم ممم موق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عك نال م رز زر ف مق فرم من مو تمور م مي ممم ممم ممم موفرة نور ةمروو فرصلا فيرعت

 عفط ننال ل ولة لام ممم مة مم ممم مم ممم اممم مة ومم فرصلا ةحصل سصيباقتلا طرتشي

 عفا ل ع لل همم همم همم ممم همم م مق ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا لع ضبقلا له

 عقل ل مل ل همم مم م همم مم مم مجم ممم هضعب رخأتو فرصلا ضعب ب ملتسا اذإ

 00 ؟فرصلا ضعب الإ فارصلا دجي مل اذإ

 43139 2 م مو ل ؟فرصلاك ضباقتلا هيف بجي ام يف رايخلا طرتشي نأ زوجي له

 531 ل دعالو نزو ريغب فرصلا زاج نيضوعلا ردق نافراصتملا ملع اذإ



 هريغو ِنْهَّرلا باب
 نيتئاملا دعب نونامثلا ثيدحلا

 17 لل ولن م همم همة همم همم ممم همم عمم ممم مم ؟ىرخأ ةلمعب نيدلا ءاضق زوجي له

 13 م ملمع مم م م هول نينيد اناك اذإ رخآلا نع نيدقنلا دحأ ءاضتقا

 514 مل ؟اهموي رعسب نوكي نأ مزلي لهف رخآلا نع نيدقنلا دحأ ىضتقا اذإ

 418 0.6 م م ممم ممم م مما م اممم ممم ممم ممم ممم مم ةممف اهفيرعتو اهطباضو ةجتفسلا

 518 ... 000 ما مم م م تمم مة ممم مومو م ممم ممم وة مم ممم مهمومة معمم ومم ةجتفسلا مكح

 8156 66م م ممم همم همم همم هم ممم ممم م ممم همم م م همم مم همم ةيفرصملا تالاوحلا

 417 6مل لله ممل م ممم همم مم ممم م همم مم مم ؟هاوتحمل اضبق كيشلا ضبق دعي له

 6171 2م م همومه ممم م ممم ممم ممم م ممم همم ممم ممم همم ممم نيدلاب نيدلا عيب

 ال1 ل لل مو معمم مم ممم همم م ممم همم ممم ممم مق نيدلاب نيدلا عيب روص

 671 مطل مم م ممم همم هم ممم همم ضرقلا ابر ابرلا عاونأ نم ثلاثلا عونلا

 719 م م مم مة وم مم توم مم ممم مم ممم ممم م همم هم ممم ضرقلا ابر روص

 67 لل ؟ةيده هل ىدهأ وأ هاطعأ امم لضفأ هل درف اًضرق اًصخش ضرقأ اذإ

 غ1 نيدلا بلق

 658 موو و همم م ممم ممم موو و مو ومو همم هليجعت لباقم نيدلا نم ءيش عضو

 عالال لل لل مم مفر همم مم مة ممم ممم همم مم ممم همم مم ممم همم م ممم وق ةنيعلا عيب

 عال ل ا ع ع م م م مم م ممم هم هم ممم هم مم م مم ممم م مم مم هم مم ةنيعلا عيب مكح

 ع7 لم ممم مع ممم همم ممم لجأ ىلإ هنم رثكأب اهارتشا مث دقنب ةعلسلا عاب اذإ

 8374 6.66م همم همم مع ممم ممم مم همم ممم ممم ممم مم همم ممم ممل قروتلا عيب مكح

 در اًدقن هنم لقأب اهعيبي نأ عئابلا لكو مث لجؤم نمثب ةعلس ىرتشا اذإ

 عال ل ع م عم مع همم ممم همم مم همم ممم م مم مم م م ممم مم م مم مم مق طيسقتلا عيب مكح

 ع7 ملل عم همة هموم هعمل اددحي ملو اذكب ةئيسن وأ اذكب ادقن كعيبأ لاق اذإ

 ع عا ممم م م ملم ؟اهيف فلتخملا تالماعملاب ةبستكملا لاومألا مكح ام

 835 ع ممم م ممم معمم ممم ممم معمم مم ممم مم ممم همم ممم مقق يراجتلا نيمأتلا مكح

 84 ل ل م عل ممم م معمم همم ممم هم مم ممم همم همم مم مم همم م م عمق ينواعتلا نيمأتلا مكح

 29 ول معمم ل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هم ممم هم ممم

 294 م اممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم مف



 أ لل لمعمل م و ممم همم همم همم نيملسملاب رضيال اهب رافكلا عم لماعتلا مكح

 21 ل فرصتلا يزئاج نهرملاو نهارلا نوكي نأ طرتشي

 )00 ا ؟نهرلا نوكي ىتم

 8 ل م مل ممم مف همم مم ع ممم ممم م همم م م ممم م مق اهنهر زاج اهعيب زاج نيع لك

 00 ؟عاشملا نهر زوجي له

 ض0 اهحالص ودب لبق ةرمثلا نهر مكح

 ع8 8. للم م معمم ء ع ممم م م ممم م ممم م مم مم همم ممم مم ممم فحصملا نهر مكح

 عه 206 ممل لل م ممم ممم همم ممم ممم م ممم ؟رفاكلا نيدب فحصملا نهر زوجي له

 0 هنهريل اًئيش ريعتسي نأ زوجي

 عا[ للم لعمل همم ممم متم ممم مة ةومف ؟ضبقلا نم دبال مأ دقعلاب نهرلا متي له

 ظل نهرلا ضبق ةفص

 2110 نهرلا ضبق يف ةلاكولا

 ك1 نهترملا ةهج نم زئاج نهارلا ةهج نم مزال نهرلا

 يا ل ل لل لم همهم ممم مق هكلم نع هجرخي اب نهرلا يف نهارلا فرصت

 ع4 ل م مله مل هكلم نع هجرخي ال اب هعافتناو نهرلاب نهارلا فرصت

 عل مع ممل هب عفتني نأ نهترملل لهف ةنؤم ىلإ جاتحي ناك اذإ نهرلا

 01 ؟ةقفنلا ردقب عافتنالا نوكي نأ طرتشي

 عه1 2. 6مم ممل ممم همم معقم ممم ممم ممم همم همم هعم انهر نوكي نهرلا ءان له

 815 0 م م ل ممم ا ممم ممم ممم امم ممم فوم مم ممم نهرلاب عافتنالا نبترملا طرتشا اذإ

 881 ل م ل ممم ملل ضرع ريغب نهرلاب عفتني نأ نهترملل نهارلا نذأ اذإ

 عه ل ملل مم م ممم ممم ممم هم م مع همم ضوعب نهرلاب عافتنالا مكح

 0 ةيعارزلا يضارألا نهر 60



 0 اسلفم هيلع لاحملا نيبت مث لاحملا يضر اذإ

 508 عيبملا هيلع در نمثلا هيلع در اذإ هنأ طرشب اًئيش رخآل لجر عاب اذإ

 عه م مل هلل م م همم مم ممم مم نهارلا نذإ ريغب نهرلاب نبترملا عفتنا اذإ

 عة لل لل ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مف نهترملا دي يف نهرلا فلت اذإ

 451 1 1 لمهنة م مم ممم ممن ممم ممم ممل نبترملا فوي مل نهارلاو لجألا لح اذإ

 ع1 لل نيدلا عيمج يفوي ىتح هلاح ىلع نهرلاف نيدلا ضعب عفد اذإ

 351 مو مل نبترملل وهف لجألا دنع هقح هفوي مل اذإ هنأ طرتشا اذإ

 عال ل لل ملم ل ملم ممم هم مم همم م ممم م ممل ةاكزلا هيف بجت امم نهرلا ناك اذإ

 عال لل م ممم ممم ممم همم موه ممم ممم م مم همم م ومو ممم نيترملا وأ نهارلا تام اذإ

 ع5 6 ممم ملة م ممم ممم ممم ممم متم نيتئاملا دعب نوناشثلاو يداحلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 6988 2 ومع هع ممم هع هم مم هم ممم هع هم لجألا لولح دنع نيدلاب ءافولا بجي

 عا مل ل مل هلم هع مم و مم م ؟رئابكلا نم ءافولا ىلع رداقلا ينغلا لطم له

 علل لوم مو ل همم مم ممم ع ممم ممم همم مم مق ءافولا عيطتسي ال نكل اينغ ناك اذإ

 156 6 و مام ممم ممم ممم ممم مم موقق يدؤي ىتح قوقحلا ءادأ يف لطاملا ينغلا بقاعي

 غ0 اهفيرعتو ةلاوحلا مكح

 علال لل ول ممم و ممم ممم ممم ممم ممم مم مم همم ممل ؟سايقلا قفو ىلع ةلاوحلا له

 ع4 لل م لم مم ملمع م م مم همم همم مم مم هم همم مم همم ممم م ممم هم هم ةسمخ ةلاوحلا ناكرأ

 414 ل ممم مة اممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نم ممم ممم ةمممق ةلاوحلا طورش

 عالق لل لم ممم ممم مم ممم ممم معمم همم ممل ؟لوبقلا هيلع لاحملا ىلع بجي له

 ض1 ؟ءيلملا وه نم

 عال 8 وول وعلومه ومهنة عمم ممم ممل ؟لوبقلا هيلع بجي لهف ءيلم ىلع ليحأ نم

 ك0 ؟لاحملا لبق اذإ ليحملا ةمذ أر بت له

 عال لمع م عل ؟ليحملا ىلع لاحملا عجري لهف هيلع لاحملا سلفأ اذإ

 0 يضرف سلفم ىلع ليحأ اذإ

 0 اسلفم هيلع لاحملا نيبتف لاحملا ضري ىل اذإ

 ف



 61/13 لة ل ةلاوح مأ ةلاكو وه له اوفلتخا مث رخآ نم هئيد ذخأ يف هل نذأ اذإ

 هذ نيتئاملا دعب نوناثلاو يناثلا ثيدحلا

 8106 6 مم لف مع هم ممم هموم م ممم م م ممم م هوم مم م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ض0 سيلفتلاو رجحلا فيرعت

 غ2 سلفلا نيدملا ىعدا اذإ

 علا ولم ل و مهم ف م هموم ممم مهمومة هوم همومه مموق هراظنإ بجي هل لام ال يذلا سلفملا

 61/86 ل م لم ممم م م ممم م مم هءامرغ يفويل هسفن راجيإ ىلع سلفملا ربجي له

 علال ل م م م ع م ع ؟كلذ وحنو ةقدصلاو ةبها لوبق ىلع ربجي له

 علال ل م ممم ؟ةيلام قوقح نم هل تبث امع لزانتي نأ سلفملل له

 ض2 سلفملا ىلع رجحلا مكح

 عال 6 ل اول ووو مم ومو مو مو ممم هترورض نم ناك ام الإ هلام لك سلفملا ىلع رجحي

 عال م م هول مم معمم مم مم ممم ممم هم مق سلفملا لام نم ىنثتسي ام

 عالق ل ل م مل م ممل هيلع رجحلا لبق هلام يف سلفملا فرصت مكح ام

 ع4ل لل لل ن نونو نة م ومما مة ممم م منع عنة ممم مف ممم ؟سلفملا ىلع رجحلا مكاحلل زوجي ىتم

 عقل ل لم ممم ممم م ممل ماكحأ ةعبرأ كلذ يف قلعت سلفملا ىلع رجح اذإ

 عا نال لمولوم ممم ممم ممم همم ممم مم ممم مم هم مهو ممق دلبلا دقنب سلفملا لام عيبب

 عطا 0 ل ل هم همم ممم ممم م ممم م م مق ؟سلفلاب ةلجؤملا نويدلا لحت له

 0 هنيد ردقب لك سلفملا لام ءامرغلا صاحتي

 عر للم مل ؟هتمذ يف يقابلا ىقبي مأ نيدملا ةمذ أربت لهف اوصاحت اذإ

 ع ع ع مل م م هنيعب هقح ضرقملا دجوو سلفأف الجر ضرقأ اذإ

 عرق ع لل مم لملم ممل ع م ممل اهنيعب اهدجو مث اهنمث ضبقي ملو ةعلس هعاب اذإ

 عش نم ملل لوم مم ورم م مم ممم ممل يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع عوجرلا رايخ له

 لا نمثلا ضعب ضبق دق ناك ذإ

 عمال ل لم ملم م ممم ؟اهب قحأ نوكي هتعلس ضعب دجو اذإ عئابلا له

 غ0 نمثلا ةعلسلا بحاص ءاطعإ ءامرغلا دارأ اذإ

 عمال .... 000001666 زم مومن مم ورمل مترو ة ممن فو مم مف مم ممم ووبف ةلصتم ةدايز ةعلسلا تداز اذإ



 ال لن. ل لل م لومة مة مم مم مة تمم ممم ممم ممم ممم مممف ةلصفنم ةدايز ةعلسلا تداز اذإ

 عطل لل لل هوم ممم ونموه ممم ممم ممم ممم ممم موق ريغلل قح عيبملاب قلعت اذإ

 44 00 ملم هم همم همم م ممم م ممم مق هكلم نم عيبملا جورخ دعب سلفأ اذإ

 عمق لل هلم م م ممم مم مم مل ؟سلفملا ىلع رجحلا يهتني ىتم

 644 200 م ملمع ل ملم ممم همم همم ؟هتعلسب قحأ نوكيف سلفلا مكح توملل له

 5439 م ممم ممم ممم ممم ممم فم ممف نيتئاملا دعب نونامثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ع4 ل ملم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم معمم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 88475 2 ام م مة ممم ممم ممم م ممم ممم همم ممم مم ممم مجم ممم ممم ةمممف ةعفشلا فيرعت

 علال لل طل هم وم همم هوم هم ممم هموم ممم ممم هم ممم همم م مم همم مق ةعفشلا مكح

 ع9 0 م ممم معمم همم مهم م ممم همم همم همم م ممل ةعفشلا يف ةمكحلا

 693 ملم عمم همم هكيرش ملعي نأ لبق هبيصن عيبي نأ صخشلل زوجي له

 ع8 ؟عيبلا عوقو دعب ةعفشلاب بلاط مث عيبلا يف هكيرشل نذأ اذإ

 ع4 ل عيبلا ىرجم ىرج امو عيبلاك يلام ضوعب لقتنا اميف ةعفشلا تبثت

 عقله ل ل مل هلم همم مم مم معمم ممم م هم ثاريملاب لقتنا ايف ةعفشلا تبثت ال

 ع4 ل مم ع مم ممل ل ؟يلام ريغ ضوعب لقتنا |ميف ةعفشلا تبثت له

 ع4 0 ل لملم مم مهم همم ممل ؟عيفشلا هذخأي اذا بف يلام ريغ ضوعب لقتنا اذإ

 عة 0 مم ملم مم ممم مم همم مم م ممم ؟ضوع ريغب لقتنا ايف ةعفشلا تبثت له

 عقال لل ولة ل و ل ممم نمو ممم م ممم هموم ممم همومه ؟ةراجإلا يف ةعفشلا يرجت له

 44 0000 ا وولف نم موف همم ل مو ممم قمم مم همهم مم هو مة مممف ؟راجلل ةعفشلا تيثت له

 ع4 60 للة هممت ممم فة ممم م ف ممم مم ممم ممم معمم م همم مم همم ممم ؟ةعفش يبصلل له

 688 ل ممم مم همة همم ممم ممم همم مم هقول ؟ةعفشلاب ذخألا يبصلا يلول له

 8808 26 ممم ممم ممم مم وهم م ممم ممم م ممم م ممم مق ةعفشلاب ذخألا يلولا كرت اذإ

 6001 206 ممم مم همم مم مق سلفملاو هيلع ىمغملاو هيفسلاو نونجملا ةعفش

 661 20000 م مم ممم مم ممم ممم م م معمم ؟ملسم ىلع يمذل ةعفشلا تبثت له

 8813 مهم ممم مم مم م مم مم همم هم مسقي مل ام راقعلا يف ةعفشلا تبثت

 88135 م لم م ممم ممم ؟هتمسق نكمي ال ام يف ةعفشلا تبثت له

 601 مم م ممم ممم همم مم مج ممم ممم نيمسق ىلع يهو ضرألل اعبت عابت ءايشأ



 0 ؟راقعلا ريغ يف ةعفشلا تبثت له

 885 00 م م مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مت ممم ممم ؟سلجم رايخ ةعفشلا يف له

 888 200 م مم معجم همم همم همم همم ؟طرش رايخ هسفنل لعجي نأ عيفشلل له

 698... 6 6 ممم ممم مموج ممم هرايخ يهتني ىتح ةعفش الف رايخ عتابلل ناك اذإ

 88 6006م عمو ممم هم همم همم م همم همم يرتشملل رايخلا ناك اذإ ةعفشلا تبثت له

 0 85 00666 م0 ممم هم ممم همهم ممم مم مم هم مق ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ةعفشلا له

 88197 20 م ممل همم ممم ممم همم مق همودق دنع الإ عيبلاب ملعي مل اذإ بئاغلا ةعفش

 6817 0 ا ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم دهشي ملو عيبلاب بئاغلا ملع اذإ

 6 8 6 م عمم اهوحنو ةبهلاك عيبلا ريغب صقشلا يف يرتشملا فرصت اذإ

 0 ةتوافتم مهقوقحو عيفش نم رثكأ دجو اذإ

 064 ؟صقشلا ضعب اوذخأي نأ يقابلل لهف هقح نع ءاعفشلا دحأ لزانت اذإ

 804 606 همم مم مهمه مم مم هموم ؟ةعفشلا نيقابلل لهف هئاكرش دحأل هصقش عاب اذإ

 818 6061 لة هم مم مهمل موه هم ممل هيف ةعفش ال امو ةعفش هيف ام عيبملا يف ناك اذإ

 618 00 لم فنعم ممم ممم ممم مم ممم هم ممق يرتشملا دي يف عيبملا ضعب فلت اذإ

 011 6.00 مت زم م م تم لمعة رمق م ممم ممم منامة ممم ميم م ممم ؟ةعفشلا ثروت له

 6117 06 ممم ممم ممم م همم هو ممم هم مق صقشلا عيفشلا هب قحتسي يذلا نمثلا

 0١733 ...0 00000000 مة نة تر مرر رت رمق قنة مة ة ثمن فوة فة نمو مة م ممن مة وفر ةمثف نمثلا عفد ةيفيك

 813 0 ل مع همم م طمع عمم هع م مم ع ؟ايلثم نكي ل اذإ صقشلا نمث موقي ىتم

 81915 6000 6مل مف ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم هم مم ممم ممم هم الجؤم نمثلا ناك اذإ

 018 26666 ل مم م هموم م مج م ممم ممم مم م ممم عيفشلا بلط لبق يرتشملا اهعاب اذإ

 618 6.0006 مهم همم ممم مم م ممم ممم مم همم لقأ نابف نمثب يرتشملا رهاظت اذإ

 618 2. م مع مم مم مم هو عم هم مم مم مق رثكأ نابف نمثلا ةلقب يرتشملا رهاظت اذإ

 81 660م ممم م ممم مهمة موه معمم م ممم ممم همم مهم مق ةعفشلا طاقسإل لايتحالا مكح

 014 200 ممم ممم م ممم همم م همم ممم ةعفشلا ىلع ليحلا روص ضعب لاطبإ

 مم هاو م هيف ماو اة و امام مر وهو ماما هاف هو واو م هلو وف و وف قالو وف هع وف و م و ف هه واوأو نا



 ومع

 اس معأ و

 مم مم مم م هدم ف وو وه ف فاو و وو م واوا وو معاهم و و و و وو و رومات هه ف عفو مر وو و وره و م نووي اورو نيم هن نو و و فو و اوفافاه

 همةيوعمع و

3500-0 

 نثق يوق م مة رة م م لقمو

 .٠ ممم مرتو

 مثموقع ٠

 ويم.

 ٠م م6

 هن ععو

 ,مورعث

 ,”مم.عثم»

 موو ع٠

 ومقق6

 ةهقققفو



 هموم نور مم هن رن ماو هو ويف ق نو ونا ون موف ةهفام م ماو هوو نه هو هو ف ووو ةيافقو هو ماو ورا ف وو م هموم وهوا موو نوم. ةءوو وم اه

 هوقو هوو وو وو هوو و وو هه و ووو ووو هد معلوم م ووو ووو وا م م ووو مو م م م ووو وه هوو اواواو

 مم همام ماهم هو اوواو هم ااه و ماهو ممم هدم و هم م هيو سه هم موو هم عقم مف وو ناو نو و وم نو ف وو وفاه رو اووف ةءووو هو وو و مةققاواو

 هم ملفا هن م يف هوو ماو روث وم م م و و وم وم مو هاهم مو ماما وو نة قاوث هم عوام وعن وون ورم ووو وف ورا و وه ووو ون وو و و و فاواقاو

 ميم ميم مم هيف همم و و واوو هوقو هو والام م م اوم هم م ومفعم ع ووش ووو ومس ويوم ةقاق و و قوق ووو راو ماه قو م او مف مف ماواعافأاو

 ممم مرامام م اماو ماهفاف او وفور ف و و ف هاف و ومما هيمو مام مو هو م ع وو قامو و هاف يمر وف وو ث هاو او قو و و راو و م فوق و فاو ماوه

 ميم مام مة ةيام م ممن وف هوفر هر قارا مام هو وو واو ورم هدم ووو همام و نو سوس سهم مس نه سووا وو و ووفق م واو و مة روث هوقو عة و واه افاوأاو

 م6 م ممم م مرو ف هةموو هه ثور هانا و واو موو هو ووو فرو و وهو وعوامل موو وو وم م ووو وو و وو فو م و وو و ولاو

 هق قام رول م ممنون و ومو هيوم و م وو وف و واو وف ها واوان ف همام م م م دو وهو هيوم هوم مم هموم و ووو م ويم و و هر و و ع وقوة ماماقأاو

 ريم مومو مم مرو م هوو و هاو و مو رف وو ومو و هوقو هي ومو هيمي نيرو و هم وو هموم قو هر جنم مو وع وة وو و را ةافاو ماو قا و اواماق

 5و وعلو ماو موو وتر هوم هد وو ودم وو وفم هم رد مم هوو ومع هم ووو رو هوو م و فاوفقأاو

 مم نوم م هوي هيف هوم م وو و و يم و و و وو منو وو او و همام و هوي ووو وم وفم م و وهف هوو ممم ني وف وم و و حقو وو ةماوم نو م عاواولاو

 كلذ 11 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 1 1 01 1 01 0 ا ا 0

 مرو ق م مو ماف هم وم هن لو وم قو ميمام م ووو م هو وتمام هوو وفا م وو و هفاوو و م وو و هارماف و و موف و موثق و وم عم هي. هم و وة اق قفا.

 وني م ووو م هم او و مف هوو او هاو و اواو هه واو رواياف هواوي هاماو واو هم ورا و هاف ووو داو يو و وه ووو هن ةوو فق و وا وم هم موو و ماوه

 همم رم وة ر م ومنو نو وة و ومو و ومو و و وو ق و رواو و ووو و ةياوو هي وم وو وو ومر و و ووف هياققع هةموو م هةموو نعم مو يلع افولاو

 هم م و مام م م ليم م مينو م ةيفم هم مام و مم همام وو وهم وو هو وو و مه و و واو وهو واوا راك و وو وف و واو م مو و و هو مفو نه وهو مق م م وقع اماع



 هوو واو وانو ني همم م اوم و واو وه هاواو و همم مه ناو وو و و ووو ووو هنو نو هم ووو سوف و هو عميق م نرم و و ووو و مهو عفو هوقو



- 

 نون م ندم هو ارم و مومو ةقي امو هي وم ممم هيمو م هه م م يم مو ونيت ف و ووفق و نووي هيف و ون ءيويوويوعف و ونون م هو ووو ف عوه و اعاف

 .هماععو

 ةهنوقق ممم ةاعقعقا#

 هم مم مة مين اون م ءو م امو ٠

 وويل ممم در وماماثو

 هم دع ن6 م ةايامام م

 ويوقف

 هرم ٠ هلمعف

 منقل

 .ةثيعللع

3 

 ةهق عم و ماو ع

 مروة مهد وو ةقافا#

 هن قمم مرو ممو



 هرم ل مو نة ارو رو وم دوم م هوو ووفق م ورم و مه سه وع مه هه وارارور و و وام .ه ين نو وو ف وواف نيام يه جن دو و و واو روم م هه وواع ه هو واو اه وأو



 و

 00111 ا 1 ا ا 1 1 1 ا ا 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0-6

 ممم لع م ماو مالي قع هو ماققأاو

 هدقع .2 .وةعيف مة مامم مم ممم م مو

 هيقعمل

 لوم عقل

 عقوق ةةة معو

 هميم عموم ووقف

 و ويم ةماقم ١

 ,”ه6وث6 رة يوقمعو

 نومة ماممفو

 مرام. ثنو. ماوو

 هنو م مم ماه مي. نعم ةوق مة عوفأو

 ةهوثلثءممثيوم ويعني م ههه ماوه

 ءييادو م دو وو بيه دي ديو هققق مه اه

 همر. ملء. ملام ده م هه هه ههه

 مم امم 6م ماو رام م.م مم هم م ةاماماو

 00 ا ا ا ا

 هيمن نثر م. ءثل وم 6 وع ةوةوقعأو

 هيثم او وو ماو ووو ةق و ةاةوماوأه

 مم رم هما حي م مو وة ده ع اواواوو

 ووو هويه ووو مو ع عة وقال

 .ث موو م هنو و ون ع وو و موق واو

 ةهوق قوم منوة رة ثم. ةققو ماو.

 .قوقو ين جولة. وو وو ونة و و اوقأو



 مهم امام مم مماوا هم لام و مث و وو ووو و ويم هو وو وم فقم ةهمقو واو ماه ماو ووو موق جند ف و م قي وهوه م وو وو وا وفدم هيمو وو افاق

 همي ةفافم

 هقثقنثم و

 ويوم

 تاسيبنتو

 همم م مم مم ثم ثمة قامة او اة اهاه

 م6666 وم م لو هد هو ووافقه

 هيمي ممم همم هيو عم معه

 وثوةو نر مو نو وو و ووو وفاق

00010 

 نومة وولد عه ة وه قوام

 نهيان ثمن و مه. عم ةمواوقأو

00000 

 02001 0 ا ا ل ا

 مناع ثم م.م معة قة اوف ام امو

 هلي يع ءن ووعي و نو ماعف

 نهر و وعن م وم مق وماقعو

 هدم عنو. ءم عع م معو

 نومي وي قو وو هو هو وعاه

 هيو معن ةءةروم ةواواوأو

 هيام مع م ميم ناو اواعاو

 ميثم ملوث مو مهام ماواو



 هوقو معتاد ل و ووو ووو وو وهدد دلع وو و مفي و و ووو ووو وم ووو همر وو« هووو مع وةيواواو هع اواوا#



 تابريبنثو رئاوف مدي

 هويام ونورا ووو م ول تا وع ماو وا موو وهو عوام وو هه ووو مه هيو وو هوو و واهم



 نر رمال هاو م م م مماف و و اومن مو هع هفث و و فاو و هم مم هو روو وو وهف داو و وو معو وو و موف وم مره نه م و اواو نة عفو و وم ةاقواواو



 011 1 1 1 1 1 ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ل 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 هندي ديمو موو و ووو وي ووو هقواقو و وهو و و رن مه هدوم وهو ومو هو ومو هم و و زم ص هه هاهو وه هوو و فاق و همر ورث ثويةوعقرو وو وهم

 همن م ممم م رلرلنل لو همن ور ويم م نعلق ويد دووم ةءياوف ويه ميم ةقاوما#
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 ماقنلا ٌباَمِلَوءاَياَصول الو , عسل بال م نمارلا
 عاضرلا ب الر ء ناعللا ٌباَمْلَر ,هدالطلا ُباَئلَر هةيحلا ف سأل ماس م

 هك مضار



 ث

 ير
 ىسينوزل) )مل
 الانالالال/ . 605/2131.



 ةيناثلا ةعبطلا
 ما ١١ ه5

 ةغل يأ ىلإ باتكلا اذه ةمجرت زوجي ال

 رشانلا نم قبسم نذإب الإ ءماظن يأ ىلع هخست وأ

 580:9 ب.ص ايروس  قشمد
 يغير جهت 18١1ه: فتاه

 / و هوك ن١ ؟؟؟ا 5: سكاف م :
« 

 2 يسبب. عطمع تعم .ءمدح

 امكم صه عطقتا ت2 .ءممم



 حق

 يلج ١ جير ىج
 ىسموزا» نيد» اشو

 ديياويامب . 1١ 0 كدب تما م ج١

 هريغو نّهَرلا باب

 7 0 ءم اس 0 0 وو ج56 مو ع
 تئش نإ» :لاقف ؟هب ل «هنم 2 يدع راق وه مالم ب ٌبصأ

 1 2. ْ 00 هم د م 2 2 مس و 2 20 |

 قو ءاَرَقفْلا يف ٌرَمع ا ٌقَّدَصَتَف :ّلاَق ثوبا ءٌتَهوَي الَو ءاهلص

 ىلع َحاَتِج ال ِيفْيَضلاَو ءِليبَّسلا ِن ِنْباَو للا ٍليِمَس يفَو ءِباَقَرلا يفَو ىَبْرَعلا

 .هيف ِلّوَمَتم َرْيَغ ءاًفيِدَص َمِعْطُي ْوَأ ءِفوُرْمَلاِب اًهْنِم َلُكأَينَأ اََيِلَو ْنَم
 2و

 .ٍلئأتُم َرْيَغ :ِظْفَل يفَو

 .(1575) ملسمو (71717/7و ؟1/71/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظاضفلأ

 ميملا نوكسو ةثلثملا ءاثلا حتفب :غمث ضرألا هذه مسا (اضرأ باصأ) :هلوق

 .ةمجعم نيغ هرخآو

 لضفلا لهأ ةرواشم هيفو .اهيف هريشتسي :يأ (اهيف هرمأتسي) :كهلوق

 .ريخلا قرطو رومألا يف حالصلاو

 نإف ؟ةمسقلاب ضرألا هذه هل تراص هنأ :ىنعي (اضرأ تثبصأ ينإ) :هلوق

 اهومستقاو اهوكلم نيمناغلا نإو «ةونع تحتف يتلا ربيخ ضرأ مسق دبي يبنلا

 .اهيف مهتافرصت تذفنو «.مهصصح ىلع مهكالمأ ترقتساو



 عويبلا باتك (184)ثيدحلا (؛)ج هريغو نهّرلا باب

 .مضلا ىلع ينبم ءءاطلا ددشم يضاملل نامز فرظ (طق) :هلوق

 ءافلا مضو نونلا حتفب سفن دقو ديجلا سيفنلاو .دوجأ :يأ (سفنأ) :هلوق

 .ةسافن

 .بدأ نسح عم , عت رمع نم ةراشتسا (هبرمأت امف) :هلوق

 وأ عيبب هب فرصتي ال ثيحب هفقوي :يأ «اهلصأ تسّبَح تتش نإ» :هلوق

 وأ كلملا لقنت نأ اهنأش نم يتلا تافرصتلا عاونأ نم كلذ ريغ الو ثرإ وأ ءادهإ

 .هلقن يف ايبس نوكت

 .اهرمثي :يأ «اهب تقدصتو» :هلوق

 :دارملاو ؛مألاو بألا ةهجل ةلماشلا ناسنإلا ةبارق :يأ (يبرقلا ينو) :هلوق

 .دعب هيفو .ءيفلاو سمخلا يف نوروكذملا 5 يبنلا ةبارق :ليقو .,فقاولا ىبرق

 ءافو نودجي الو ءمهدايسأ مهبتاك نيذلا ءاقرألا مه (باقرلا ين) :هلوق

 .مهنيدو مهتباتك

 ىلع ناعأ ام عيمجو «ةازغلا مه :ماسبلا خيشلا لاق (هللا ليبس ينو) :هلوق

 .هنيد رشنو هللا ةملك ءالعإ

 .هدلب ريغ يف ةقفنلا هب تعطقنا يذلا رفاسملا :وه (ليبسلا نباو) :هلوق

 .هل هتمزالمل ؛ليبسلا نبا يمس .قيرطلا وه ليبسلاف

 وأ يعد ؛هريغ ىلع لزني ليزنلا :وهو ءفيضلا ىرق :دارملا (فيضلاو) :هلوق

 فايضأ ىلع عمجي دقو ءردصم لصألا يف هنأل ؛عمجلاو دحاولل نوكي ءعدي مل

 .فويضو

 فورعملاب اهنم لكأي نأ اهيلو نم ىلع مثإ الو جرح ال :يأ (حانج ال) :هلوق
 .اهيف مهلمع ةلاح اهرمث مهلكأ نم ناطيحلا يف لامعلا ةداع هب ترج ام ىلع



 هريغو نْهّرلا باب عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا (

 ال هنأ :دارملاو .اًكلم : يأ ءاّلام اهنم ذختم ريغ :هانعم (لومتم ريغ) :هلوق

 .فقولا نم اًئيش كلمتي
 هنأك ىتح «هعمجو لاملا لصأ ذاختا :لثأتلاو .ذختملا :وه لثأتملا (لثأتم) :هلوقق

 .ةهدنع ميدق

 "حيضوتلا”و 0( ١ /8) "حتفلا” و 6 نشف "ملسم حرش” و 6 0١/ "مالعإلا” و (ةه99/5) "مهفملا” :رظنا

 .(1 ١3/6١

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 :فقولا فيرعت

 ةغل هفقوأو ءدحاو ىنعمب هلبسو هسبحو ؛ءيشلا فقو ردصم :ةغل فقولا

 .ةذاش

 ىهتبقرب تافرصتلا نع هنيع ءاقب عم «هب عفتنملا هلام ِكلام سبح :اًعرشو

 .برقلا عاونأ نم ءيش ىلع هتعفنم ليبستو

 .ةغيصلاو هيلع فوقوملاو فوقوملاو فقاولا :ةعبرأ هناكرأو
 .(0//91) "حيضوتلا” و ,(3717/7/ /54) ؟نيبلاطلا ةضور” و .(50/ /8) ؟نايبلا” :رظنا

 فقولا مكح

 عامجإ :هلله يبطرقلا لاق «تاياقسلاو دجاسملا يف فقولا ةحص ىلع اوعمجأ

 .هيف فالخ ال ذإ ءتاياقسلاو دجاسملا يف نيملسملا

 فلتخي مل :ظفاحلا لاق .دجسملل ضرألا فقو :باب يراخبلا بوبو :تلق

 عاشملا ءزجلا يف نأ الإ «هافن نم الو فقولا ركنأ نم ال كلذ ةيعورشم يف ءاملعلا

 .ها .ةيعفاشلا ضعبل الاتحا

 :كلذ ىوس اهيف اوفلتخاو



 عويبلا باتك (184)ثيدحلا ( هريغو نهرلا باب

 كلام :مهنم ؛ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .فقولا بحتسي :لوألا لوقلا

 يذلا كثخ رمع ثيدح :لوقلا اذه ةجح .ةفينح يبأ ابحاصو دمحأو يعفاشلاو

 هنأ كلذ رباج نع يور ىتح ه«ةتباثلا راثآلاو ثيداحألا نم هريغو ءفلؤملا هركذ

 ال :يذمرتلا لاقو !فقو الإ ةردقم هل يطب هللا لوسر باحصأ نم دحأ نكي مل :لاق

 .نيضرألا فقو يف فلاخ ملعلا لهأ نم نيمدقتملاو ةباحصلا نم ادحأ ملعن

 «ةفينح يبأو «ةفوكلا لهأو ءحيرش لوق وهو .حصي ال فقولا :يناثلا لوقلا

 .هباحصأ رئاس هفلاخو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حيحصلا

 46 *مهفملا”و 55١(«: /15:) ؟قئاقحلا نييبت”و .(298/40) "يتنغملا”و )51١84/5(« ؟ةنسلا حرش” :رظنا

 .(156 /9) ؟برآملا لبن” و 1١(. 4 /0) "حتفلا”و

 ؟فقولا يف ةئزجملا ةغيصلا يه ام

 ينبي نأك «ىون اذإ نئارقلا عم لعفلاب حصيو ظفللاب حصي :لوألا لوقلا

 بهذم وهو .اهيف نفدلاب سانلل نذأيو ةربقم لعجي وأ هيف ةالصلاب نذأيو ادجسم

 .دمحأ بهذم رهاظو ةفينح يبأ

 دمحأ نع ةياورو يعفاشلا بهذم اذهو .ظفللاب الإ حصي ال :يناثلا لوقلا

 حصي ال نأ بجوف ؛ةبرقلا هجو ىلع لصأ سيبحت هنأب اوجتحاو «ةمادق نبا اهركنأو

 .ءارقفلا ىلع فقولاك ظفللا نودب

 يه ةينلا نآل :هنللو لاق ءيناكوشلا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 عوقوب رقأ اذإف .ةرم ريغ انمدق اى ظافلألاب رابتعا الو افقو فقولا اهب ريصي يتلا

 .اهنع عوجرلا هنم لبقي مل «هنم ةينلا هذه



 حتا تم
 عويبلا باتك (,ه4)ثيدحلا (؛)ج ١كم هريغو نّهّرلا باب

 نم ولخي ال ةربقم وأ اًدجسم ضرألا لعج :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 :تاالاح ثالث

 يف لاكشإ الو كلذك نوكتف «ةربقم وأ دجسم اهنأ كلذب يوني نأ :ىلوألا

 .كلذ

 ءةتقؤم اهنأ ةريقم وأ اًدجسم اهلعجب يوني نأب ءكلذ فالخ يوني نأ :ةيناثلا

 فلاخت ةينلا هذه نأل ؛هفالخ ىون ولو اًفقو نوكت اهنأ هلله مالسإلا خيش حرص دقف

 فيكف «ىقبي فوس دجسملا نأ مولعم هنإف ادجسم هضرأ لعج نم نأل ؛عقاولا

 !؟ىقبي الأ يونت

 .هيف لاكشإ ال اًمقو نوكتف ءاذه الو اذه يوني الأ :ةثلاثلا
 ؟"عتمملا حرشلا”و 220 /6) ؟ليسلا”و :(81/ /81) "ىواتفلا” و «(508/0) ؟يبنغملا” و ,(7 /8) ؟نايبلا” :رظنا

 )6/1١(.

 ؟فقاولا ظافلأ يضربتعملاوه ام

 فلاحلا ظفلو فقاولا ظفل نأ اذه يف قيقحتلا نأ عم :هغلله مالسإلا خيش لاق

 ءاوس ءاهب ملكتي يتلا هتغلو هباطخ يف هتداع ىلع لمحي دقاع لكو يصوملاو عفاشلاو

 «ةيبرع ريغ تناك وأ ؛ةنوحلملا ةيبرعلا وأ ؛ةدلوملا ةييرعلا وأ ؛ءابرعلا ةيبرعلا تقفاو

 دارم ىلع اهتلالد ظافلألا نم دوصقملا نإف ؛اهقفاوت مل وأ ءعراشلا ةغل تقفاو ءاوسو

 .اهم نيقطانلا

 1١5(. /5) "حيضوتلا” و )1١١/ 2٠١ "عتمملا حرشلا” و :(51//40) ؟ىواتفلا” :رظنا



 > خلا
 عويبلا باتك (؟44)ثيدحلا (؛)ج اكل

 ؟فقولا مزلي مب

 هريغو نهّرلا باب

 نع ةياورو يعفاشلا بهذم وهو .ظفللا درجمب فقولا مزلي :لوألا لوقلا

 رمتساو ضبقلاب هرمأي مدي يبنلا نإف ؛فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلاب اولدتساو .دمحأ

 .هللا هضبق ىتح رمع رظن تحت

 .دمحأ نع ةياورو نسحلا نب دمحم لوق وهو .ضبقلاب الإ مزلي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حيحصلا

 .(500 /0) "ينغملا”و «(015 /7) "يواحلا” :رظنا

 ! هلوبق طرتشي لهف نيعم صخش ىلع فقوااذإ
 لاق «ةلبانحلا دنع هجو وهو .ةيصولاو ةبطاك هلوبق طرتشي :لوآلا لوقلا

 يف لخدي نأ صخشلا مزلن فيك اننأل ؛ديج لوقلا اذهو :هنلله نيميثع نبا خيشلا

 .هأضر نودب ءىثلا اذه هكلم

 وهو .نيعم ريغ ىلع فقو ول امكو «قتعلاك هلوبق طرتشي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلاو

 67/1١ "عتمملا حرشلا*وء(501/5) "ينغملا” :رظنا

 طرشب فقولا ءادتبا قيلعت

 نأ لثم «ةايحلا يف طرش ىلع فقولا ءادتبا قيلعت زوجي الو :هتللك ةمادق نبا لاق

 :وأ دلو يل دلو اذإ وأ .سيبح يسرف وأ ءفقو يرادف رهشلا سأر ءاج اذإ :لوقي

 نبي مل ايف كلملل لقن هنأل ؛افالخ اذه يف ملعن الو «ءكلذ وحنو «يبئاغ يل مدق اذإ

 .ةبطاك طرش ىلع هقيلعت زجي ملف .ةيارسلاو بيلغتلا ىلع



 للا كي

 و 0 43 و

 عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا هج 5 هريغو نهرلا باب

 لامك لبق ولو -دجسملا ىلع :يأ- هيلع فقولا حصي :هكلَو يناكوشلا لاقو

 عنام الو حيحص لبقتسم تقوب فقولل قيلعتلا نآل ؛رمعي نأ لبق ولو لب ؛هطورش

 .دجسملا مامت ىلع فقولا زاجن فقوتي هنأ هتياغو .لقع الو عرش نم هنع

 6١(. /9) ؟ليسلا” و «(774/0) "ينغملا” :رظنا

 طرشب فقولا ءاهتنا قلع اذإ
 وحن ؛طرش ىلع هءاهتنا قلع نإو :(578/5) ؟ينغملا» يف هفللَج ةمادق نبا لاق

 .ءاهتنالا عطقنم هنأل ؛حصي رخآلا يفو «ديبأتلا هاضتقم نإف «فقولا ىضتقم يفاني

 مكح همكحف ءانهاه هتحصب انمكح نإف «ءاهتنالا عطقنم ىلع هفقو ول ام هبشأف

 ؟هفالتإب الإ هب عفتني ال يذلا ءيشلا فقو حصي له

 ريناندلاك «هنيع ءاقب عم هب عافتنالا نكمي ال ام نأ :هتلمجو :هفللك ةمادق نبا لاق

 ةماع لوق يف .هفقو حصي ال .ههابشأو ءعمشلاو «بورشملاو موعطملاو ءمهاردلاو

 هنأ ,ماعطلا فقو يف «يعازوألاو ,كلام نع .ىكحي اًئيش الإ ,ملعلا لهأو ءاهقفلا

 ليبستو لصألا سيبحت فقولا نأل ؛حيحصب سيلو كلام باحصأ هكحي ملو «زوجي

 عفتني ال يذلا ءيشلا فقو زوجي هنأ :باوصلاف :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ءاريخ هللا كازج :انلق «ءءارقفلا ىلع فقو رمتلا نم بارجلا اذه :لاق اذإف .هفلتب الإ هب

 )18/1١(. "عغتمملا حرشلا”و )35٠0/6(« "ينغملا» :رظنا



 عويبلا باتك (184)ثيدحلا (4)ج هريغو نّهّرلا باب

 نيجاتحملا ضارقإل ريناندلاو مهاردلا فقو

 ةلبانحلا دنع روهشملا وهو .ريناندلاو مهاردلا فقو حصي ال :لوألا لوقلا

 اهنيع ءاقب عم اهم عافتنالا نكمي ال اهنأل ؛مزح نباو «ةيعفاشلا نع هجوو «ةيفنحلاو

 لوقلا ىلع اهتراجإ امأو .فلتتف هتجاح اهب يرتشيو اهذخأي ضرقتسملا نأ كلذو

 ىلع ةرجش فقو ول اى ءاهنم يلصألا دصقملا وه اذه سيلف ءاهب يلحتلا وأ اهزاوجب

 .بايثلا رشن
 سيل امو ريناندلاو مهاردلا انهاه ةضفلاو بهذلاب دارملاو :هنثله ةمادق نبا لاق

 .ةيراعلاو سبلل هفقو حصيف يلح ا امأو .عافتنالاب فلتي يذلا وه كلذ نأل ؛يلحب

 .حبرلاب قدصتلاو ةيمنتلا وأ ضرقلا ضرغل نايثألا فقو زاوج :يناثلا لوقلا

 زوجو .نيميثع نباو مالسإلا خيش هراتخاو «دمحأ نع يكحو كلام بهذم اذهو

 .ةراجإلل مهاردلاو ريناندلا فقوت نأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 "عومجملا”و ٠١(« /97) ؟"فاصنإلا”و 2275 /81) ؟ىتواتفلا7و .(540/0) ؟ينغملا”و .(15914) "ىلحملا” :رظنا

 .(1 8/1١ "عتمملا حرشلا”و .(1117/15)

 هريغو ناويحلاك لوقنملا فقو

 :نيمسق ىلع لوقنملا

 مدقت دق اذهف ءامهوحنو رمثلاو عرزلاك .هفالتإب الإ هب عفتني ال ام :لوألا

 .هيلع مالكلا

 ردقلاو سأفلاو حالسلاو عاركلاك هلصأ ءاقب عم هب عافتنالا نكمي ام :يناثلا

 ةيبدألاو ثيدحلاو هقفلا بتكو فحاصملاو اهءايثو ةزائحلاو راشنملاو مودقلاو



 نحنا

 عويبلا باتك (م4)تيدحلا ()ج دن هريغو نْهرلا باب

 :هفللك يوونلا لاق «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو ءاهفقو حصي هذهو .اهوحنو ناويحلاو

 .نييفوكلا ضعبو ةفينح ابأ الإ اهرسأب ةمألا تلاق هبو

 .ليخلا عاركلاو حالسلاو عاركلا ين الإ زوجي ال :فسوي وبأ لاقو

 .ناويحلا فقو زوجي ال هنأ كلام نع يورو

 هللاو «هريغ يف الو لوقنم يف ال الصأ فقولا ىري ال ةفينح ابأ نأ مدقت دقو

 .ملعأ

 يبأ ثيدح :اهنم «ةلأسملا يف ةدراولا ةلدألل ؛ملعلا لهأ ةماع لوق :حيحصلاو

 :اولاق اولا ٍليبَس يف ُهَكْعَْأَو ُهَعاَرْدَأ سبت ِدَقَ ٌدِلاَح اّمَأ١ :نيحيحصلا يف كعنإخ ةريره

 «هلمج ىلع جحت نأ اهجوز نم تبلط قيلط مأ نأ سابع نبا ثيدحو «ليخلا داتعلاو

 .(71/) كلل انخيشل ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو .هللا ليبس يف سيبح كلذ :لاقف

 "حتفلا”و :(2501/5) "مهفملا”و :((987) "ملسم حرش”و :(547/0) "ينغملا”و 4019 /0) "يواحلا” :رظنا

 )1١5/ 5 ١٠١(2. "ةنجللا ىواتف” و ؛(5 5 5 /7) ؟لينلا”و ؛(0٠5 /5)

 يلحلا فقو حصي له

 ةّيعفاشلا بهذم وهو .ةيراعلاو سبلل ىلحلا فقو حصي :لوألا لوقلا

 اًقلأ نيرشعب اًيلح تعاتبا ةصفح نأ عفان ىور امل ؛ةلباتحلا بهذم يف حيحصلاو

 مقر "ءاورإلا” يف رثألا اذهو .هتاكز جرخت ال تناكف «باّطخلا لآ ءاسن ىلع هتسبح

 .هدانسإ ىلع فقأ مل :هلللو ينابلألا خيشلا لاق )١168(

 .هفقو زاج هنيع ءاقب عم هب عافتنالا نكمأ ام نأ :وهو «طباضلا دوجو اولاق اًضيأو

 ,(7894/81) ؟ىواتفلا”و 8٠١"(. /4) ؟نيبلاطلا ةضور”و )55١/85(. ؟ىنغملا» (019/9) ؟يواحلا” :رظنا

 .(8/0) ؟"فاصنإلا”و



 عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا(؛

 ؟عاشملا فقو حصي له

 هريغو نّهّرلا باب

 فسوي يبأو يعفاشلاو كلام بهذم وهو .عاشملا فقو حصي :لوألا لوقلا

 رمع نأ :هنم دهاشلاو .فلؤملا هركذ يذلا كت رمع ثيدحب اولدتساو .ةلبانحلاو

 عاشملا فقو ةحص ىلع يراخبلا لدتساو .ةموسقم نكت ملو ربيخب مهس ةئام فقو

  ْمُكِطْياَحِب ينونماثا :لاق دي يبنلا نأو «دجسملا ءانب ةصق يف كلل سنأ ثيدحب

 ناك ولو .عاشملا فقو زاوج يف رهاظ اذهو .هللا ىلإ الإ هنمث بلطن ال هللاو ال :اولاق

 .مكحلا مهل نيبو ءاذه مهلوق يَ يبنلا مهيلع ركنأل ءزئاج ريغ
 شضبقلا نأل ؛نسحلا نب دمحم لوق وهو .عاشملا فقو حصي ال :يناثلا لوقلا

 .عاشملا ضبق نكمي الو ءفقولا ةحص يف طرش

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلاو

 "عومجملا”و 07” 17 /0) ؟لينلا”و ,(* 6-48 /0) ؟حتفلا”و 025147 /0) ؟ىنغملا” و 507 /4) ؟نايبلا” :رظنا

212/1 

 ثلثلا ىلع دازي ال توم لا ضرم يف فقولا

 يف «ةيصولا ةلزنمب .توملا ضرم يف فقولا نأ :هتلمجو :هنلله ةمادق نبا لاق

 .ةبهلاو قتعلاك ءثلثلا نم توملا ضرم يف ربتعاف «عربت هنأل ؛لاملا ثلث نم هرابتعا

 مزل «ثلثلا ىلع داز امو ءمزلو ةثرولا اضر ريغ نم زاج .«ثلثلا نم جرخ اذإو

 افالخ اذه يف ملعن ال .ةثرولا ةزاجإ ىلع دئازلا فقوو «ثلثلا ردق يف هنم فقولا

 عنمف ء«ضرملا دوجوب لاملاب قلعت ةثرولا قح نآأل كلذو ؛فقولا موزلب نيلئاقلا دنع

 .قتعلاو اياطعلاك «ءثلثلا ىلع ةدايزب عربتلا

 .(45 /8) "نايبلا”و ؛(5117 /60) "ينغملا” :رظنا



 يلا

 عويبلا باتك (,م)تيدحلا )د دنس هريغو نهرلا باب

 ؟فقاولا توم ضرم يف ثراولا ىلع فقولا حصي له

 الإ هتومب لصتملا فقاولا ضرم يف ثراولا ىلع فقولا حصي ال :لوألا لوقلا

 هنأل ؛دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذم وهو «ةثرولا يقاب ةزاجإب

 .ةيصولا ةلزنم لزني

 :فلؤملا هركذ يذلا كعفخ رمع ثيدحل هحرش يف هنللك ظفاحلا لاق :يناثلا لوقلا

 نإو در ثلثلا ىلع داز نإف توملا ضرم يف ثراولا ىلع فقولا زاوج ىلع هب لدتساو

 ةصفحل هدعب رظنلا لعج رمع نأل ؛دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو .مزل هنم جرخ

 يف هنم ردص رمع فقو نأب بقعتو هنم لكأي نأ هفقو يلو نمل لعجو هئري نمت يهو

 .رظنلا طرش وه امنإ هب ىصوأ يذلاو تب يبنلا ةايح
 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 "حتفلا”و 178/5(0) ؟ينغملا”و .(940 /8) "نايبلا”و ء(078/0) "يواحلا”و )4١4/5(« "حتفلا” :رظنا

 .(86 //) يشرخلل "ليلخ رصتخم حرش” و )0/ 5 4١(:

 ؟فقاولا طرشب لمعلا بجي له

 هرييغت زوجي الو امارح نكي ملام فقاولا طرشب لمعلا بجي :لوألا لوقلا

 فرصتي نأ زوجي الف .نيعم هجو ىلع هكلم نع هجرخأ هنأل ؛هنم لضفأ ىلإ ناك نإو

 َُعِعَ اَم َدَعَب مَهلَدَب ْنِمَه # :ىلاعت هلوقب اولدتساو .هيلع هجرخأ ام بسح الإ هكلم يف

 فلؤملا هركذ يذلا كت رمع ثيدحبو «[١141:ةرقبلا]4ةهئولَوَبي َنيذَلا لع همن ١ اس

 .ةدئاف اهطارتشال ناك امل اهب لمعلا بجي هنأ الولو .اطورش طرتشا هنإف

 سيلف نيعم ىلع نكي مل ام هنم لضفأ ىلإ فقاولا طرش رييغت زوجي :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نباو يناكوشلا حيجرت وهو .صاخ قح هب قلعت دق هنأل ؛ىدعتن نأ انل

 موي ماق الجر نأ : ديمتيع هللادبع نب رباج نع (7705) دوادوبأ هجرخأ اهب اولدتساو



 هريغو نّهّرلا باب

 تيب يف يلصأ نأ ةكم كيلع هللا حتف نإ هلل ترذن ينإ «هللا لوسر اي :لاقف حتفلا

 هيلع داعأ مث «اَنُهاَه ّلَص١ :لاقف هيلع داعأ مث .اَْهاَه َّلَص» :لاق نيتعكر سدقملا

 .(9ا5) "ءاورإلا» يف هفللك نابلألا هححصي ثيدحلاو .(نّذِإ َكّنَأَس»١ :لاقف

 ءلضفألا ىلإ لقتني نأ رذانلل زاجأ ديب يبنلا ناك اذإف :رذنلاب هيبش فقولاو

 .كلذك فقاولاف

 هلل كلم فقولا نأ ررقت دق :هلله يناكوشلا لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ةهج نم الإ .فقاولا بناج ىلإ هيف رظني الف اذكه ناك امو .هب عافتنالل سبحم

 .انكمم كلذ ناك امهم ءاهمتأو هوجولا لمكأ ىلع هيلإ هفقو باوث ريصمب ةيانعلا

 نم دوصقملا ضرغلا رابتعاب هنم حلصأ وه ام ىلإ ءيشلاب لادبتسالا نأ مولعمو

 ةحلصم بلج هنآل ؛القعو اعرش غئاس نسح هتيعرش نم ةبولطملا ةدئافلاو فقولا

 يغبني اك ةعيرشلا هذه فرع نم نأ ةرم ريغ كانفرع دقو ضراعملا نع ةصلاخ

 بلج وهو ىضتقملا دجو دق انه اهو .دسافملا عفدو حلاصملا بلج ىلع ةيئبم اهدجو

 الو كش قبي ملف .ةدسفملا دوجو وهو «عناملا ءافتناو .ةيحجرألا روهظب ةحلصملا

 .لادبتسالا نسح يف بير
 .077 /؟) "ليسلا” و 077 )١١/ "عتمملا حرشلا” :رظنا

 قاقحتسالاوردقلا يف فقاولا طرش ىعاري

 «ضعب ىلع مهضعب لضف اذإ :(518/0) ؟ينغملا يف هلك ةمادق نبا لاق

 ركذلل نأ ىلع «يدالوأ دالوأو ؛يدالوأ ىلع تفقو :لاق ولف .لاق ام ىلع وهف

 ىلع وأ ,مهثاريم بسح ىلع وأ «نييثنألا ظح لثم ركذلل وأ ءامههس ىثنأللو .نيمهس

 وأ ريغصلل ام فعض ريبكلل نأ ىلع وأ ءاذه نم سكعلاب وأ ءمهضئارف بسح

 نيع وأ ءكلذ سكع وأ ءينغلل ام فعض لئاعلل وأ ءلهاجلل ام فعض ملاعلل



 عويبلا ْباتك (؟84)ثيدحلا (4)ج هريغو ِنْهَّرلا باب

 فقولا ءادتبا نأل ؛لاق ام ىلع وهف ءاذه هبشأ ام وأ ؛هدلو وأ ءانيعم ادحاو ليضفتلاب

 هدرو ةفصب مهضعب جارخإ طرش نإ كلذكو .هبيترتو هليصفت كلذكف «هيلإ ضوفم

 وأ ءكلذ سكع وأ «هل ءيش الف قراف نمو «هلف مهنم جوزت نم :لوقي نأ لثم ةفصب

 الف كرت نمو «هلف ملعلاب لغتشا نمو «هل ءيش الف هيسن نمو «هلف نآرقلا ظفح نم
 اذه لكف .هل ءيش الف هنم جرخ نمو «هلف اذك بهذم ىلع ناك نم وأ ءهل ءيش

 ىلع ةقدص هرود لعج رييزلا نأ ؛ةورع نب ماشه ىور دقو ءطرش ام ىلع حيحص

 ءاهب رضم الو ةرضم ريغ نكست نأ هتانب نم ةدودرملل نأو ءبهوت الو عابت ال هينب

 لب «ةفصب فقولل اقيلعت اذه سيلو .فقولا يف اه قح الف جوزب تنغتسا نإف

 .افالخ هيف ملعن الو ءيعفاشلا بهذم اذه لكو .ةفصب هل قاقحتسالاو قلطم فقولا

 ؟عراشلا صنك فقاولا طرش له

 صوصن فقاولا طورش نإ :ءاهقفلا نم لاق نمو :هنلله مالسإلا خيش لاق

 بوجو يف ال ؛فقاولا دارم ىلع ةلالدلا يف صوصنلاك اهنأ :هدارمف «عراشلا ظافلأك

 دارم دافتسي امك «ةطورشملا هظافلأ نم دافتسي فقاولا دارم نأ :يأ :اهب لمعلا

 كيرشتلاو دبيقتلاو قالطإلاو صوصخلاو مومعلا فرعي امكف ؛هظافلأ نم عراشلا

 ظافلأ نم فقولا يف فرعت كلذكف .عراشلا ظافلأ نم عرشلا يف بيترتلاو

 صوصنك نيدقاعلا نم هريغ صوصن وأ فقاولا صوصن لعجت نأ امأو ...فقاولا

 ام لك يف عاطي دحأ ال ذإ ؛نيملسملا قافتاب رفك اذهف ءابب لمعلا بوجو يف عراشلا

 تناك هللا باتك تقفاو نإ طورشلاو .ًاليَي هللا لوسر دعب رشبلا نم هب رمأي

 .ةلطاب تناك هللا باتك تفلاخ نإو ,ةحيحص

 .ههللك ميقلا نبا هذيملت هلاق انه ةيميت نبا هلاق ام وحنبو

 .(07195/5) ؟نيعقوملا مالعإ” و «(50/ /51) "ىواتفلا” :رظنا



 (184)ثيدحلا (4) وريغو ِنْهّرلا باب

 فقولا عيب مكح

 لوقوهو .ال مأ هعفانم تلطعت ءاوس ءاقلطم فقولا عيب زوجي ال :لوألا لوقلا

 عابي الو :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كين دنع هنو تفف رمع ثيدحب اولدتساو .يعفاشلاو كلام

 .(ْتَروُياَلَو 5-4

 نم رثكأ ةحلصم هعيب يف ناك وأ هعفانم تلطعت اذإ الإ هعيب زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأ بهذم اذهو .هب عفتنيو فقولل حلصي ام هنمثب ىرتشيو عابي كلذ دنعف «هئاقب

 ىشخي يذلا يدها ىلع سايقلاب اولدتساو «ةمئادلا ةنجللاو مالسإلا خيش رايتخا وهو

 لاق ةفوكلا يف لاملا تيبل رمع لقن ةصقب مهضعب لدتساو «هب عفتنيو حبذي هنإف هبطع

 مدق امل :لاق مساقلا نع يدوعسملا انث نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ لاق :مالسإلا خيش

 دنع ادجسم لختاو رصقلا ىنب دق كلام نب دعس ناك لاملا تيب ىلإ دوعسم نب هللادبع

 نب رمع ىلإ هيف بتكف هبقن ىذلا لجرلا ذخأف لاملا تيب بقنف :لاق ءرمتلا باحصأ

 دجسملا ةلبق يف لاملا تيب لعجاو دجسملا لقناو لجرلا عطقأ نأ :رمع بتكف باطخلا

 .ةطخلا هذه هل طخف هللادبع هلقنف لصم دجسملا يف لازي نل هنإف

 دعب هنم عمس نمم نوراه نب ديزيو طلتخم يدوعسملا ؛فيعض دانسإ اذهو

 .ملعأ هللاو .دوعسم نبا نم عمسي مل مساقلاو «طالتخالا

 عيب زاوج ىلع رذنملا نبا نع ةمادق نبا هركذ يذلا عامجإلاب اولدتسا اًضيأو

 عافتنالا نكمأو وزغلل حلصت ملف تربك اذإ وزغلا ىلع ةفوقوملا :ينعي «سيبحلا سرفلا

 يف ةبغرلا نوكت وأ بارت اهيلع لمحي وأ ىحرلا يف رودت نأ لثم رخآ ءيش يف اهب

 .وزغلل حلصي ام اهنمثب ىرتشيو اهعبب زوجي هنإف ءقارطلل ذختي اناصح وأ اهجاتن
 ةماع هفلاخو «ةفينح يبأ لوق وهو .اقلطم فقولا عيب زوجي :ثلاثلا لوقلا

 زاوجب هلوق نع عجرل كتف رمع ثيدح ةفينحابأ غلب ول :فسوي وبأ لاق ؛هباحصأ

 .فقولا عيب



 يلا

 عويبلا باتك (ىيزيدحلا (ه)ج نب ٍهريغو ِنْهّرلا باب

 لوق وهو .فقاولا كلم ىلإ عجر فقولا عفانم تلطعت نإ :عبارلا لوقلا

 .نسحلا نب دمحم

 فقولا لادبإ بجي ةجاحلا عمو :مالسإلا خيش لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلاو

 .ةحلصملا روهظل هنم ريخب زوجي ةجاح البو .هلثمب

 دومج اذه :هليوحت وأ لطعملا فقولا عيب مرح نم ىلع اذار هلله يناكوشلا لاقو

 هذه ىلإ دجسملا ريصم نإف فرصملل ةحلصملا هيف امو فقاولل ةحلصملا هيف ام فلاخي

 «هيلع هفاقوأ رارمتساو هيف هتالآ ءاقب نوكي دحأ هيف يلصي ال رفق يف هنوك وهو ةلاحلا

 ةقدصلا نم هيلإ لصي ام فقاولا مارحإ نمو اهنع يهنلا حص يتلا لاملا ةعاضإ نم

 يف فاقوألا هذهبو تالآلا هذهب عافتنالل نيملسملا نم ةفئاط مارحإ نمو ةيراجلا

 يف هب مزجلاو يأرلا اذه لثم ناسحتتسا نم بجعلاف .دجسملا اذهل لئامم رخآ دجسم

 !عرشلا ملع نيواود يه يتلا تافلؤملا

 وه يذلا باوثلاب فقاولل ةدتاف هيف قبي مل فقولا عفن لطب اذإ :هللله لاقو

 ناك ةدئافلا بهاذ عفنلا ّلطاب كلذك َكِرُث نإف .هب عافتنالاب فرصملل الو هيلإ رئاص

 بسحب هعيبب رمألا كردتسي نأ هيلع بجاوف .يلوتملا نم طيرفتلا مظعأ نم كلذ

 نإف هتدئاف ترقحتو لق نإو «ناك |!ى افقو نوكي اضوع هنمثب يرتشيو ناكمإلا

 .هيلع لالدتسالا ىلإ جاتحي ال رهاظ هجو اذهو لامهإلا نم ريخ لق نإو لامعإلا
 ((507/6) ؟حتفلا”و .(576/0) ؟ىربكلا ىواتفلا”و .(غ05٠ )٠/ ؟ىواتفلا”و ,(77 /0) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟ةنجللا ىواتف”و .("6 /:ثيدحلا مسق) "؟باهولادبع نب دمحم تافلؤم ةعومجيا”و «(7ا“و )/١” ؟ليسلا”و

 )1١5/45(. "حيضوتلا”وء(15//81)

 ؟رب ىلع فقولا نوكي نأ طرتشي له

 .«فرعي نم ىلع الإ حصي ال فقولا نأ :كلذ ةلمجو :هنللَه ةمادق نبا لاق

 هقفلا بتكو .رطانقلاو دجاسملا ءانيك رب ىلع وأ («نيعم لجرو .هيراقأو «هدلوك



 عويبلا باتك (؟44)ثيدحلا ( هريغو نهّرلا باب

 لجرك «نيعم ريغ ىلع حلصي الو «هللا ليبسو تاياقسلاو «رباقملاو ءنآرقلاو ملعلاو

 عيبلاك ءنيعم ريغ ىلع حصي الف «ةعفنملل وأ نيعلل كيلمت فقولا نأل ؛ةأرماو

 ؛ليجنإلاو ةاروتلا بتكو «سئانكلاو عيبلاو «رانلا تيبك ةيصعم ىلع الو «ةراجإلاو

 .رفكلل تينب عضاوملا هذه نإف «ةيصعم كلذ نأل

 نوكي نأ دبالف ةهج ىلع ناك اذإ هنأ :ةصالخلا :هلللذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 اذه ةعفنم دصقي دق هنأل ؛رب ىلع نوكي نأ طرتشي الف نيعم ىلع ناك اذإو «رب ىلع

 ناك اذإف «مثإ ىلع نوكي الأ طرتشي نكل «ءلجو زع هللا ىلإ برقتلا ال «هنيعب نيعملا

 :ةلثمأ اذهل برضنلو .حصي الف مثإ ىلع

 .رب هنأل ؛حصي نيكاسملا ىلع فقو

 اهيف فقولا نوكي نأ دب ال ةهجلاو ؛ةهج هذه نأل ؛حصي ال ءاينغألا ىلع فقو

 .ةقدصلل الهأ اوسيل ءاينغألاو ءرب ىلع

 يف فوفدلا تابراض ىلع ناك اذإ :ليصفت هيف فوفدلا براض ىلع فقو

 .ءاسنلل هيف فدلاو حاكنلا نالعإ نسيو ةبرق هنأل زوجي اذهف ؛سرعلا

 نوكت نأ دبال ةهجلاو ةهج هذه نأل ؛حصي ال اذهف «ةركلا يبعال ىلع ناك اذإو

 .ربب سيل اذهو رب ىلع

 .نيعم ىلع هنأل ؛حصي اذهف يدوهيلا نالف ىلع فقو ولو

 رب فقولاو «هرب نع هنن مل امم اذه نأل ؛حصي اذهف نيعم ينارصن ىلع فقو ولو

 .ها.يبخ هيف سيلو
 .(19/11) ؟عتمملا حرشلا” و «(55 5 /0) "ينغملا”و «(55 /8) "نايبلا” :رظنا



 نِحلا كم
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 عويبلا باتك (84)ثيدحلا (4)ج

 دهاشملاو روبقلا ىلع فقولازوجي ال

 ىلع تينب يتلا دهاشملا هذه مدهي نأ هيلع بجي كلذكو :هغللك ميقلا نبا لاق

 ىلع اهناثأب نيعتسيو اهعيبي وأ ةلتاقملل اهعطقي نأ هلو ءاناثوأ تذختا يتلا روبقلا

 وهو لطاب اهيلع فقولاف ءاهفقو نإف ءاهفاقوأ يف مكحلا كلذكو نيملسملا حلاصم

 هيلإ جحيو هل رذنيو مظعيو هيلع جرسي ربق الو دهشم ىلع فقولا حصي الف هلوسرو

 مالسإلا ةمئأ نم دحأ هيف فلاخي ال امم اذهو هنود نم انثو ذختتيو هللا نود نم دبعيو

 .مهليبس عبتا نمو

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش هلبق عامجإلا لقن اذكهو

 نوفقي مدآ ينب نم هناوخإ نم ًةفئاط ناطيشلا لعِجَي دقو :هللله يناكوشلا لاقو

 نوعنصيو هّرمألا مهيلع نولّؤهب ؛نيرئازلا نم هيلإ يتأي نم نوعداخي «ربقلا كلذ ىلع

 «نيلُمغملا نم ناك نَم هل نطفي ال هجو ىلع تيما ىلإ اهوبسنيو .مهسفنأ نم اًرومأ

 يف اهنوثبيو ءتيملا كلذل تامارك اهنوُّمسي ءايشأ ىلع ةلمتشم َبيذاكأ نوعنصي دقو

 هريغو نّهّرلا باب

 «ضيفتستو عيشتف «سانلاب مهعاتجا دنعو «مهسلاجم يف اهّركذ نورّركيو «سانلا

 «بيذاكألا نم مهنع ىورُي ام هّلقع لبقيو «تاومألاب ّنظلا ٌنسحي نّم اهاقلتيو

 داقتعالا نم ةميظع ةّيلب يف ُلاّهَجلا عقيف .هسلاجم يف اهب ثَّدحتيو ءاهعمس امك اهيوريف
 مهكالمأ نم هربق ىلع نوسبحيو ؛مهلاومأ مئاركب تّيملا كلذ ىلع نورذنيو ءيكرشلا
 اًرجأو اًيظع اًريخ تيملا كلذ هاجب نولاني مَّئأ مهداقتعال ؛مهمولق ىلإ اهبحأ وه ام

 كلذب لصحيف «ةلّيقتم ٌةنسحو «ةعفان ٌةعاطو ؛ةميظع ٌةبرُق كلذ َّنأ نودقتعيو ءاًريبك

 مهنإف «ربقلا كلذ ىلع مدآ ينب نم هناوخإ نم ٌناطيشلا مهلعج نيذلا كئلوأ دوصقم

 كلت اوبذكو «ليواهتلا كلتب سانلا ىلع اولّوهو «ليعافألا كلت اولعف اَّنِإ



 نِحلا

 عويبلا باتك ((م)ثيدحلا (4)ج قع

 ةنوعلملا ةعيرذلا هذبمو «ماتغألا ماغطلا لاومأ نم ماطحلا نم اًبناج اولانيل ؛بيذاكألا

 تغلب ىتح ءايظع اًعلبم تغلبو «روبقلا ىلع ٌفاقوألا ترثاكت ةيسيلبإلا ةليسولاو

 ةيرق لهأ هتاتقي ام غلبل هقاقوأ تعمتجا ول ام مهنم نيروهشملا ىلع فقوي ام تآلَع

 ًةفئاط اهب هللا ىنغأل ةلطابلا سئابحلا كلت تعيب ولو «نيملسملا ىرق نم ةريبك
 هنأ يي هللا لوسر نع َّّمص دقو .هللا ةيصعم يف رذنلا نم اهّلكو «ءارقفلا نم ًةميظع

 دقو «هللا هجو هب يغتُي ال يذلا رذنلا نم اًضيأ يهو .وللا ِةَيِصْعَم يف َرْذَت ال» :لاق

 اهّلعاف اهب قحتسي د يتلا روذنلا نم اهلك لب .«هللا ُهْجَو هب + ّيِفَتب اَم ُرْذَنلا» :ْةكي لاق

 تاومألا يف ةيملإلا ُداقتعا هب يضفي ام ىلإ اهبحاصب يضفت اَهَّئأل ؛هطخسو هللا بضغ

 عرز دقو الإ «هبلقب اهقصلأو هلاومأ ٌبحأب حمسي ال ذإ ؛نيَّدلا مدق لزلزت نم

 داقتعالا يف ةالاغملاو:هبحاصو ربقلا كلذ سيدقتو ميظعتو ةّبحَح نم هبلق يف ُناطيشلا

 بلاغ َّنأ كش الو !نالذخلا نم هللاب ذوعن ءاّياس مالسإلا ىلإ هب دوعي ال ام «هيف

 ربقل هب رذن يذلا كلذب رذني نأ ٌبلاط مهنم بلط ول نيعودخملا نيرورغملا ءالؤه
 ىلإ رظناف «داك الو «لعفي مل تابرقلا نم ةبرُقو تاعاطلا نم ةعاط وه ام ىلع تيم

 ةملظُم ءرعقلا ةديعب ةوه يف مهب ىمر فيكو .ءالؤهب ناطيشلا ٌبعالت غلب نيأ
 .اهصيصجتو اهتفرخزو ءاهدييشتو روبقلا عفر دسافم نم ةدسفم هذهف !؟بناوجلا
 .1/11"0) ؟عتمملا حرشلا”و « "رودصلا حرش” و :(4 47 /8) ؟دازلا”و )١١/81(« ؟ىواتفلا” :رظنا

 عدبلاو تامرحملاو تاهوركملا ىلع فقولا

 اقساف وأ ءارئاك تاكو «نيعم لع فقو وأ ىصوأ اذإف :هو مالسإلا خيش لا

 هاطعأ ام قحتسي وه لب «هيف اطرش الو «قاقحتسالا ببس وه قسفلاو رفكلا نكي م

 يف اطرش اهلعج ول ام فالخب «ريثأتلا ةميدع ةيصعملا تناكف الدع السم ناك نإو

 هريغو نهّرلا باب



 عويبلا باتك (84)ثيدحلا ( هريغو نّهّرلا ُباِب

 وأ ارافك اونوكي نأ طرشب «ةينالفلا ةفئاطلا ىلع وأ ءقاسفلاو رافكلا ةهج ىلع كلذ

 .ءاملعلا دنع هنالطب يف بير ال يذلا اذهف ءاقاسف

 هنع هللا لوسر ىهن دق لمع :يناثلا :فقاولا طورش ىلع همالك يف هغللج لاقو

 .ءاملعلا قافتاب لطاي لمعلا اذه لثم طارتشاف هيزنت يمن وأ ميرحت يبن

 ريغ داهج وأ ةءارق وأ مايص وأ ةالص ىلع فقو نم نأ فالخ الو :هنلله لاقو

 .حصي مل هوحنو يعرش

 الو :اهيلع فقولا حصي ال يتلا ءايشألا ىلع همالك يف هثلله ةمادق نبا لاقو

 كلذ نأل ؛ليجنإلاو ةاروتلا بتكو ءسئانكلاو عيبلاو «رانلا تيبك ةيصعم ىلع

 فقولاو ...ةخوسنم ةلدبم بتكلا هذهو ءرفكلل تينب عضاوملا هذه نإف «ةيصعم

 داري هنأل ؛اهيلع فقولاك ءاهرمعيو اهمدخي نمو اهشرفو ةعيبلا ليدانق ىلع
 ةعيبلا ىلع اوفقو ىراصن يف دمحأ لاق ايمذ وأ لاسم فقاولا ناك ءاوسو ءاهميظعتل

 مهلف :ىراصنلا ديب عايضلاو اوملسأف ىراصن ءانبأ مهلو اوتامو «ةريثك اعايض

 «يعفاشلا بهذم اذهو .مهيديأ نم اهوجرختسي ىتح مهنوع نيملسمللو ءاهذخأ

 نم حصي ال «هيلع فقولا ملسملا نم حصي ال ام نأل كلذو ؛افالخ هيف ملعن الو

 .نيعم ريغ ىلع فقولاك «يمذلا

 .(5:6/0) "ينغملا”و (ه هو "لو ”"/5) ؟ىواتفلا” :رظنا

 تيملا ىلإ اهباوث ءادهإو نآرقلا ةءارق ىلع فقولا

 اًءزج فقاولا طرش نأب )١54/١17( "اهاواتف” يف ا ةمئادلا ةنجللا تتفأ

 هل وأ «تيملل هباوث يدبهيو نآرقلا نم اءزج وأ ةحتافلا أرقي نمل فقولا ةلغ نم

 مدعل ؛تاومألل اهباوث ىدهي ال نآرقلا ةءارق نأل ءيعرش ريغ فرصم وه «هريغلو
 نم ربتعي ال روكذملا طرشلا نإف اذل «ءاملعلا يلوق حصأ يف اذه «كلذب صنلا دورو



 ينحلا

 عويبلا باتك (ىكلنيدحلا () نب

 كلذل فقولا نم صصخملا ءزجلا فرصيف هيلعو ء«ةيعرشلا فقولا فراصم

 هللابو .هسنج نمو فقاولا دصقم ىلإ برقأ اذه نأل ؛ةيريخلا نآرقلا ظيفحت سرادمل

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا لصو «قيفوتلا

 تاحابملا ىلع فقولا

 وحنو «حافتلا لكأي نم وأ اذك قيرط نم يشمي نم ىلع فقو ول امك كلذو

 :كلذ

 .ملعلا لهأ ضعبل لوق وهو .هب ءافولا بجي :لوألا لوقلا

 ال هنأل ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ء.حصي ال لطاب طرش اذه نأ :يناثلا لوقلا

 ناك ؛اهيف باوث ال ةفص وأ المع فقاولا وأ يصوملا طرتشا اذإف «ةبرق نوكي نأ دب

 ؛زوجي ال اذه لثمو «هترخآ يف الو هايند يف هب عفتني ال |ميف ايعس اهليصحت ين يعسلا
 .ملعأ هللاو .برقتلا فقولاب هدوصقم امنإ اذهو

 .(6ة/طأ) "عتمملا حرشلا” و ٠( م10 ؟ىواتفلا» :رظنا

 ءاينغألا ىلع فقولا

 نإف «ينغ وهو هئيعب الجر نيع وأ ءاينغأ مهيفو هبراقأ ىلع فقو اذإ :الوأ

 اذإ (يف فالخلا امنإو ءهيف فالخ ال اذهو فقولا قاقحتسا نم اعنام سيل ىنغلا

 ثيحب فقولا نم قاقحتسالا ببس وه ىنغلا لعجي ثيحب ءاينغألا ةهج ىلع فقو

 :نيلوق ىلع هيف فلتخا دقو «ءارقفلا نود ءاينغألا هنم ذخأي

 ىلإ ارظن «ةيعفاشلا دنع حصألا وهو «ءاينغألا ىلع فقولا حصي :لوألا لوقلا

 .كيلمت فقولا نأ



 محلا تدب
 (584)ثيدحلا (4)ج  ةفظ

 ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم وهو «ءاينغألا ىلع فقولا حصي ال :يناثلا لوقلا

 سيل ءارقفلا نود ءاينغألا صيصختو ةبرق فقولا نأ ىلع ءانب «ةيعفاشلا دنع هجوو

 هنأ :أ لوصألاو ءةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا حيحصلاو :مالسإلا خيش لاق «ةبرقب

 ايها نيب ةلوذ َنْوكي ال ف 3 :ءيفلا لام يف لاق هناحبس هللا نأل ءاًضيأ لطاب

 نيب الوادتم ءيفلا نوكي الئل ؛هركذ ام عرش هنأ هناحبس ربخأف [7:رشحلا]4 مكي

 لعج نمف «همذيو هنع ىهنيو اذه هركي هناحبس هنأ ملعف «ءارقفلا نود ءاينغألا

 نطب دعب انطب هنولوادتيف «ءاينغألا نيب ةلود لاملا لعج دقف طقف ءاينغألل فقولا

 عويبلا باتك هريغو نْهّرلا باب

 .كلذ زوجي الف «هنيدو هرمأ يف هلل داضم اذهو «ءارقفلا نود

 نباو ميقلا ع نباو مدقت (ى ةيميت نبا حيجرت وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ناك اذإ حصي اذهف «ءاينغألا ىلع فقي نأ اذه ريظنو :ميقلا نبا لاق «نيميثع

 ةهج نوكي نأ حصي الو ءاعنام ىنغلا نوكي الف ةبارق اذ وأ اينغ هيلع فرقوملا

 مرح هدوأ ميقي ام ىلإ رطضاو رقتفا اذإف ءاينغ ماد ام قحتسيف «ىنغلا وه قاقحتسالا

 .نالذخلا هبحصو قيفوتلا مرح نم الإ هلوقي ال اذهف ءفقولا لوانت هيلع

 :(7770/1) ؟نيعقوملا مالعإ” و 2051 /71) ؟ىواتفلا” و «(197 /8) ؟لاطب نبا حرش” و «(57 8 /0) ؟ينغملا” :رظنا

 .(55/11) ؟عتمملا حرشلا”و .(4758 /4) ؟راتخملا ردلا” و «(5//307) "جاتحملا ينغم”و

 لوهجملا فقولا

 عنمف اهري مل راد :لثم «نيعمو مهبم :ناعون لوهجملا :هقلله مالسإلا خيش لاق

 .هتبه كلذكو «ديعب اذه

 نوكي نأ طرتشي ال هنأ فلؤملا مالك رهاظ :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .نيعم اذه نأل ؛هفقو حصي هنإف هملعي نأ نودي هتاراقع دحأ فقو ولف امولعم

 دق امم رثكأ نوكي دق هنإف الوهجم ناك اذإو .لوهجم هنأل حصي ال اذه نأ بهذملاو



 نْخلا

 عويبلا باتك (,م)ثيدحلا () هريغو نّهّرلا باب

 ةبلاغم فقولا سيلو فقولا ىلع ربجي مل هنأل اذه ةحص حجارلاو فقاولا هروصتي

 ول اى «ىلاعت هلل ناسنإلا هجرخأ ءعربت فقولا لب تبلغ وأ تعدخ :لوقي ىتح

 عربتو قدصت هنأل ؛اهيف عوجرلا حصي الو ذفنتو حصتف دع الب مهاردب قدصت

 هاضمأ اذإ ضحم عربت هنأل ؛الوهجم ناك نإو نيعملا فقو حصي هنأ حجارلا ناك اذهلف

 .ذفن ناسنإلا

 ناك .اهكلمأ يتلا يضارألا نم اضرأ تفقو :لاق اذإ :هنلل يناكوشلا لاقو

 نم دارأ ضرأ يأ يف هيلإ نييعتلا كاذ دعبو هنم اذه رودص درجمب افقاو ابرقتم

 نكي مل نإو هيلع ليلدلاف .هتحص نم عنمي اعنام فقولا اذه يف نأ معز نمو .هكالمأ

 .هيلع در هيأرف ءابهلا ىلع ينبملا يأرلا درج الإ
 (11//13) ؟عتمملا حرشلا” و :( 650 /”) ؟ليسلا”و «(4785 /5) ؟ىربكلا ىواتفلا” :رظنا

 لوهجم ىلع فقولا

 يفو هل ةيصولاب هيبش وهف مهبملا ىلع فقولا امأف :ههلاَح مالسإلا خيش لاق

 ناراج هلو دمحم هراجل وأ نيذه دحأل يصوي نأ لثم ناتصوصنم ناتياور ةيصولا

 .عنم اذه يف دمحأ نع سيلو «هعيبو هتبه ىلع عرفم مهبملا فقوو .مسالا اذهب

 ىلع وأ ورمع وأ ديز ىلع فقو اذه :لاق اذإف :هغللذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 هل يذلا وه نم يردن الو نيعم ريغ هنأل ؛حيحص ريغ فقولاف .نيلجرلا نيذه دحأ

 برقأ اذه نآل ةعرقب امهدحأ جرخيو حصي :ءالعلا ضعب لاقو ءنيذه نم فقولا

 امهيأ يردي ال نكلو نيذه دحأ ربي نأ ديري فقاولا نإ ذإ ؛فقاولا دوصقم ىلإ
 .باوصلل برقأ لوقلا اذهو .حلصأ

 )78/١11(. "عتمملا حرشلا” و «(5786 /8) "ىربكلا ىواتفلا” :رظنا



 نحل

 عويبلا باتك (ىيزنيدحلا ()ج نس

 ملعملا بلكلا فقو

 حيحصلاو ةلبانحلا بهذم وهو .ملعملا بلكلا فقو حصي ال :لوألا لوقلا

 .هعيب حصي ال هنأل «ةيعفاشلا دنع

 خيش رايتخاو ةيعفاشلا دنع هجو وهو .ملعملا بلكلا فقو حصي :يناثلا لوقلا

 .ةيميت نبا مالسإلا

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلاو

 ١١(. /7) ؟فاصنإلا”و :.(4؟86 /0) ؟ىربكلا ىواتفلا”و «(174"7 /5) ؟نيبلاطلا ةضور” :رظنا

 هريغو نْهّرلا باب

 افرصم نيعي ملو فقولا قلطأ اذإ

 يعفاشلاو كلام لوق وهو ءافرصم نيعي مل نإو حيحص فقولا :لوألا لوقلا

 ةقدص وأ فقو :لاق اذإ هنأل :اولاق «ةلبانحلا بهذم وهو دمحمو فسوي يبأو لوق يف

 نمك وهو «ءارقف اوناك اذإ اميس الو هبراقأ هربب سانلا ىلوأو «ةبرقلاو ربلا هب دارأ |نإف

 يبأ ةصقب اولدتساو «ءارقفلا يف فرصيو حصي هنإف هفرصم نيعي ملو هلام ثلثب ىصوأ

 هلل ةقدص اهنإو «ءءاحريب ىلإ يلاومأ بحأ نإ ديب هللا لوسرل لاق هنأ تنل ةحلط

 لوسر لاقف :لاق .هللا كارأ ثيح هللا لوسر اياهعضف هللا دنع اهرخذو اهرب وجرأ

 ّْنَأ ىَرَأ ْنِإَو «َتْلُق اَم ٌتْعِوَس ْدَكَو ٌجِباَر ٌلاَم َكِلَذ «ٌحِباَر ُلاَم َكِلَذ !خب» ليكي هلل

 همأ تيفوت عدل ةدابع نب دعس نأ تتح سابع نبا ثيدحو «'َنييَرْكَلا يف لع

 ءيش اهعفنيأ ءاهنع بئاغ انأو تيفوت يمأ نإ «هللا لوسر اي :لاقف اهنع بئاغ وهو

 ةقدص فارخملا يطئاح نأ كدهشأ ينإف لاق .(ْمَعَنا :لاق ؟اهنع هب تقدصت نإ

 .ةقدصلا فرصم ددحي ملف .اهيلع

 .يعفاشلل لوق وهو .هفرصم نيعي ىتح فقولا حصي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا



 عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا (؛)ج هريغو نْهّرلا باب

 ءايرقأ ىلإ فرصي فقولا نإف حيحص فقولا نإ انلق اذإ : ؟نايبلا” بحاص لاق
 .ءارقفلاو ءاينغألا هيف يوتسيو :يعفاشلا لاق .باوثلا تاهج ىلوأ مبنأل ؛فقاولا

 .(286 /5) "حتفلا”و .(778 /0) "ينغملا”و ء(/7 /4) "نايبلا” :رظنا

 فقولا فراصم عاطقنا تالاح

 هل سيلو هدالوأ ىلع فقي نأك «ءاهتنالا لصتم ءادتبالا عطقنم :ىلوألا ةلاحلا

 .هل دلوي مث دالوأ

 هدالوأ ىلع فقي نأك «ءاهتنالا عطقنم «ءادتبالا لصتم :ةيناثلا ةلاحلا

 .اهلهأ اهكرتي مث ةيرق يف ادجسم نوكي وأ ءنوضرقتيف
 هدالوأ ىلع فقي نأك ءطسولا عطقنم .ءاهتنالاو ءادتبالا لصتم :ةثلاثلا ةلاحلا

 .نيكاسملا ىلع مث لجر مث

 عطقنملا فقولا مكح

 وهو .حيحص رخآلا وأ طسولا وأ ءادتبالا عطقنملا فقولا :لوألا لوقلا

 فرصت هعاونأ عيمجب هتلغو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع هجوو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم

 .قلطملا فقولا فراصم فرصت عاطقنالا دنعو ءمهدوجو نيح مه طورشملا ىلإ

 .افرصم هل نيعي مل يذلا قلطملا فقولا ىلع مالكلا مدقت دقو

 هنأل :اولاق «ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع يناثلا هجولا وهو .حصي ال :يناثلا لوقلا

 .دبؤمب سيل عطقنملاو ءادبؤم نوكي نأ فقولا يف طرتشي
 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حيحصلاو

 ةلغ” رظناو «(54/11) "عتمملا حرشلا”و «(78/9) ؟فاصنإلا”و :(575 /0) ؟ينغملا”و 08 /4) ؟نايبلا” :رظنا
 ةلجم# يف رشن ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا :دادعإ "اهفراصم ىلع اهالغ نم ضئافلا وأ اهتاهج ةعل 2:11 فاقوألا

 .اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه يف مدقت ام انصخل هنمف (15 /51) ؟ةيمالسإلا ثوحبلا



 سا تحج
 ب نضل

 ؟فقاولا كلم لوزي لهف فقولا حص اذإ

 بهذم نم روهشملا وهو .فقاولا كلم هب لاز فقولا حص اذإ :لوألا لوقلا

 يف فرصتلا ليزي دقع هنأل ؛دمحأ بهذم نم حيحصلاو ةفينح يبأ بهذمو يعفاشلا

 .ثرإلاو ةبهلاو عيبلا نع ينعي «ٌلْضألا ح١ هيب هلوقب دارملاو «ةعفنملاو ةبقرلا

 .دمحأو يعفاشلل لوقو كلام لوق وهو .فقاولا كلم لوزي ال :يناثلا لوقلا

 .«(ّلْضآلا ِسْبَحا :دكي هلوقب اولدتساو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(600/0) ؟ينغملا” و 074 /8) ؟نايبلا” و «(ه6١ /7) ؟يواحلا” :رظنا

 عويبلا باتك (84)ثيدحلا ( هريغو نهّرلا باب

 ؟فوقوملا كلم لقتني نمل

 بهذم رهاظو ةيعفاشلل هجو وهو .هيلع فوقوملا ىلإ لقتني :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا

 بهذم يف حيحصلا وهو «ةفينح يبأ لوق وهو «ىلاعت هللا ىلإ لقتني :يناثلا لوقلا

 فوقوملا كلم ىلإ نوكي نأ حصي الو :اولاق «ةلبانحلا بهذم يف هجوو ةيعفاشلا

 .دجاسملا ىلع فقولاك كلملا هنم روصتي ال نم ىلع فقولاب ضقتتي هنأل ؛هيلع

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا
 .(101/0) ؟ينغملا” و .(0/0 /8) ؟نايبلا”و «(ه 15 /ال) "يواحلا” :رظنا

 ؟طرتشي مل اذإ فقولاب عفتني نأ هلزوجي له
 اًئيش فقو نم نأ :كلذ ةلمجو :(50 4 /0) "ينغملا” يف هنللذ ةمادق نبا لاق

 .هكلم فقاولا نع لازو .هيلع فوقوملل اهعيمج هعفانم تراص دقف ءاحيحص افقو

 «نيملسملل اًئيش فقو دق نوكي نأ الإ ءاهنم ءيشب عفتني نأ زجي ملف ؛هعفانم كلمو

 ءاهيف نفدلا هلف ةربقم وأ «هيف يلصي نأ هلف ءادجسم فقي نأ :لثم «مهتلمج يف لخديف



 بِلا

 عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا ب هريغو نهّرلا باب

 نوكيف «نيملسملا معي اًئيش وأ «ةياقس وأ ءاهنم يقتسي نأ هلف «نيملسملل ارتب وأ

 لبس هنأ هتف نافع نب ناثع نع يور دقو ءافالخ هلك اذه يف ملعن ال يهدحأك

 .نيملسملا ءالدك اهيف هولد ناكو «ةمور ركب

 ؟فقولا يف ةعفنم هسفنل طرتشي نأ هلزوجي له

 يبأ نبا لوق وهو .كلذ زاج فقولا يف ةعفنم هسفنل طرتشا اذإ :لوألا لوقلا

 يبنلا نأ كعنيخ ناثع ةصقب اولدتساو .دمحأو فسوي يبأو ةمربش نباو يريبزلاو ىليل

 نامثع اهارتشاف «؟َنْيوِلْسملا ءاَلِو َعَم ُهَوْلَد َلَعْجَبم َةَموُر َرْثِب يِرئْشَي ْنَم» :لاق ديب

 نأ اهيلو نم ىلع حانج ال :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كلل رمع ثيدحبو . تعني

 زاج املف ءوه اهيلو لب هريغ يلاولا نوكي نأ طرتشي ملو :اولاق .فورعملاب اهنم لكأي

 .زوجأ نييعتلا عم ناك ماهبإلاب

 ؛نسحلا نب دمحمو يعفاشلاو كلام لوق وهو .فقولا حصي ال :يناثلا لوقلا

 طرشب ادبع قتعأ ول اكو «ةبهطلاو عيبلاك هسفنل هعفن طارتشا رجي ملف كلم ةلازإ هنأل

 اًئيش عاب ول اى .هطارتشا حصي ملف لوهجم هسفن ىلع هقفني ام نألو ؛همدخي نأ

 .هب عفتني نأ طرتشاو

 نبا لاق .يناكوشلاو ظفاحلا رايتخا رهاظ وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلاو

 «ةمولعم ةدم وأ هتايح ةدم عافتنالا هسفنل طرتشي نأ نيب قرف الو :هغللد ةمادق

 .هقلطأ وأ هنم لكأي ام ردق ءاوسو

 04 /7) "لينلا” و ؛(5 07" /1) "حتفلا” و 5١(. 5 /0) "ينغملا”و «(057 /1) "يواحلا” :رظنا



 نخلا

 عويبلا باتك ((م؛)شيدحلا (؛)ج نش

 ؟ هسفن ىلع فقولا حصي له

 رثكأو يعفاشلا لوق وهو .هسفن ىلع لجرلا فقي نأ حصي ال :لوألا لوقلا

 عيبلاك هسفنل هكلمتي نأ حصي الف كيلمت هنأل :اولاق .دمحأ بهذم يف هجوو ةيكلاملا

 .ريغلل اهكيلمت ةرمثلا ليبستو هرم ٍلبَس» يي هلوقلو ؛ةبهلاو

 يبأو ليل يبأ نبا لوق وهو .هسفن ىلع لجرلا فقي نأ حصي :يناثلا لوقلا

 ةيعفاشلا ضعب لاق هبو .حصأ يه :ليقع نبا لاق .دمحأ نع ةياورو فسوي

 هريغو نهّرلا باب

 رمع ثيدحب اولدتساو .نيميثع نباو يناكوشلاو ةيميت نبا رايتخا وهو «ةيكلاملاو

 ءرظانلا وه ناكف رظانلا اهب عفتني نأ طارتشا هيفف .فلؤملا هركذ يذلا كينغ

 ءاهقادص اهقتع لعجو ةيفص قتعأ يي يبنلا نأ : فخ سنأ ثيدحب اولدتساو

 لاق «طرشلاب هيلإ اهدرو قتعلاب هكلم نع اهجرخأ ٌدْييَي يبنلا نأ :ةلالدلا هجوو

 يبنلل لاق يذلا لجرلا ثيدح سفنلا ىلع فقولا ةحص ديؤيو :هكللذ يناكوشلا

 اًضيأو .يئاسنلاو دوادوبأ هجرخأ .(َكِسَفَن َلَع هب ُقَّدَصَت» :لاق «رانيد يدنع :يََ

 :هنلله لاقو .ها . سفنلا ىلإ فرصلاب ةلصاح يهو ةبرقلا ليصحت فقولا نم دوصقملا

 «كلذ وحن وأ ءارقفلا ىلع مث هسفن ىلع لوقي نأك ةبرق نوكي ام هسفن دعب ركذ نإ

 عنم دصقي نأب كلذو هل حلاص دصقم ىلع هسفن ىلع هفقو يف لمحيو حيحص اذهف

 لصحي الو هللا ىلإ هب ابرقتم افقو نوكي ىتح افقو هلعج يذلا كلذ عيب نم هسفن

 ام ةجاحلا نم هل ضرعي دق هنألو ؛هتوم دعب ىلإ فقولل هتفاضإب دصقلا اذه لثم

 ىلع هفقوب ةققحتم ةبرقلا نوكت دقف اذه عمو .فقولا زاجن مدع عم هعيب هل غوسي

 نأ ىلع هسفن رصقو ةايحلا يف ماد ام هب عافتنالا رارمتسا دصقي نأب كلذو طقف هسفن

 ..هعيب دعب سانلا ىلإ جاتحيو هعيبي

 .ءامرغلا قح طاقسإل ةليح كلذ نوكي الأ طرتشي نكل «يناثلا لوقلا :وه حجارلا



 هريغو نهّرلا باب عويبلا باتك (984)ثيدحلا (

 «سفنلا ىلع فقولا حصي هنأ :يناثلا لوقلاو :هنلل نيميثع نبا خيشلا لاق

 ىلع فقولا نأل ؛نيققحملا ءاملعلا نم ةعامجو «هنلله ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا

 هنأو «هنهري الو هبه الو هعيبي الف ءهيف فرصتلا نم عانتمالا يهو «ةدئاف هيف سفنلا

 .ةثرولل اًثاريم نكي ملو «عطقنملا فقولا فرصم فرص تام اذإ

 ءائيدم الجر نوكي نأ :لثم ءءامرغلا قح طاقسإل اّليحت اذه لعف ول نكلو

 هنأ ضرف ول ىتح «.حيحص ريغ انه فقولاف «هنيد يف عابي الئل هسفن ىلع هتيب فقوأف

 لوقلا وه اذهو .فقولا حصي ال هنإف ءْنيَّدلا يف عابي الأ ةليح هسفن ريغ ىلع هفقو

 .حجارلا
 *ليسلا”و 75٠(: /87) *لينلا”و 0250 /5) ؟حيتفلا”و «(0//707) «ينغملا”و «(577/9) ؟يواحلا” :رظنا

 .(؟11//7) ؟عتمملا حرشلا” و ء(ه 5 /)

 هب عافتنالا هل زاج هوحنو دجسملاك اماع افقو فقو اذإ

 وأ ءادجسم هراد فقو اذإ امأو )١7/7(: ؟"فاصنإلا” يف هفثلم يوادرملا لاق

 ةفئاطل وأ ءاهقفلا مومعل ةسردم ىنب وأ ءنوملسملا اهنم يقتسيل هرئب وأ «ةربقم هضرأ

 ريغ نم كلذ هل :يثراحلا لاق «هريغك عافتنالا هلف معي امن كلذ وحنو «...مهلم

 .فالخ

 مدع اًضيأ لقنو «نيتلاسم لبق اذه وحنب هنلل ةمادق نبا مالك مدقت :تلق

 .فالخلا

 اهلهأ نم راص مث ةهج ىلع فقو اذإ

 .كلذ وحن وأ املاع راص مث ءاملعلا ىلع وأ رقتفا مث ءارقفلا ىلع فقو ول امك

 حيحصلا وهو .هنم لوانتلا هل حيبأ :رقتفا مث ءارقفلا ىلع فقو ول :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا دنع حصألاو ةلبانحلا دنع



 ينحل

 عويبلا باتك (ىن)نيدحلا (؛) >نلب

 .ةلباتحلل لامتحاو ةيعفاشلل هجو وهو هنم لوانتلا هل حابي ال :يناثلا لوقلا

 ؛هب صتخي الأ طرشب زوجي هنأ راتخملاو :ظفاحلا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .كلذ دعب هكلم هنأ يعدي الئل

 .68/0) «حيتفلا” و /١١(, /9/) ؟فاصنإلا” و :(2787” /54) ؟نيبلاطلا ةضور” :رظنا

 وريغو نُّهّرلا باب

 ؟ضعب نود هدالوأ ضعب ىلع فقي نأ هل زوجي له

 نم هريغو فقولاب ضعب نود هينب ضعب صخي نأ هل هركي :لوألا لوقلا

 ريشب نب نامعنلا ثيدحب اولدتساو .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .مرحي الو تابهلا

 َنْيَب اوُلِدْعاَو هللا اوَُهَّنا» :هيفو (187) مقرب يتأيس فلؤملا هركذ يذلا دضت»

 (يِرَغ اَذَه َلَع ْدِهْشَأ» :لاق هنأ ليلدب .بابحتسالل رمألا اذهو :اولاق .«!ْمُكِداَلْوَأ

 .هريغ دهشي نأ هرمأ امل امرحم ناك ولو

 «ملعلا لهأ نم عمج لوق وهو .هيضتقي ببسل الإ كلذ مرحي :يناثلا لوقلا

 :يدعسلاو ةنجللا تلاقو «ةمئادلا ةنجللاو نيميثع نباو يدعسلاو مزح نبا :مهنم

 «بوجولل هيف رمألاو :اولاق .دشن» ريشب نب ناعنلا ثيدحب اولدتساو ءحصي ال

 .ارْوَج َلَع ٍنْدِهْشُنالا :لاق ديب يبنلا نأ ليلدب

 ببس ريغل ضعب نود نييعتلاب هينب ضعب صخي نأ هل زوجي ال هنأ :وه حجارلا
 ةصق نم هللا ءاش نإ :يأيس اب اسانئتسا ؛هفقو حصو مثأ كلذ لعف نإف ؛هيضتقي

 .ملعأ هللاو .ضعب نود هدالوأ ضعب ىلع ريبزلا فقو

 "عتمملا حرشلا” و )31١6/1١5 ١55(, "ةنجللا ىراتف”و 4١6 /ه) جاتحملا ةياهنو .(5179/6) ؟ينغملا”» :رظنا

 .(6١/ه) "حيضوتلا7” و )5/1١(
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 عويبلا باتك (,م؛)ثيدحلا (؛)ج دن هريغو نّهّرلا ُباب

 هيضتقي ببسل ضعب نود دالوألا ضعب صيصخت

 ركذلا نيب ىوسف فلاخ نإف :(25194/5) "ينغملا» يف هثللذ ةمادق نبا لاق

 صخ وأ ءضعب ىلع تانبلا ضعب وأ نيئبلا ضعب لضف وأ هيلع اهلضف وأ «ىثنألاو

 ىلع ناك نإ :مكحلا نب دمحم ةياور يف .دمحأ لاقف ءضعب نود فقولاب مهضعب
 سأب الف ينعي «ةجاح هبو لايع هل مهضعب نأ ىلع ناك نإو ؛ههركأف «ةرثآلا قيرط

 .هتقدصي نهنم ةينغتسملا نود هتانب نم ةدودرملا صخ ريبزلا نأ :كلذ هجوو .هب

 ىلع مهل اضيرحت «هفقوب هدالوأ نم ملعلاب نيلغتشملا صخخ ول :دمحأ لوق سايق ىلعو

 .هتليضف لجأ نم لضف هل نم وأ ضيرملا وأ ءقاسفلا نود نيدلا اذ وأ ؛ملعلا بلط

 ذاذج ةشئاع لحن كلغ قيدصلا ركب ايأ نأ اذه ةحص ىلع لد دقو .سأب الف

 ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب :بتك هنأ ءرمع ثيدحو «هدلو رئاس نود اقسو نيرشع

 نب ةمرصو اغمث نأ ء,ثدح هب ثدح نإ «نينمؤملا ريمأ هللادبع هب ىصوأ ام اذه

 همعطأ يذلا هيف يذلا هقيقرو «ربيخب يتلا مهس ةئاملاو ؛هيف يذلا دبعلاو .عركألا

 عابي ال نأ ءاهلهأ نم يأرلا وذ هيلي مث .تشاع ام ةصفح هيلت «يداولاب يي دمحم

 نم ىلع جرح ال .ىبرقلا يوذو مورحملاو لئاسلا نم ىأر ثيح هقفني ءىرتشي الو

 صيصخت ىلع ليلد هيفو «دوادوبأ هاور .هنم اقيقر ىرتشا وأ لكآ وأ لكأ نإ هيلو

 .اهتاوخأو اهتوخإ نود ةصفح
 .07/11) "عتمملا حرشلا” :رظنا

 ؟ثانإلا نود هدالوأ نم روكذلا ىلع فقولا حصي له

 رهاظو ةيكلاملا ضعبو ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم وهو .حصي :لوآلا لوقلا

 نع ماشه نع )770٠0( يمرادلا جرخأ املو ؛ةمات ةيطع تسيل اهنأل ؛مهريغ قالطإ
 ع

 ع
 هتانب نم ةدودرملل نأو ءثروت الو عابت ال هينب ىلع ةقدص هرود لعج ريبزلا نأ :هيبأ



 جلا
 ف
 عويبلا باتك (,م؛)شيدحلا ()ج

 هدنسو .اه قح الف جوزب تنغتسا يه نإف ءاهب راضم الو ةرضم ريغ نكست نأ

 هريغو نهرلا باب

 نيب لدعلا :مهضعب لاقو ,(696١ه) ؟ءاورإلا» يف ههللَم ينابلألا هححصو «حيحص

 َلَع َنوُمِلَسْْلا» :لوقي كي ىبنلاو ءانه اذكف «ةيطعلا يف بجاوب سيل دالوألا

 .(مهِطوُرش

 هباحصأ ضعب لاق هبو ةياور يف كلام لوق وهو .حصي ال :يناثلا لوقلا

 عجريو هيف ققحتي نأ بجيو زوجي ال :نازوفلا خيشلا لاقو «ةمئادلا ةنجللاو نيميثع

 هاسو «ْمُكِداَلْوَأ نيب اوُلِدْعاَو هللا اوُقَنا» :ةيَي يبنلا لوقب اولدتساو «يضاقلا ىلإ

 يبنلا نأل ؛حصي الف كلذك ناك اذإف .( ِرْوُج َلَع ِنْدِهْشُن ال١ :لاقف اروج ٌدِيَْبَو يبنلا

 لعفب هيبش اذه :كلام لاق كّذَر َوُهَف هاْرْمأ هْيَلَع َسّيَل اُلَمَع َلَِع ْنَمه :لوقي ديجي

 هلوقب مهضعب لدتساو «ثانإلا نود روكذلا اوثرو مهلجأ برق اذإ اوناك ةيلهاجلا

 هلع مّدحمَو انروكحُإ هَصِلاَح رئقْأْلا وذلك نوُطُب ف ام اوُناَقَو :لاعت
 .هب هيبش اذهف :اولاق «[179 :ماعنألا]# اَنِجْنوُرَأ

 ثانإلا نامرح كلذب اًدصاق ناك نإف .مُنآ وهو حيحص فقولا نأ :باوصلا

 هللا ىلإ ءوسلا ةين ةينلا هذهو دصقلا اذه يف هرمأو اًضيأ حيحص فقولاو «دشأ مثإلاف

 .ملعأ هللاو «ىلاعتو هناحبس

 ةيشاح” يف لاق «ةيكلالا ضعبل ليصافتو ىرخأ لاوقأ كانه :هيبنت

 ىلع فقولا يهو ةلأسملا هذه يف نأ ملعاو :(79/5) ؟ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا

 :الاوقأ تانبلا نود نينبلا

 .كلذ ىلع مودقلا ةمرح عم نالطبلا :افوأ

 .اهباب ىلع ةهاركلاو ةحصلا عم ةهاركلا :اهيناث



 تحل كسب
 عويبلا باتك (:م؛]شيدحلا (؛)ج ٠

 .ةهارك ريغ نم هزاوج :اهثلا

 هدريف زاحي ال وأ هيلع هسبح ام ىلع يضميف هنع زاحي نأ نيب قرفلا :اهعبار

 .اعم تانبلاو نينبلل

 ءايح فقاولا ناك نإف .كلذ ةمرح مساقلا نبا نع ىسيع هاور ام :اهسماخ

 .ىضم تام نإو «ثانإلاو روكذلل هلعجو هخسف

 مل اوبأ نإف .مهيلع سبحملا بأي مل نإ ادجسم هلعجو سبحلا خسف :اهسداس

 .اًيح فقاولا ناك نإو ءاسبح هلاح ىلع رقيو هخسف زجي

 ةحصلا لاح يف تانبلا نود نينبلا ىلع فقولا لصح اذإ فالخلا لحمو ...

 ؛زيح ولو اقافتا لطابف ضرملا ةلاح يف فقولا ناك ول امأ .عناملا لبق زوح لا لصحو

 .اقافتا لطابف زوحلا لبق عناملا لصحو ةحصلا لاح يف ناك وأ ءثراول ةيطع هنأل

 مكاحلا مكح نأل ؛اقافتا حص الإو ءايكلام ولو مكاح هتحصب مكحي لام اًضيأ هلحمو

 هيف صن هنإف «ليلخ رصتخم حورش يف اهدجت ىرخأ ليصافت مهو .ها .فالخلا عفري
 .ملعأ هللاو «نالطبلا ىلع

 "ليسلا”و ,(779 /0) "جاتحملا ةياهن”و :(77 /5) "ليلجلا بهاوم”و «(87 /7/) يشرخلل "ليلخ رصتخم حرش” :رظنا

 خيشلل ؟ىقتنملا”و «(174/11) ؟ةنجللا ىواتف”و ٠١0(« /0) "حيضوتلا”و )48/١1١(« ؟عتمملا حرشلا”و «(ه7/8)

 .نازوفلا

 هريغو نّهّرلا باب

 زاج ثانإلا نودروكذلا هريغ دالوأ ىلع فقو اذإ

 بجي الو زوجي : 2( 5/11) "عتمملا حرشل رشلا” يف يق هلل : نيميثع نبا خيشلا لاق

 .عاجإلاب اذهو .مهنيب لدعي نأ



 نحلا

 عويبلا ْباتك (؟84)ثيدحلا هرج دن هريغو نّهّرلا باب

 ؟روكذلا لضفي وأ فقولا يف ثانإلاو روكذلا نيب يوسي نأ لضفألا له

 ىلع فقولا مسقي نأ بحتسملاو :(51/5) ؟ينغملا” يف هفللد ةمادق نبا لاق

 لاقو «نييثنألا ظح لثم ركذلل «مهنيب ثاريملا ىلاعت هللا ةمسق بسح ىلع «هدالوأ

 «ماودلا هجو ىلع ةبرقلا دصقلا نأل ؛ىثنألاو ركذلا نيب ةيوستلا بحتسملا :يضاقلا

 ىلع مهنيب نوكي نأ يغبنيف ؛مهيلإ لالل لاصيإ هنأ انلو «ةبارقلا يف اووتسا دقو
 لك نأل ؛ىثنألا نم رثكأ ةجاحلا ةنظم يف ركذلا نألو «ةيطعلاك ؛ثاريملا بسح

 هتأرما ةقفن هيلع بهجت ركذلاف .دلولا هل نوكيو «جوزتي ةداعلا يف امهنم دحاو

 ركذلا هللا لضف دقو ءاهدالوأ ةقفن اهمزلي الو اهجوز اهيلع قفني ةأرملاو «هدالوأو

 ىلإو فقولا ىلإ ىدعتيو هب هليلعت حصيف «ىنعملا اذه قفو ىلع ثاريملا يف ىثنألا ىلع
 ثاريملاب ىغلم وهو هل لصأ ال يضاقلا هركذ امو .تالصلاو اياطعلا نم هريغ

 .ةيطعلاو

 يدالوأ ىلع فقو اذه :لاق اذإ

 يف هدالوأ ىلع فقاولا ناك اذإ :(578/10/) "يواحلا» يف هكلل ىدرواملا لاق

 .هدالوأ مهلك مهنأل «ىئانخلاو ثانإلاو روكذلا مهيف لخد هانيضمأف ةحصلا

 ؟هدالوأ دالوأ لخدي لهف .هدالوأ ىلع فقواذإ

 نإو ؛نولخدي مهنإف مهاخدإ ديري فقاولا نأ حجرت ةلالد كانه ناك نإ :الوأ

 نبا هلاق .فالخ ريغب نولخدي ال مهنإف مهلاخدإ ديري ال هنأ حجرت ةلالد كانه ناك

 :فالخلا امأو .قالطإلا دنع فالنخلا امنإو «ةمادق

 لوق وهو .هدالوأ دالوأل ءيش الف هدالوأ ىلع فقو نإ :لوألا لوقلاف

 دلو لوانتي انإ ةقيقح دلولا مسا نأل ؛ةلبانحلا ضعبو قارعلا لهأو ةيعفاشلا

 .زاجملا ىلع ال ةقيقحلا ىلع لمحت ماكحألاو ءازاجم نبالا دلو ىلع قلطي انإو ءبلصلا



 عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا ( هريغو نّهّرلا باب

 .كلذ فرصت ةنيرق نكت مل ام اولفس نإو دالوألا دالوأ لخدي :يناثلا لوقلا

 قلطني دلولا مساو «هدالوأ نم مهنأل ؛ةيعفاشلا ضعبو دمحأو كلام لوق وهو

 هيف لخدف [١١:ءاسنلا]4 ْمُكح ردك يهنأ ديكَيَِوُي # :ىلاعت هلوقب اولدتساو «مهيلع

 عضوم لكو«[١ ١:ءاسنلا]* نو ل نك نإ# :هلوق كلذكو ءاولفس نإو نبالا دالوأ

 .نينبلا دلو هيف لخد دلولا هيف هللا ركذ

 .ملعأ هللاو .هلله يناكوشلا حيجرت وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلاو

 ال مأ ءانبألا نوكراشي لهف «قالطإلا دنع وأ ةنيرقل امإ نولخدي مهنأ ىلع ءانبو

 ؟مهتوم دعب الإ نوقحتسي

 هنإف فصوب قحتسا نم نأ ةفورعملا ةدعاقلاو :هللله نيميثع نبا خيشلا لاق

 ىوقأ دالوألل ةبسنلاب ةدالولا نأ مولعمو .فصولا اذه يف ىوقأ ناك نم مدقي

 وهف يدالوأ ىلع فقو :لاق اذإ :لوقنف هيلعو نينبلا دالوأ نم دالوألا يف افصو

 .هينب دالوأل نوكي مهلك دالوألا ضرقنا اذإ مث هدالوأل

 .دمحأ مالك رهاظ وهو :هلللَج ةمادق نبا لاق :تلق

 .(45 )١١/ "عتمملا حرشلا”و 2087 /17) ؟لينلا”و 2508-351١ /0) "ينغملا” و «(0178/1) "يواحلا” :رظنا

 ءانبألا دحأ تامف مهدالوأ مث هدالوأ ىلع فقواذإ

 نأل ؛مهماعأ عم نوقحتسيف «هدالوأ ىلإ تيملا بيصن لقتني :لوألا لوقلا

 مهيبأ توم دعب مهيلإ هترظن نوكت دق لب ءمهنامرح دصقي ال فقاولا نأ بلاغلا

 ةرابعلا هذه لثم نأ ىلع عئاش فرع كانه نكي مل ام ؛هدالوأ ىلإ هرظن نم ةقفش دشأ

 «فرعلا ىلإ عجري هنإف ءاّئيش لوآلا عم يناثلا قحتسي ال هنأو ءنطب ىلع نطب بيترت

 .يناكوشلاو مالسإلا خيش رايتخا اذهو



 عويبلا باتك (؟م4)ثيدحلا (:) هريغو نْهّرلا باب

 عم ءيش يناثلا نطبلل سيلف مهمامعأ عم ٌئيش ىفوتملا دالوأل سيل :يناثلا لوقلا

 .ةلباتحلا بهذم نم روهشملا وهو .لوألا نطبلا دوجو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا

 .( 6/١ ؟عتمملا حرشلا” و .( نال /؟) ؟ليسلا” :رظنا

 ؟تانبلا دالوأ مهيف لخدي لهف ,هدالوأ دالوأو هدالوأ ىلع فقو اذإ

 فسوي يبأو يعفاشلا بهذم وهو .تانبلا دالوأ هيف لخدي :لوألا لوقلا

 ةيرذ نم ىسيع ركذ ىلاعت هللا نأب اولدتساو .يناكوشلا هحجرو ةلبانحلا ضعبو

 ُلِيِتلَحَو# :ىلاعت هلوقبو ءادّيَس اَّذَه يبا َّنِإ) :نسحلا يف يي يبنلا لوقبو «ميهاربإ

 يف لخد تانبلا هللا مرح املو «تانبلا ءانبأ هيف لخد [؟7":ءاسنلا] # مُكحِرَآَنبأ

 نمانب ميرحتلا

 نب دمحمو دمحأو كلام بهذم وهو .تانبلا دالوأ لخدي ال :يناثلا لوقلا

 مف ُهّللأ هكيِصْوُب # :ىلاعت هلوقب اولدتساو .هيلإ بسني ال هتنبا دلو نأل ؛نسحلا

 لك اذكهو «عامجإلاب تانبلا دالوأ هيف لخدي ال :اولاق [١١:ءاسنلا]# مك ِردَلَوَ

 وهو :اولاق ءتنبلا نبا هيف لخدي ال دلولا هيف ركذ بجحلاو ثرإلا يف عضوم

 :لوقي رعاشلاف ةغللاو فرعلا ىضتقم

 ٍدِعاَبَألا ٍلاَجَّرلاُءاَنَبَأَنُهوُنَب اَمُثانَيَواَننتبوُنَباَنونَي
 اهنم هل سيل ةيالولا يف اذكو «تنبلا دلو لمحتتي ال ةلقاعلا يف كلذكو :اولاق

 .ءىش

 :ددَبَي يبنلا لوقو «هيبأ مدعل همأ ىلإ بسنف بأ هل نكي ملف ىسيع امأو :اولاق

 نم وحل آبآ ٌدَمَحَح نك ان # :ىلاعت هلوق ليلدب ؛زوجت دّيَس اّذَه ينببا َّنإ'

 .[4 ٠ :بازحألا]4 مُكْلاَج
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 عويبلا ُباتك (؟84)ثيدحلا رب هريغو نّهّرلا باب

 «ةنيرق وأ صنب الإ نولخدي ال تانبلا دالوأ نأو «يناثلا لوقلا :وه حجارلاو

 دلو ىلع فقو نإ :لوقي نيميثع نبا خيشلا نأ الإ .هثلل نيميثع نبا حيجرت وهو
 .ملعأ هللاو «نيتانب ءانبأ نود تانبلا دالوأ هيف لخد هدلو

 لمع تدجو نإف .نيلاتتحالا دحأ حجرت ةئيرق دجوت مل اذإ ايف فالخلا اذهو

 .نيميثع نباو ةمادق نبا هلاق ءاهم

 ثالث نم ولخي ال هتانب دالوأل ةبسنلاب فقاولا :هّللذ نيميثع نبا خيشلا لاق
 :تاالاح

 انهف «يبلصل مهدالوأو يدالوأ :لوقي نأب لوخدلا مدع ىلع صني نأ :ىلوألا

 .لاكشإ الب نولخدي ال

 .نولخدي انهف لوخدلا ىلع ةنيرق دجوت وأ صني نأ :ةيناثلا

 .نولخدي الف قلطي نأ :ةثلاثلا

 .(89/-8 5/1١١9 ؟عتمملا حرشلا” و ,2007 /07) "لينلا” و 2319 /9) "ينغملا” و (203748 /7/) ؟يواخلا” :رظنا

 ؟ىثنألاو ركذلا يوتسي لهف ,قلطأو هدالوأ ىلع فقو اذإ

 ريغص الو «ىثنأ ىلع ركذ لضفي الو .مهنيب ىوس قلطأ نإ :هثللَذ يدرواملا لاق

 .ريقف ىلع ينغ الو «ريبك ىلع

 وهف تكسو يدالوأ ىلع فقو اذه لاق اذإ :هكلل نيميثع نبا خيشلا لاق

 ركذلل سيل «ءاوسلا ىلع ريقفلاو ينغلاو ريبكلاو ريغصلاو ىئنألاو ركذلا هدالوأل

 ال كلذلو ؛قاقحتسا كيلمت وه امنإو ءاّمات اًكيلق سيل اذه نأل ؛نييثنألا ظح لثم

 «ةبهلاك سيلف «هوفقوي وأ ؛هونهري وأ «هوعيبي نأ مهيلع فقو نيذلا ءالؤه كلمي

 .ال فقولا نكل «نييثنألا ظح لثم ركذلل لعجي نأ بجي ةبهلاف



 هلأ

 عويبلا باتك (م4|شيدحلا (()ج نم

 ةيناث ىلع َمِسَق تانب عبرأو ءانبأ ةعبرأ هلو ءيدالوأ ىلع فقو اذه :لاق اذإف

 قاقحتسالا هجو ىلع مهل هكلم نع هجرخأ هنأ :كلذ هجوو ؛ىثنألاك ركذلل .مهسأ

 يف فلاخ اًدحأ دجأ ملو «هتبه الو «.هنهر الو ؛هعيب نوكلمي ال كلذلو ؛كلمتلا ال

 .ةلأسملا هذه

 )4١/11(. "عتمملا حرشلا”و «(258 /9) "يواحلا” :رظنا

 هريغو نْهّرلا باب

 ىثنألاو ركذلا ىوتسا ثانإو روكذ مهيف ةعامج ىلع فقوااذإ

 «لجر دالوأ ىلع فقو اذإ :(517/5) ؟ينغملا» يف فلل ةمادق نبا لاق

 كيرشتلا قالطإو «مهنيب كيرشت هنأل ؛ىثنألاو ركذلا هيف ىوتسا «هدالوأ دالوأو

 ىلاعت هللا كرش نيح ثاريملا يف مألا دلوكو ؛ءيشب مهل رقأ ول |ى «ةيوستلا يضتقي

 لضفي ملو «هيف اوواست [1؟:ءاسلا]4 ِثْلُثلأ ىف ءاكحَرُش َمُهَقل :لاقف هيف مهنيب

 .افالخ اذه يف ملعأ الو ... ضعب ىلع مهضعب

 براقألا نمف براقألا ىلع فقو اذإ

 أدبي نكلو «مألا وأ بألا لبق نم مرحم محر يذ لك :ةبارقلا :لوآلا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق اذهو .مألا لبق بألا ةبارقب

 «ليصفت ريغ نم مأ وأ بأ لبق نم ةرجهلا ذنم بأ مهعمج نم :يناثلا لوقلا

 ةياور يهو «مهنم برق نم مدقيو :رفز داز ءنسحلا نب دمحمو فسوي يبأ لوق وهو

 فسوي يبأ دنعو «نانثا دمحم دنعو «ةثالث هيلإ عفدي نم لقأو .اًضيأ ةفينح يبأ نع

 .كلذ طرشي نأ الإ مهدنع ءاينغألل فرصي الو .دحاو

 مأ برق ءاوس «هب فرعي بأ يف بسنلا يف عمتجا نم بيرقلا :ثلاثلا لوقلا

 «ثراو ريغ وأ اثراو .ىثنأ وأ ناك اركذ ءاريقف وأ ناك اينغ ارفاك وأ ناك [لسم دعب



٠.4 

 هريغو نْهّرلا باب عويبلا باتك -(144)ثيدحلا(4)ج

 هنأ الإ ,يعفاشلاك ةبارقلا يف دمحأ لاقو .يعفاشلا لوق وهو .مرحم ريغ وأ امرحم

 .رفاكلا جرخأ

 .دمحأ نع ةياور وهو .عبارلا بألا فقاولا عم هعمج نم لك :عبارلا لوقلا

 هيبأ دج دالوأو هدج دالوأو هيبأ دالوأو فقاولا دالوأ :ةلبانحلا ضعب اهلعجو

 مايعألاو ناوخإلاف لزانف عبارلا دجلا نم براقألاو :ههلله لاق «نيميثع نبا هاوقو

 عبارلا دجلا قوف نمو «براقأ ءالؤهف كيبأ دج مامعأو دجلا ماععأو بألا مايعأو

 .نْيتذألا براقألا نم َنوُدَحُي ال نكل «ةبارق مهيف ناك نإو «براقأب اوسيلف
 بألا وه مشاهو ؛مشاه ينبل ىبرقلا يذ مهس ىطعأةيَِب يبنلا نأب اولدتساو

 دليم يبنلل ثلاثلا

 ىتح مهئارقفب أدبيو ءال وأ هثري ناك ءاوس «ةبصعلاب صتخي :سماخلا لوقلا

 .كلام لوق وهو .ءاينغألا يطعي مث اونغي

 .(1/11) و 78٠0( /5) "حتفلا” و 758 )١5/ "عومجملا” عم بذهملا :رظنا

 ؟فقولا ةراظن نوكت نم ىلإ

 :تاالاح ثالث ةلأسملا هذهل

 هطرش نم فقولا ةراظن ىلوتي هنإف ارظان فقاولا نيعي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 يأرلا يوذ ىلإ مث ءتشاع ام هيلت ةصفح ىلإ هفقو لعج كفه» رمع نآل ؛فقاولا

 نإف «هيف رظانلا كلذكف .فقاولا طرش هيف عبتي فقولا فرصم نألو ءاهلهأ نم

 فوقوملا ضعبل هلعجي نأ هلو «هل وهف هريغ ىلإ هلعج نإو «زاج هسفنل رظنلا لعج

 .نالف رظانلاو يدالوأ ىلع فقو اذه لوقي نأك ؛مهيلع

 وأ فقاولا ةيلوتب ءمهيلع فوقوملا ضعب وأ ؛هيلع فوقوملا ريغ رظانلا ناك نإو

 .انيمأ الإ نوكي نأ زجي مل مكاحلا



 عويبلا باتك (م4)ثيدحلا ( هريغو نهرا باب

 .هدي تليزأو ,حصت مل ,مكاحلا نم هتيلوت تناكو ءانيمأ نكي مل نإف

 نيمأ هيلإ مض ءاقساف راصو لدع وهو هالو وأ ءقساف وهو فقاولا هالو نإو

 .نيقحلا نيب عمجلا نكمأ هنألو ؛هدي لزت لو .فقولا هب ظفحني

 اناسنإ نيع وأ ءارظان هيلع نيعي ملو نيعم ىلع فقولا نوكي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 .قلطملا هكلمك هيلإ هرظن ناكف «هل هعفن نأل ؛هيلع فوقوملا هيف رظن ءتاهف

 قحأ هنوكل وأ ؛هل كلذ فقاولا لعجب امإ «هيلع فوقوملل رظنلا ناك ىتمو

 ناك الجر «كلذب قحأ وهف ءاديشر افلكم ادحاو ناكو «هاوس رظان مدع دنع كلذب

 لاوحألا هذه يف كلذ هل ناكف .هسفنل رظني هنأل ؛اقساف وأ ناك الدع «ةأرما وأ

 .قلطملاك

 .هبيصن يف ناسنإ لكل «عيمجلل رظنلاف «نيديشر ةعاجل فقولا ناك نإو

 ف هيلو ماق ءنونج وأ ءهفس وأ ءرغصل امإ «ديشر ريغ هيلع فوقوملا ناك نإو

 .قلطملا هلام يف هماقم موقي يك .هماقم رظنلا

 ىلع وأ ءاهوحنو دجاسملاو نيكاسملاك ةماع ةهج ىلع نوكي نأ :ةثلاثلا ةلاحلا

 نيعتم كلام هل سيل هنأل ؛مكاحلا ىلإ هيف رظنلاف «مهباعيتساو مهرصح نكمي ال نم

 .هسفنب رظنلا يلوت هنكمي ال مكاحلا نأل ؛هيف بينتسي نأ هلو هيف رظني
 )74/1١(. "عتمملا حرشلا”و «(55 /) "ليسلا”و ء«(547/0) ؟ينغملا”وء(١١٠ /8) "نايبلا” :رظنا

 رظانلا ةرجأ

 رظانلل طرتشي مل اذإ فقاولا نأ ءاملعلا يلوق حجرأ ىلع اذهو :هنللَذ ظفاحلا لاق

 طرتشاو رظنلا هسفنل فقاولا طرتشا ولو «هلمع ردقب ذخأي نأ هل زاج «هلمع ردق

 له ةاكزلا يف لمع اذإ يمشاهلاك .فالخ ةيعفاشلا دنع طرشلا اذه ةحص يفف ةرجأ

 .زاوجلا حجارلاو ؟نيلماعلا مهس نم ذخأي



 نِحلا

 عويبلا ُباتك (ىكلهيدحا ()ج منن هريغو ْنُهّرلا باب

 نإ :باوجلا ؟ةرجأ فقولا ىلع رظانلل لهو :هنلله نيميثع نبا خبشلا لاقو

 عربت نإو «مكاحلا اهردقيو لثملا ةرجأ هلف اهطرشي مل اذإو ءمعنف فقاولا اهطرش

 .ريخ ىلع ناعأ دقف ءاريخ هللا هازجف

 )47/١1١(. "عتمملا حرشلا”و «(5 ٠4 /9) "حتفلا” :رظنا

 ؟فقولا نم عافتنالا رظانلل له

 يذلا كلف رمع ثيدحل هحرش يف )1١7/4( "مهفملا” يف هكلله يبطرقلا لاق

 عفر اذه (فورعملاب اهنم لكأي نأ اهيلو نم ىلع حانج ال) :هلوق :فلؤملا هركذ

 هب ترج ام ىلع اهنم لكألا يف ةقدصلا كلت يف لماعلاو اهيلع يلاولا نع جرحلل

 كلذ نم عنملا نإف ءاهيف مهلمع لاح اهرمث نم مهلكأ نم ناطيحلا يف لامعلا ةداع

 هيف لماعلا ىلع طئاحلا بر طرتشا ول هنإ ىتح «ردنأ كلذ نم لماعلا عانتماو ردان

 يذلا ردقلا فورعملاب دارملا نوكيف كلذ ىلعو ءاعرشو ةداع كلذ حبقتسال لكأي الأ

 «ةنيخ الو ةنايخ اذختم الو ةمهن الو فرسب لكأ ريغ ةوهشلا دريو ةجاحلا عفري

 كلذ حصي ال هنآل ؛دعب هيفو هلمع ردقب لماعلا لكأي نأ :كلذب رمع دارم :ليقو

 .لوأتي ىتح

 ؟ةاكز فوقوملا لاملا نيع يف له

 :ناتلاح هل فوقوملا لاملا

 نيعبرأ فقي نأك نالف ينبك :ةصاخ ةهج ىلع فقولا نوكي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 :نالوق ؟ةاكزلا اهيف بجت لهف ,لوحلا اهيلع لوحيو «لبإلا نم اسمح وأ ةاش

 هجوو دمحأ نع صوصنملاو كلام بهذم وهو .ةاكزلا اهيف بجت :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلل



 جلا
 ف

 عويبلا باتك (ىك)ثيدحلا ()ج 0م

 اهراتخا دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا رثكأ لوق وهو .هيف ةاكز ال :يناثلا لوقلا

 هريغو نْهّرلا باب

 .هباحصأ ضعب

 .نيكاسملاو ءارقفلاو داهجلاك «ةماع ةهج ىلع افوقوم نوكي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 :فالخ اًضيأ هيف اذهف

 كلام هل سيل هنأل ؛دمحأو يعفاشلا بهذم وهو .هيف ةاكز ال :لوألا لوقلا

 .ةفينح يبأو كلام بهذم وهو .ةاكزلا هيف بجت :يناثلا لوقلا

 هيلع فوقوملل اكلم تسيل اهنأل ؛نيلاحلا ىلع اهيف ةاكز ال هنأ :وه حجارلاو

 ةيصولاو فقولا يف ةاكزلا بوجو امأو :هنللذ يناكوشلا لاق «ىلاعت هلل كلم يه انإو

 .عازتلا لحم ىلع اهتلالد قبطنت ال تامومع الإ ليلد كلذ ىلع سيلف لاملا تيبو
 .0711/1) "ليسلا”و 017 /0) "عومجملا” و ,(110 )9١/ "ىواتفلا” :رظنا

 ةاكز فوقوملا لاملا ةلغ يف له

 وأ اهبح نم لصحتيف رمثتف ارجش وأ عرزتف اضرأ لجر فقوي نأ :هتروصو

 :اًضيأ ناتلاح امل هذهو «باصنلا اهرمث

 :فالخ اهيفف «نينيعم ىلع فقولا نوكي نأ :ىلوآلا ةلاحلا

 مهنم دحاولا دنع غلبف نينيعم ىلع ارجش وأ اضرأ فقو نإ :لوألا لوقلا

 نباو ديبع يبأو دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم وهو .ةلغلا يف ةاكزلا تبجو «باصنلا

 عم ةبقرلل هكلم مدع رثؤي الو .اهعيب هل زوجيف ؛امات اكلم ةرمثلا كلمي هنأل ؛رذنملا

 .هيلع فوقوملا ىنغ عم بجت :ةلبانحلا ضعب لاقو.«ةرجأتسملا ضرألاك ةعفنملا كلم

 ضرألا نأل ؛لوحكمو سواط لوق وهو .ةاكزلا اهيف بهجت ال :يناثلا لوقلا

 .نيكاسملاك مهيلع اهنم جراخلا يف ةاكزلا بجت ملف ؛مهل ةكولمم تسيل



 _ ا كيب

 “ فعل
 (184)ثيدحلا (4)ج

 :اًضيأ فالخ اهيفف ةماع ةهج ىلع نوكت نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 .رذنملا نباو ديبع يبأو ةلبانح او ةيعفاشلا لوق وهو اهيف ةاكز ال :لوألا لوقلا

 .كلام لوق وهو .ةاكزلا اهيف بجت :يناثلا لوقلا

 اهتلغ يف سيلف ةماع ةهج ىلع ةفوقوم تناك نإ هنأ ةلأسملا هذه يف حجارلا

 .ملعأ هللاو «ةاكزلا هيف نإف «ةعامج وأ ادرف نيعم ىلع ةفوقوم تناك نإو «ةاكز

 .0917/0) "عومجملا” و (179 /0) ؟ينغملا” :رظنا

 عويبلا باتك هريغو نهّرلا باب

 ؟ هفاقوأ نم ىضقت لهف , هل لام الو هتوم دعب نويد فقاولل ترهظ اذإ

 نيدلا ءافو نكمأ اذإ )5١1/ 5 73١(: ؟"ىواتفلا” يف ا هفلل مالسإلا خيش لاق

 وهو - فقولا نم ءيش عيبب الإ نيدلا ءافو نكمي مل نإو هعيب زجي مل فقولا عير نم

 ءافول عابي لهف «ةحصلا يف فقولا ناك نإو «ءاملعلا قافتاب عيب - توملا ضرم يف

 يوق لوق هعنمو .هريغو دمحأ بهذم يف ءاملعلا نيب فالخ هيف ؟نيدلا

 هيف عجريوأ ءاش ىتم فقولا عيبي نأ طرش اذإ

 مل ؛هيف عجري وأ «هبهي وأ ءءاش ىتم هعيبي نأ طرش نإو :هنلل ةمادق نبا لاق

 نأ لمتحيو .فقولا ىضتقم يفاني هنأل ؛افالخ هيف ملعن ال .فقولا الو ءطرشلا حصي

 .عيبلا يف ةدسافلا طورشلا ىلع ءانب هفقولا حصيو «طرشلا دسفي

 :فالخلا مدع هلقنو ءاذه ةمادق نبا مالك ركذ نأ دعب هكللج يوادرملا لاقو

 .ديعبب وه امو «عيبلا نم جيرخت وهو .عيبلا نود طرشلا لطبي ليقو

 .قئافلا يف هنع هلقن لكلا يف حصي :ههللذ نيدلا يقت خيشلا لاق

 .(77/87) "فاصنإلا”و ((503/0) "ينغملا” :رظنا



 نجلا

 عويبلا باتك («م؛)ثيدحلا (ه)ج دنس وريغو نْهّرلا باب

 ؟ةمولعم ةدم رايخلا هسفنل طرتشي نأ فقاولل له

 بهذم وهو .طرشلاو فقولا دسف «فقولا يف رايخلا طرش نإ :لوألا لوقلا

 ول |ى ءحصي ملف دقعلا ىضتقم يفاني طرش هنأل ؛نسحلا نب دمحمو يعفاشلاو دمحأ

 هيف رايخلا طارتشا حصي ملف «ىلاعت هلل كلم ةلازإ هنألو ءءاش ىتم هعيب هل نأ طرش

 .ةبهاك «هيف رايخلا طارتشا حصي ملف «:ةضواعم دقعب سيل هنألو «قتعلاك

 .فسوي يبأ لوق وهو .طرشلاو فقولا حصي :يناثلا لوقلا

 قالطلا يف امأو :هغلل لاق «يناكوشلا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا وه حجارلا

 ءاهلعاف ءاشنإل دييقت هنأ رومألا هذه يف رايخلا ةحص مدع هجوف فقولاو قاتعلاو

 نإ ةنالف تقلط :لاق اذإ هنإف ؛اًحيحص ليلعتلا اذه ىرأ الو .ديقتي ال ءاشنإلاو

 «لبق نإ نالف ىلع اذه تفقو :وأ «كلذ راتخا نإ دبعلا تقتعأ :وأ ءكلذ تراتخا

 نأ حصي ال فيكف ءاحيحص روكذملا ءاشنإلل ةروكذملا طورشلاب دييقتلا اذه ناك

 حصي الو !؟هيأر هيف ححصيو هركف هيف ددري تقو ىلإ هسفن رايتخاب اهلعاف اهديقي

 ؛انمدق امبسح كلذب ةنسلا تدرو امك «لزاحلا نم اهنم ذفني ام ذوفن ىلع اذه سايق

 .ملعأ هللاو ءرخآ باب هرايخو طرشلاو رخآ باب لزحلا نأل

 ,(7117/5) ؟ليسلا”و ,(؟؟ /9) ؟فاصنإلا”و ,(؟ 07 /7) يسخرسلل طوسبملاو «(7505/5) ؟ينغملا” :رظنا

 فقولا ةراجإ مكح

 بسحب هتراجإ تزاج ةماع ةهج ىلع فقولا ناك نإ :هقللذ مالسإلا خيش لاق

 .ءاملعلا رثكأ دنع ددعب كلذ تقوتي الو «ةحلصملا

 ال :نينس ثالثب فقولا ةراجإ ةدم ردق نم ىلع ابقعم هنلل» يناكوشلا لاقو

 كلذ ناك هتدم ليوطتو ريجأتلا رارمتسا يف ةحلصملا تناك اذإ لب «ريدقتلا اذهل هجو

 ىلع ةدئاع ةحلصمل ةراجإلا ةدم ليلقت لاحلا ىفتقا نإو .هلعف يغبني يذلا وه



 عويبلا باتك (؟44)ثيدحلا (4)ج اكل هريغو نهرلا باب و 2 ه2 ع

 يعدي نأ فقولا ىلع ىشخي هنأب ةدملا هذهب ريرقتلا ليلعت امأو كلذ هل ناك فقولا

 ال ثيح رهظتو رهتشت فاقوألا نإف .زيوجتلا اذه دعبأ (ف .هكلم هنأ هل رجأتسملا

 هيلإ نمل هلثم لصحي امم زيوجتلا اذه ناك نإف ةليوطلا ةدملا دعب كالمألاب سيبلت

 زئاج كلذف .هفرصم سبتلا اهيف نظلاب لمعلا امأو .ةلحصملا هيضتقت ام لعف ةيالولا

 .ليبس نيقيلا ىلإ قبي مل اذإ يلوتملل

 071١ /) ؟ليسلا” و ء(؟ 57 /70) «ىواتفلا” :رظنا

 ؟هرجؤم تومب فقولا ةراجإ يهتنت له

 ةراجإلا نإف «هتلغ نم قحتسي ال يذلا هرظان وه فقولا رجؤم ناك نإ :الوأ

 نم قحتسي نم هرجأ نإو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع ادحاو اهجو .هتومب خسفنت ال

 :هيف فلتخاف هتلغ

 هراتخاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع هجو وهو .هتومب خسفنت اهنأ :لوألا لوقلا

 فقاولا نع ايقلت اهعفانمب نيعلا قحتست ةيناثلا ةقبطلا نأل ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش

 .ىلوألا ةقبطلا ضارقناب

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع يناثلا هجولا وهو .هتومب خسفنت ال :يناثلا لوقلا

 «لطبت ال ةراجإلا نأ :رهظألا وهو :يدرواملا لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 هتومب هقح ىضقنا اذإف .هتيالوب هدعب نم قحو هسفن قح يف هرجأ دق لاو هرجؤم نأل

 نم عجرّتسا ةرجألا ىفوتسا دق ناك نإف «هتيالوب هدعب نم قح يف هتراجإ تحص
 .هتوم دعب ةدملا نم ىقب ام ةرجأ هتكرت

 .(58/5) ؟فاصنإلا”و ((١؟8 /90) ؟ىواتفلا” و ( ”٠ /ا7) ؟يواحلا” :رظنا



 نِخلا

 عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا نب نحل

 مهيلع فوقوملا نيب فقولا مسقي له

 ال هنأل ؛هدالوأ ىلع فقو نإو مسقي الو فقولا كلمي الو :هكللِه يعليزلا لاق

 نأ فقولا نم دوصقملا نألو ؛ةلغلا يف مهقح امنإو نيعلا يف مهيلع فوقوملل قح

 يقحتسم نيب ةمسقلاو كلمتلاو «ةلغلاب قدصتلاو ىلاعت هللا كلم مكح ىلع ىقبي

 .زوجي الف ؛كلذ نايفاتي فقولا

 هريغو نْهّرلا باب

 نأل ...اعامجإ هيقحتسم نيب فقولا مسقي الف : "راتخملا ردلا” بحاص لاقو

 وه اذه :ةيادهلا ئراق ىواتف يفو «هاواتف يف ميجن نبا مزج هبو .نيعلا يف سيل مهقح

 سيلف هيفكي اعضوم رخآلا دجي لو مهضعب نكس ولو .كلذ زوج مهضعبو بهذملا

 دعب نوكت امنإ ةأياهملا نأل ؛هتلمعتسا ام ردقب لمعتسأ انأ :لوقي نأ هل الو «ةرجأ هل

 .ةموصخل ا

 .(41/11) "عتمملا حرشلا” و 03885 /4) "راتخملا ردلا” و «(77/5) قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت” :رظنا

 ؟ةقفنلا نوكت نم ىلعف ؛ةقفن ىلإ جاتحا اذإ فقولا

 .هفقو نم ىلع حالسلاو عاركلا ةقفن نإ :لئاقلا لوقو :هثلَج مالسإلا خيش لاق

 لاملا تيب نم ناك الإو ةقفن فقاولا هل طرش نإ لب ؛بهذملا رهاظ يف ملسمب سيل

 نكي ملو «عيب هيلع قفني نم رذعت اذإو .دجاسملاك ةماعلا تاهجلل فقوي ام رئاسك

 .هيلع قافنإلا فقاولا ىلع

 "لوصفلا” يف ليقع نباو «؟درجملا” يف ىلعيوبأ يضاقلا لاقو :هفدلَج لاقو

 ءاقب عم هب عافتنالا دصقلا نأل ؛هتلغ نم فقولا ةقفنو :يضاقلل ظفللاو امهريغو

 ىقبي امو «هيلع قافنإلا نمضتي هؤاقبإ ناكف «هيلع قافنإلاب الإ نكمي ال اذهو .هنيع

 فوقوم لاف تلزه ةميهب وأ لطعت ادبع ناك نأ لثم «ةلغ هل نكت مل نإف هيلع فوقوملل

 .هلثم يف هنمث فرصيو هعيبي نأ نيبو .كلاملا وه هنأل ؛هيلع قافنإلا نيب رايخلاب هيلع



 عويبلا ُباتك (؟84)ثيدحلا (؛ هريغو نهّرلا باب

 وهف هنيعب هل كلام ال هنأل ؛لاملا تيب يف ةقفنلاف نيكاسملا ىلع فوقوملا ناك نإو

 .زاج هلثم يف هنمث فرصو هعيب مامإلا ىأر نإو «دجسملاك

 6/1 "عومجملا” و .(558/6) "ينخملا”وء(776و57/91) "ىواتفلا» :رظنا



 بحل أ كك

 4 ١
 ثيدحلا هي ننل

 يِذْلا ُهَاَضَأَف للا ليبَس يف سّرَف َلَع ٌتْلَمَح :َلاَك ثض َرَمْع ْنَع -0 مسلم ريف 8س يف مه دس

 لكي يتلا ْتْلَأَسَف .صخُرب ُهْعَي هنأ ُتْنَتَظَ ُهَيِرَئش

 عويبلا باتك (4) هريغو نّهّرلا باب

 2552 يبي م كب 1
 ا نأ تدّرأف «.هدنع ناك

7 
 راس ةهعا6

 قف ءاَعْلا َّنإَ ؛مهردب اًطغأ ْنِإَو َكِيَقَدَص يف ْدْعَت الَو وِرَئْشَ هي الا :َلاَقَف

 . انيق يف ٍدِئاَعْلاَك هيبه هثيه

 )١550(. ملسمو (300*و )١490 يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 هيلع دهاجيل لجر ىلع هب قدصت هنأ :ينعي (سرف ىلع تلمح) :هلوق

 كعاخ رمع هدجو دقو :هعيب زاج ال كلذك ناك ول ذإ ؛سبحلا هجو ىلع ال «هكلمتيو

 هايإ هكلم هنأ ىلع لدف .(َكِيَقَدَص يف دعت اََو ِهِرمْشَت ال١ :ديَي لاق دقو «عابي قوسلاب
 .هللا ليبس يف هيلع دهاجيل ؛ةقدصلا هجو ىلع

 .داهجلا :انه هب دارملا (هللا ليبس يف) :هلوق

 هتنؤم يف رصقو «هيلع مايقلا نسحي مل :يأ (هدنع ناك يذلا هعاضأن) :هلوق

 .هتمدخو

 ةحماسملاب ترج ةداعلا نأل ؛ةقدصلا يف ادوع ءارشلا يمس ؛هرتشت ال١ :هلوق

 راشأو اعوجر هب حماستي يذلا ردقلا ىلع قلطأف ءيرتشملل كلذ لثم يف عئابلا نم
 .ظمهْزِدِب ُةَكاَطْعَأ ْنِإَو) :هلوقب صخرلا ىلإ
 .(5595/5) "حتفلا” و )١570( "ملسم حرش” و (ها/8/5) "مهفملا” :رظنا



 ”589) يراخبلا هجرخأ يناثلا ظفللاو «(3777) ملسمو (5771) يراخبلا هجرخأ

 .قباسلا مقرلاب ملسمو (5177و

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ضروع الب كيلمت :ءاملا رسكب ةبهلا (هتبه يف دئاعلا» :هلوق

 هنإ ثيح نم هيبشتلاو فوجلا يف ام جارختسا :وه ءيقلا (هئيق يف» :هلوق

 .اقلخو ةءورم حبقلا رهاظ

 ١١5(. /5) "حيضوتلا” و , ؟ةياهنلا” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 :اهعاونأو ةبهلا فيرعت

 يف يهو ءاهرورم :يأ «حيرلا بوبه نم ةقتشم ءابلا فيفختو ءاهلا رسكب :ةبهلا

 .عربتلا :ةغللا

 .ضوع الب ةايحلا يف كيلمت :اًعرشو

 :ةريثك اعاونأ لمشي ةبهلا ظفلو

 .جاتحملل ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي اًئيش يطعي نأ يهو :ةقدصلا

 .هل ةبحملاو هيلإ برقتلل اًئيش ناسنإ ىلإ عفدي نأ يهو :ةيدملا



 هريغو نهرلا باب

 .نيدملا نع نيدلا عضي نأ يهو :ءاربإلا

 اهنإف توملا ضرم يف تناك اذإو «عاونألا هذه ىلع ةبهلا ظفل قلطي ام رثكأو

 .اهماكحأ رثكأ يف ةيصولا كراشت

 عيبلا عاونأ نم يهو ءاهضوع ذخأ اهئارو نم دصقي يتلا يهو باوثلا ةبه
 .هماكحأ اطو

 "مالعلا ريسيت” و يناجرجلل ؟تافيرعتلا” و (0//191) "حتفلا” و (5 /؟9) ؟ىواتفلا”و «(549/0) "ينغملا” :رظنا

 / 11٠١(.

 ؟لوبقلاب مأ ضبقلاب ةبهلا دقعنت له

 نب نسحلاو يعخنلا ميهاربإ لوق وهو .ضبقلاب الإ ةبهلا مزلت ال :لوألا لوقلا

 ءاهباحصأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو «يروثلاو نسحلا نب هللاديبعو حلاص

 نوزوملاو ليكملا يف دمحأ لاق هبو .ت#» يلعو نامثعو رمعو ركب بأ نع يورم وهو

 ةشئاع نع حيحص دنسب (7267 /1) ؟إطوملا” يف كلام هجرخأ |ب اوجتحاو .ةصاخ

 هلام نم اقسو نيرشع داج اهلحن ناك كعذل قيدصلا ركب ابأ نإ :تلاق اهنأ اخ

 يدعب ىنغ يلإ بحأ دحأ سانلا نم ام يتنبا اي هللاو :لاق ةافولا هترضح ملف .ةباغلاب

 تنك ولف اقسو نيرشع داج كتلحن تنك ينإو .كنم يدعب ارقف يلع زعأ الو ءكنم

 ؛كاتخأو كاوخأ وه انإو ءثراو لام مويلا وه انإو «كل ناك هيتزتحاو هيتددج

 اهضبقي مل انإو هتحص يف اهبهو ناك هنأ :رثألا نم دهاشلاف .هللا باتك ىلع هومستقاف

 مدقت [ى حيحص رثألاو .ضرم ىتح

 الإ زوجت ال ةبهلا نأ يلعو نامثعو رمعو ركبوبأ قفتا :هنلله يذورملا لاق

 .ةضوبقم



 محلا تحج
 عويبلا باتك (هدح)ثيدحلا (؛لج دن وهريغو نهّرلا باب

 ناك هبهو اذإف .كلام لوق وهو .ضبقلاب متتو لوبقلاب دقعنت :يناثلا لوقلا

 مل نإو هكلم تراصو تمت اهضبق نإف ةبهلا ميلستب بهاولا بلاطي نأ هل بوهوملل

 .ةبهلا تلطب بهاولا تومي ىتح اهضبقي

 |يف دمحأ لاق هبو «ةيرهاظلاو روث يبأ لوق وهو .لوبقلاب مزلت :ثلاثلا لوقلا

 .نوزوملاو ليكملا ىوس

 نم ةبهلا يف ضبقلا مهدنع :لوألا لوقلا باحصأ :ةثالثلا لاوقألا لصاحف

 دنعو «ةحصلا طورش نم ال ماتلا طورش نم :يناثلا لوقلا دنعو ؛ةحصلا طورش

 .ةحص طرش نمالو مامت طرش نمال اًلصأ اهطورش نم ضبقلا سيل :ثلاثلا لوقلا

 ةبطا تمت اذإ :ههلله لاق «نيميثع نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 اهنأل ؛ضبقت ىتح اقلطم رايخ اهيف نكل ءسلجم رايخ اهيف سيلف لوبقلاو باجيإلاب

 مث هل هملسي ملو .تلبق :لاقف ينالفلا يباتك كتبهو :لاق ولف ءضبقلاب الإ مزلت ال

 رايخ اهيف سيلف اهضبق اذإف ءضبقلاب الإ مزلت ال ةبحلا نأل ؛زئاج هعوجرف عجر

 .ةضواعملا دقع وه سلجملا رايخ هيف يذلاو «عربت دقع اذه نأل ؛سلجم
 "ةيادبلا”و ١١5(« /8) "نايبلا”و )2١5750(. "ىلحملا”و «707/1؟5؟) "راكذتسالا”و ,(87 /) "فارشإلا” :رظنا

 .(/ مكوو "عتمملا حرشلا”و :(549/0) "ينغملا” و :(157/5)

 ؟بهاولا نذإ ضبقلا يف طرتشي له

 بهتملا دي يف ناك ام الإ ءبهاولا نذإب الإ ةبحا ضبق حصي ال :لوألا لوقلا

 دقف «هرايخل عطق هنذإ ريغب اهضبق يف نأل .دمحأو يعفاشلا بهذم وهو .ةبهلا لبق

 .ضبقلا لبق عجارتي

 .ةفينح يبأ لوق وهو .نذأي مل ولو تحص سلجملا يف اهضبق اذإ :يناثلا لوقلا

 .هفللظ نيميثع نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا



 ا
 ثيدحلا (4)ج  ةفإ

 يف عجر وأ نذإلا نع عجر مث ضبقلا يف بهاولا نذأ ول :هنلله ةمادق نبا لاق

 ؛هعوجر عفني ل ضبقلا دعب عجر نإو ضبقب سيل كلذ نأل ؛هعوجر حص «ةبهلا

 .تمت ةبحلا نآل

 .(0/1/11) "عتمملا حرشلا” و 2551١ /5) "ينغملا” و ١١86(. /8) ؟نايبلا” :رظنا

 عويبلا باتك (45) وريغو نْهَّرلا باب

 ؟هوحنو لفطلا نع ضبقي نم

 دجو اذإف فرصتلا لهأ نم سيل هنآل ؛هلوبق الو هسفنل هضبق حصي ال لفطلا

 يف لاكشإ الف ءبألا ليكو وأ مكاحلا هبصن نم وأ مكاحلا وأ هيلو وأ هيصو وأ هوبأ

 .افالخ هيف ملعأ ال :ةمادق نبا لاق «هنع مهريغ ضبق حصياالو «هنع ءالؤه ضبق

 ؟هنع ضبقي نمف ءالؤه دجوي مل اذإ يقب

 دنع مهريغ نم لوبقلاو ضبقلا حصي نأ لمتحيو :هكلله ةمادق نبا لاق

 فيف مكاح ال ناكم يف نوكي دق يبصلا نإف ؛كلذ ىلإ ةيعاد ةجاحلا نأل ؛مهمدع

 ضبق حصي مل نإف .تاقدصلا نع هب ىنغ ال اريقف نوكيو ءيصو الو بأ هل سيلو

 ىلوأ كالخا نع هظفح ةاعارمو ءكلبمو عيضيف هيلإ اهوصو باب دسنا ؛هل مهريغ

 .مهريغو هبراقأ نم هيلي نم لكو هل ضبقلا مألل :اذه ىلعف .ةيالولا ةاعارم نم

 .(001/0) "ينغملا”وء(57١ /8) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟زيمملا يبصلا ضبق حصي له

 همكحف ءازيمم يبصلا ناك نإو :(571 /0) ؟ينغملا” يف هغللو ةمادق نبا لاق

 لبق اذإ هنأ الإ ءغولبلا لبق هنع لوزت ال ةيالولا نأل ؛هماقم هيلو مايق يف ءلفطلا مكح

 ءيلولا نذإب هؤارشو هعيب حصي هنإف .فرصتلا لهأ نم هنأل ؛حص ال ضبقو .هسفنل

 حصف «هيف ررض الو .ةحلصم ضح هنأل ؛انهاه يلولا نذإ ىلإ جاتحي الو «ىلوأ انهاهف

 هنم ضبقلا ةحص فقي نأ لمتحيو «تاحابملا بسكو «هتيصوك ؛هيلو نذإ ريغ نم



 جلا

 عويبلا باتك (ىهلشيدحلا (؛)ج نس هريغو ِنْهّرلا باب

 نمؤي الف «لاملا ىلع ايلوتسم هب لصحي ضبقلا نأل ؛لوبقلا نود هيلو نذإ ىلع

 هضبقك «هيلو نذإ ىلع هفقوب كلذ نع هظفح نيعتيف «هيف هطيرفتو هل هعييضت

 «نذإ ريغ نم زاجف ءررض ريغ نم كلملا هب هل لصحيف «لوبقلا امأو «هتعيدول

 .هدايطصاو هشاشتحاك

 ضبقي فيكو عاشملا ةبه حصت له

 وهو .ءاوس عيبلا يف ضبقلاك ءاهيف ضبقلاو عاشملا ةبه حصت :لوألا لوقلا

 :لاق نكل «كلام لاق هبو «ةيرهاظلاو قاحسإو دمحأو روث يبأو يعفاشلا بهذم

 .عيمجلا ضبق طرتشي

 .ةفينح يبأ بهذم وهو .هتمسق نكمي يذلا عاشملا ةبه حصت ال :يناثلا لوقلا

 لوسر بهو ذإ ؛عاشملا ةبهب صن ءاج :مزح نبا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .مهنيب لبإلا نم دوذ ثالث نييرعشألا ديب هللا
 .(517/0) ؟متفلا” و 45808 /85) ؟ينغملا” و ١1578(« 2169486) ؟ىلحملا” و «(04*7 /؟5؟) "راكذتسالا :رظنا

 الوهجم اًنيش بهي نأ حصي له
 نم هثاريم وأ ؛همنغ نم ةاش به نأك «ةلوهجملا ةبها حصت ال :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .هلام ضعب وأ نالف

 مالسولا خيش هراتخاو «كلام بهذم وهو .لوهجملا ةبه حصت :يناثلا لوقلا

 وَ زَغلا يف و اوُلَمْزَأ اَذِإ ني َتيرعْشألا نا :ثيدحب لوقلا اذهل لدتساو «نيميثع نباو

 خنت ةوئصتا مك دبا بؤ ف خل اك ا اثم قا اب ُماَعَط َّلَ

 (؟1857) يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .(مُهْنِم اَنأَو 8 ْمُهَن ةّيَوّسلاِ ٍدِحاَو ِءاَنِإ
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 عويبلا باتك (؟85)ثيدحلا ( هريغو نّهّرلا باب

 هقح يف ررغ هنأل ؛ةحصلا عنم ءبهاولا قح يف ناك اذإ لهجلا :ثلاثلا لوقلا

 مب ملعلا هقح يف ربتعي ملف ؛هقح يف ررغ ال هنأل ؛اهعنمي مل .هل بوهوملا نم ناك نإو

 .ةمادق نبا هركذ لامتحا وهو .هل ىصوملاك .هل بهوي

 .ملعأ هللاو ءيناثلا لوقلا :وه حجارلا

 نأل كلذو ؛لوهجملا بهم نأ حصي هنأ باوصلا :هكلله نيميثع نبا خبشلا لاق

 نيب رئادلا رسيملا باب نم اذه سيلف «ملاس امإو مناغ امإ اهيف ناسنإلاو عربت دقع ةبهلا

 هنأل ؛هيلع ررض الف لبقو الوهجم اًثيش هتبهو اذإف ,ةمالسو منغ نيب لب ؛منغو مرغ
 وه اذهف «هديري ءيش ىلع لصح نإف .هديري ال ءيش وأ «هديري ءيش ىلع لصحي نأ امإ

 "فاصنإلا”و ,(170/90) "حتفلا”و 251١ /81) "ىواتفلا”و ١55(« /5) ؟ةيادبلا” و «(60//661) ؟ينغملا” :رظنا

 .(58/11) "عتمملا حرشلا”وء(١١٠/0)

 !هميلست ىلع دقي ال ام ةبه حصت له
 لمجلاو قبآلا دبعلاك «هميلست ىلع ردقي ال ام ةبه حصت ال :لوألا لوقلا

 لوق وهو .هبصاغ نم هذخأ ىلع ردقي ال نمم هبصاغ ريغل بوصغملاو «دراشلا

 هضبق نكمي ال اذهو .ضبقلا ىلإ رقتفي دقع هنأل ؛ةليانحلا رثكأو ةفينح يبأو يعفاشلا

 . عيبلاك حصي ملف
 رايتخا وهو «ةلبانحلا دنع هجوو روث يبأو كلام لوق وهو .حصت :يناثلا لوقلا

 ةردقلا طارتشاو :مالسإلا خيش لاق ؛نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نباو مزح نبا

 عربت اهنإف ةيصولا فالخب :ميقلا نبا لاقو «عيبلا فالخب .رظن هيف :انه ميلستلا ىلع

 ردقي ال امو «هيلإ هميلست ىلع ردقي امو مودعملاو دوجوملاب اهقلعت يف ررغ الف ضحم

 .اهيف كلذ يف روذحم ال ذإ ؛ةبهلا هدرطو



 رخلا كي

 ثيدحلا ()ج امض

 وهف هكردأ نإ هل بوهوملا نأل :نيميثع نبا لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلاو

 )٠١١/0(2 "فاصنإلا”و ؛(علخلا :باب) إطوملا حرش ىقتتملاو ,((5905/5) "ينغملا”و )١477( "ىلحملا” :رظنا

 ااا ؟عتمملا حرشلا”و.(004/1) "نيعقوملا مالعإ”و

 عويبلا باتك (؟م)ك هريغو نْهّرلا باب

 ؟دعب تأي مل يذلا مودعملا ةبه حصت له

 .نينس هتاش نبل وأ هطئاح رمث هبهب نأك «مودعملا ةبه حصت ال :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو

 يف فالخ الو :دشر نبا لاق .كلام بهذم وهو .كلذ ةبه زوجي :يناثلا لوقلا

 حصي ال ام لك :ةلمجلابو .دوجولا عقوتملا مودعملاو لوهجملا ةبه زاوج يف بهذملا

 .ررغلا ةهج نم عرشلا يف هعيب

 . كلل ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو :تلق

 .ملعأ هللاو ءلوهجملا ةبه يف مدقت امل ؛يناثلا لوقلا : وه حجارلا

 1١(. 1 /07) ؟فاصنإلا”و 2717١ /951) "ىواتفلا”و «(661/ /5) ؟ينغملا” و ١77(. /4) "ةيادبلا” :رظنا

 ؟طرش ىلع ةبهلا قيلعت حصي له

 دحألا موي ءاج نإ :هل لوقي نأك ءطرش ىلع اهقيلعت زوجي ال :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم وهو .كل باتكلا اذهف

 هراتخا «ةلبانحلا بهذم يف هجو وهو .طرش ىلع اهقيلعت زوجي :يناثلا لوقلا

 ةبغا قيلعت نالطب ىلع ليلدلا اف :هنلله ميقلا نبا لاق «ميقلا نباو مالسإلا خيش

 ْوَل١ :لاق امل رباج ثيدح يف طرشلاب ةبطا قلع هنأ ديب يبنلا نع حص دقو «طرشلاب

 زجنأو !؟تايثح ثالث ااَذَكَهَو اَذَكَمَو اًذَكَه َكُدْيطْعَأ ْدَقَل ِنْيَرْحَبْلا ُلاَم اَنَءاَج ْدَق

 ناك :ليق نإف . ديو هللا لوسر ةافو دعب «نيرحبلا لام ءاج امل ثقن قيدصلا هل كلذ



 بنِحلا

 عويبلا باتك (؟هتلتيدحلا (زج نس هريغو ِنْهَّرلا ْباِب

 ىلإ ثعب امل يبنلا لعف كلذكو دعو طرشلاب ةقلعملا ةبهلاو ؟معن :انلق .ادعو كلذ

 َيِتاَوََو ةَلُح َيِئاَحّنلا َلِإ !إ ُتَْدَأ دَق نو :: ةملس مأل لاقو «كسم نم ةيدهب يشاجنلا

 نك لع ةَدوُدْرَم ييّيِدَع لإ ىَرَأ اَلَو َتاَم د اّلِإ ّيِئاَجنلا ىَرَأ اَلَو ءِكْسِم ْنِم

 ةبهلا قيلعت ةحص :حيحصلاف .دمحأ هاور ثيدحلا ركذو «...ِكَل َيِهَْف َلَع ْثدُز

 .نيثيدحلا نيذبم المع ؛طرشلاب

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا
 13١1(. /0/) ؟"فاصنإلا” و 55٠(. /؟) ؟نافهللا ةثاغإ” و .(504/0) "ينغملا” :رظنا

 ؟اهاضتقم يفانت اطورش ةبهلا يف طرتشا اذإ

 يفانت اطورش ةبهلا يف طرش نإو :(508/0) "ينغملا” يف هفللك ةمادق نبا لاق

 نأ طرشب وأ «هعيبت ال وأ «هببت ال نأ طرشب ءاذه كتبهو :لوقي نأ وحن ءاهاضتقم

 «ناهجو ةبهلا ةحص يفو .طرشلا حصي اًئيش انالف ببت نأ طرشب وأ «هعيبت وأ هبه

 .عيبلا يف ةدسافلا طورشلا ىلع ءانب

 ؟ةبهلا تيقوت حصي له

 وهو .ةنس باتكلا اذه كتبهو لوقي نأك «ةبهلا تيقوت حصي ال :لوألا لوقلا

 ءاش نإ ؛هعضوم يف هيلع مالكلا يتآيسو «ىبقرلاو ىرمعلا اونثتساو .ةلبانحلا بهذم

 .ىلاعت هللا

 وهو هفللم مالسإلا خيش هراتخاو وهو .ةبهلا تيقوت حصي :يناثلا لوقلا
 .باوصلا

 )/1١1/0(. ؟فاصنإلا”و .("0+/6) "ينغملا” :رظنا



 نِحلا

 ءويبلا ْباتك («)نيدحلا (؛)ج ٠من
 لوهجملا نم ءاربإلا مكح

 نأك ؛هتفرعم ىلإ ليبس امل نكي مل اذإ لوهجملا نم ءاربإلا حصي :لوألا لوقلا

 كنع تعضو :هل لوقيف «نيدلا اذه ردق امههنم لك ىسنيف نيد لجر ىلع هل نوكي

 يف امصتخا نيلجرل لاق دي يبنلا نأ ثيدحب اولدتساو .ةلبانحلا بهذم وهو .ينيد

 دمحأ هاور .«ُةَيِحاَص اُكُدَحَأ ُلّلَحُيْلَو َّقَلا اَيَخَوَتَو ءاَمهتسا» :امهنيب تسرد ثيراوم

 .مولعم يف نوكي ال يخوتلاو )١177(« "ءاورإلا” يف ينابلألا هنسحو .دوادوبأو

 لوق وهو .هب ملعلا نكمأ نإو ءاقلطم لوهجملا نم ءاربإلا حصي :يناثلا لوقلا
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 نأك .هل حرص نإ الإ ءاقلطم لوهجملا نم ءاربإلا حصي ال :ثلاثلا لوقلا

 .فلأ ىلإ مهرد نم كتأربأ :لوقي

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(957/9) ؟فاصنإلا”وء(١ 75/17505١ /) ؟حتفلا” و(" /؟١) "ىواتفلا”و "ه9 /0) ؟ينغملا# :رظنا

 وريغو نهّرلا باب

 لوبقلا ءاربإلا ةحصل طرتشي له

 هلحأ وأ هنم هأربأ وأ هل هبهوف نيد ناسنإ ةمذ يف هل ناك اذإو :هغللَك ةمادق نبا لاق

 ! رقتفي ملف طاقسإ هنأل ؛هلبقي ملف كلذ در نإو .هنم ميرغلا ةمذ تئربو حص ءهنم

 لاق نإو .قالطلاو قتعلاكو فذقلا دحو ةعفشلاو صاصقلا طاقسإك لوبقلا

 :ىلاعت هللا لوقب «ةقدصلا ظفلب ءاربإلا يف درو نآرقلا نإف ؛حص ؛كيلع هب تقدصت

 هنع كل توفع :لاق نإو [97:ءاسنلا]4 ْأَوُهَّدََصَي نأ لإ وله 1 همكم ُةَمَلَسُم ُهَيِدَو

 [781/:ةرقبلا]4 حكت ٌةَدَقْع ءوِدَبب ىِذأ اوُمَسْيْوَأ كروُتَحَي نأ هَل :لاق ىلاعت هللا نأل ؛حص

 ظفللا ةقيقحب ىتأ هنأل ؛حص .كنع هتطقسأ لاق نإو قادصلا نم ءاربإلا :هب ينعي

 .هايإ هتبه ةلزنمب هنأل ؟حص هايإ كتكلم :لاق نإو هل عوضوملا

 .هاضر طرتشي :لاق مهضعبو «ةيعفاشلا بهذم اًضيأ اذهو



 نِحلا

 عويبلا باتك (؟7)ثيدحلا رج هريغو نْهّرلا باب

 ءاربإلا در نإ هنأ :ليصفتلا اذه يف حيحصلاو :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاق

 اذه حبصأل تلبق يننأ ول :لوقي دق أربملا نأل ؛كلذب مزلي ال هنإف هيلع ةنملل اعفد

 يئازج اذه :لاق ءيش لصح املك وأ ءانالف تأربأ ينإ :سانلا نيب ثدحتي لجرلا

 نم افوخ لبقأ مل انأ :لوقي هنأل ؛قحلا هلف لبقي مل اذإ انهف !كنيد نم كتأربأ نيح

 .هسفن نع هعفدي نأ بحي ناسنإ لك فصو اذه نأ كش الو «ةنملا

 .078 /11) "عتمملا حرشلا” و .07417 /17) "عومجملا” عم ؟بذهملا”و .(198/0) ؟ينغملا” :رظنا

 ؛اضوع اهيف طرش اذإ ةبهلا مكح ام

 وأ اظفل طورشملا وه ضوعلا نوكيو عيبلا ماكحأ الو .ةحيحص :لوألا لوقلا

 يبأو كلام لوق وهو .ء.هتي» ديبع نب ةلاضفو ٍلعو رمع نع اذه يور .افرع

 .قاحسإو دمحأو يروثلاو ةفينح

 ةيرهاظلاو روث يبأو يعفاشلا لوق وهو .لوهجم عيب اهنأل ؛زوجت ال :يناثلا لوقلا

 نيم الَو# :ىلاعت هلوقب مزح نبا ال لدتساو .فلسلا نم روهمج ىلإ مزح نبا هازعو

 ال عيب كلذو ءروكذم ريغ لوهجم ىلع ةضواعم اهنألو :اولاق «[7:رثدملا]4ريكَتْسَت

 .زوجي

 نبا لاق «نيميثع نباو ٍيناكوشلا رايتخا وهو «لوآلا لوقلا :وه حجارلا

 ةرشع ينيطعت نأ ىلع ءاذه كتبهو :هيخأل لجر لاق :كلذ لاثم :هنللؤ نيميثع

 دب الو ءسلجملا رايخ اهيف نوكيف عيبلا ماكحأ امل تبثيو عيب اذه :لوقنف .تالاير

 ىلإ هعم بهاذ تنأو ناسنإل تلق ول اذهلو ؛طورشلا رئاسو لوبقو باجيإ نم اهيف

 ولو ءزوجي هنإف .اعربت ملقلا اذه كتيطعأ :ةعمجلا موي يناثلا ناذألا نذأ دقو عماجلا

 .عيب هنأل ؛زوجي الف .تالاير ةسمخ ينيطعت نأ طرشب ملقلا اذه كتيطعأ :تلق

 "فاصنإلا”و :((180 /0) ؟ينغملا” و ١170(( /4) ؟ةيادبلا”و .(1775) ؟ىلحملا” و ,(*:8/77) "راكذتسالا» :رظنا

 الا "عتمملا حرشلا” و( / "ليسلا”و 300 /0



 لا كح

 0 جم

 عويبلا باتك (؟م-)ثيدحلا (؛)ج لن

 ؟ضوعب ةبهلا يف عوجرلا هل زوجي له

 نم : كفي باطخلا نب رمع رثأ :اهنم «ةباحصلا نع راثآ ةلأسملا هذه يف ءاج

 وأ قح يف ىطعأ نمو .اهيلع بائي وأ اهبحاص ىلع در يهف ءاهباوث وجري ةبه بهو

 )١717(. ؟ءاورإلا” يف ينابلألا هححص .هتيطع انزجأ «ةبارق

 هريغو ْنْهَّرلا باب

 نأ سأب الف ؛باوثلا هجول ةبه بهو نم :لاق دختت» رمع نب هللادبع رثأو

 نع راثآ كانهو .حيحص امهالكو .اهنم ضري مل ام اهب قحأ وه لاق :ظفل يفو .دري

 "قازرلا دبع فنصم” يف يهو «ةلأسملا هذه يف نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج

 .(015 /5) ؟ةبيش يبأ نبا فنصم”و ( )9/ ٠١6

 يف عجري نأ هلف ءافرع وأ اظفل باوثلا طرشب هبهو اذإ :هثلله مالسإلا خيش لاق

 افلات ناك نإو ؛ايقاب بوهوملا ناك اذإ هقحتسا يذلا باوثلا هل لصحي ملام ءبوهوملا

 .بوهوملا ىلع طورشملا ضوعلا :وه انه باوثلاو .باوثلا وأ هتميق هلف

 لعفي مل نإف ؛هيضري ىتح هيطعي نأ هيلع اذه ىلعف :هلللذ ةمادق نبا لاقو

 «عيب اذه نأل ؛حصأ لوألاو ءاهتميق ردق هيطعي نأ لمتحيو ؛ءعوجرلا بهاوللف

 اهب عيبلا لصح ءهيضر اضوع هضوع اذإف «ةاطاعملاب عيب هنأ الإ ءيضارتلا هيف ربتعيف

 «دقعلا مدعل ؛حصت مل ءيضارتلا لصحي مل نإو ءاهب يضارتلا عم ةاطاعملا نم لصح

 رمع لوق اذه يف لصألاو .يضارتلا عم ةاطاعملا الو لوبقلاو باجيإلا دجوي مل هنإف

 .اهنم ضري مل اذإ اهيف عجري «هتبه ىلع وهف «باوثلا اهب دارأ ةبه بهو نم : كعفي»

 ىور دقو ...سنأ نب كلامو «ديبع نب ةلاضفو «يلع نع كلذ ىنعم يورو

 ءاّنالث هدازف «ىبأف اّنالث هاطعأف .ققان ٌدْكيَي يبنلل بهو اًيبارعأ نأ كن ةريرهوبأ

 ْنَأ ُتْمَصم ْدَقَل١ : كب يبنلا لاقف :!تيضر :لاق ءاًّمست تلمك ملف ءانالث هدازف «ىبأف
 هر هك 8 يي وك 5 سا م رح م 2 سا 88

 . (ٌئِسوَد وأ «ٌىِفَقت وأ .يراصنأ وأ «ئْسَرَق ْنِم الإ ةبه ببتأ ال
 .(86 /0) "فارشإلا”و (8486 /0) "ىنغملا” و .(؟586 )١"/ "ىواتفلا”و «(15171) "ىلحملا :رظنا



 عويبلا ُباتك ((0:)ثيدحلا (؛) هريغو ِنْهَّرلا باب
 اهيف عوجرلا زوجي ال هللا هجو اهب ىغتبي ينلا ةبهلا

 اهيف عوجر ال ةقدصلا نأ ءالعلا نيب افالخ ملعأ الو :هفثلك ربلا دبع نبا لاق

 يف ةقدصلا ىرجم يرجت اهنأب ىلاعت هللا هجو تابه لا نم هب ديرأ ام لكو ءاهب قدصتملل

 .اهيف عوجرلا ميرحت

 هللا هجو :يأ ؛ةقدصلا اهب داري يتلا ةبهطا نأ ىلع اوعمجأو :هفلله دشر نبا لاقو

 .اهيف عوجرلا دحأل زوجي ال هنأ

 دعي اهيف عوجرلا زوجي ال هنأ ىلع اوقفتاف ةقدصلا امأ :هنلل ظفاحلا لاقو

 .ضيبقلا

 رمع ثيدح وه عامجإلا دنتسمو .هنلله ةمادق نبا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو

 .فلؤملا امهركذ ناذلا .هغتإ» سابع نباو

 .(570 /5) "ستفلا” و )١1١8/4( ؟ةيادبلا” و «(7311/57) "راكذتسالا” و ء(685 /0) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟هتقدص وأ هتبه يرتشي نأ هل له

 وهو .سرفلا يف كتل رمع ثيدحل ؛هتقدص لجرلا ءارش هركي :لوألا لوقلا

 مهدنع ءاوسو «يعفاشلاو «نويفوكلاو «ثيللاو .كلام :مهنم «ءاملعلا رثكأ لوق

 دحأ ىرتشا نإف .فلؤملا هركذ يذلا هنيخ رمع ثيدحل ءعوطتلا وأ ضرفلا ةقدص

 نأ عيبلا خسف مدع ىلع اوجتحاو ءاهنع هزنتلا هب ىلوألاو «هعيب خسفي مل هتقدص

 ىنعم نع لقتناو «ةريرب محل جرخ (ى «ةقدصلا ىنعم ريغ ىنعمب هيلإ ةعجار ةقدصلا

 هجرخي (يف موق كلذكو «هل ةحابملا ةيدهلا ىنعم ىلإ دي يبنلا ىلع ةمرحملا ةقدصلا

 .ءاوس ةقدصلا لثم «نيميلا ةرافك نع رفكملا

 ,ةمركعو ءنسحلا لوق وهو .هتقدص يرتشي نأ لجرلل زوبي :يناثلا لوقلا

 اللد: : دع ديعس يبأ ثيدح يف ٌدْيَي هلوقب اولدتساو .مزح نباو يعازوألاو «ةعيبرو
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 عويبلا ٌباتك (؟85)ثيدحلا رج دن هريغو نهّرلا باب

 نأ نيب قرفي ملو «هلاب اهارتشا نم مهنم ركذو .اقَسْمَحِ الإ ٌيوَمِل ُةَكَدَّصلا لت

 .هريغ وأ اهبحاص امل يرتشملا نوكي

 الد :ْدكَي هلوق يف يهنلا قباط هنأل ؛اذه لثم يف عيبلا خسفي :ثلاثلا لوقلا

 .رهاظلا لهأ لوق اذهو .«َكتفَدَص يف ْذْعَت اَلَو ِهرَيْشَت

 يذلا كلذ رمع ثيدحل ؛هتقدص يرتشي ب نأ لجرلل زوجي ال هنأ : حجارلاو

 كثيخ ديعس يبأ ثيدح امأو «نيميثع نباو ربلا دبع نبا رايتخا وهو .فلؤملا هركذ

 ف راثآلا بيذهت هبجوي ام امأو :ربلا دبع نبا لاق دهضتإ#و رمع ثيدحب صوصخم هنإف

 ىلع ضاق صوصخملا نأل ؛هب قدصت ام ءارش زوجي ال هنأب لوقللف يدنع كلذ

 در نود امل لاععتسا اذه ىلع يدنع نيثيدحلا لمجم ...هنم قبتسم هنأل ؛مومعلا

 .قيفوتلا هللابو .رخآلاب امهدحأ

 .(44/11) "عتمملا حرشلا” و «(279/ /) ؟لاطب نبا حرش” و .(544) ؟ىلحملا” و ,(7317/4) "راكذتسالا” :رظنا

 ثاريملا قيرط نع هتبه هيلإ تعجر اذإ
 سلاج انأ انيب :لاق كل ةديرب نع )١١59( هحيحص يف هكللذ ملسم جرخأ

 تتام اهنإو «ةيراجب يمأ ىلع تقدصت ينإ :تلاقف ةأرما هتتأ ذإ دي هللا لوسر دنع

 . «ُثاَريملا ُكْيَلَع اَهدَوَو كدْجَأ ّبَجَو» :لاقف :لاق

 لالح اهنأ اهقزر مث ةقدصب قدصت نم هنأ اوفلتخي ملو :هثلو 1م ربلا دبع نبا لاق

 . (ِثاَريملاب َكْيَلِإ ْتَعَجَرَو َكّرْجَأ َبَجَو ُدَك» :لاق هنأ يبنلا نع ةديرب هاور .هل

 .هل لالح هنأ ءاهثرو مث ةقدصب قدصت نم نأ اوعمجأ :هنللك لاطب نبا لاقو

 ةبسنلا «ثاريملا» كيلع ةيراجلا :يأ «هدرو» :هكلد يراقلا ىلع الملا لاقو

 تداعو «ثرإلاب كل اكلم ةيراجلا تراصو ثاريملاب كيلع هللا اهدر :يأ ةيزاجم

 سيل هنأل ؛ةقدصلا يف دوعلا باب نم اذه سيل نأ :ىنعملاو .لالحلا هجولاب كيلإ



 عويبلا باتك (؟0|ثيدحلا (4)> هنا وريغو نهّرلا باب

 ىلع ةقدصب قدصت اذإ صخشلا نأ ىلع ءاملعلا رثكأ :كلملا نبا لاق ءايرايتخا ارمأ

 .ىلاعت هلل اقح تراص ابمأل ؛ريقف ىلإ اهفرص بجي :ليقو ءهل تلحأ اهثرو مث هبيرق
 .لقعي الف صنلا ضرعم يف ليلعت اذهو .ها

 .07417/5) ةاقرملاو «(078 /7) يراخبلل "لاطب نبا حرش” و «(7379/94) "راكذتسالا” :رظنا

 -  ةيصولا مكح توما ضرم يف ةبهلا مكح

 تابحلا مكح نأ ؛ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأ :هثلله رذنملا نبا لاق

 تناك اذإ ثلثلا نم نوكيو اياصولا مكح .بهاولا هيف تومي يذلا ضرملا يف

 .(01ل1/ /68) ؟ينغملا” و )١55(, "عاججإلا” و ء(ىا/ /ا/) ؟فارشإلا” :رظنا



 نِحْلا
< 

 هريغو نهّرلا باب عويبلا باتك (؟87)ثيدحلا (؛)ج ذل

 هْلاَم ٍضعَبب يب َع َّقَّدَصَت :ّلاَق لمع نلوو ريش نب : ٍناَغْنلا نَع عا-!اخا#

 كلي وللا َلوُسَر َدهْشُت ىَّتَح ىَمْزَأ ال :َةَحاَوَر َتْنب َةَرْمَع يم ٌتَلاَقَف
 تاز هل 93 0 اا مم سا ميس ومس م تاز ل 46

 :ك وللا لوَسَر هل لاقف ءيِتِقَدَص ىلع هدهشيل كك وللا لوس 2 لإ يبأ َقَلَطْناَق
 نيب اولِدَعاَو هللا اوقتا» :لاق .ال :لاق ا كلوب اَذَه َتلَعَفَأ» هام يس كنا ا مر . 1 هه ىو كش من تكس كد هةموو و

 َكلْلَي َّدو ًَ هر
 ةَقَدَصلا َكللَي َدَرَ يبأ َعَج /. رول

 هه( 62 مس * يك سكك ع
 .( يريغ اذه ىلع دهشاف» :ظفل فو

 :ثيدحلا جيرخت

 يراخبلا دنع يناثلا ظفللاو .هظفل اذهو )*١17717( ملسمو (70417) يراخبلا هجرخأ

 .اًضيأ قباسلا مقرلاب ملسم دنع ثلاثلا ظفللاو .هل ظفللاو قباسلا مقرلاب ملسمو (5560)

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اذه ينبا تلحن ينإ :لاق نامعنلا دلاو نأ ءاجو «(يبأ لع قدصت) :هلوق

 .ضروع ريغب ةيطعلا ةلحنلاو «تيطعأ يأ ءتلحن :هلوق امأ ءتبهو :لاق هنأ ءاجو

 ةقدص اهامس يبأ يلع قدصت :نامعنلا لوق امأو .ءتلحن ىنعمب وهف تبهو :هلوق امأو

 ؛هتيضق يف تبثأو هتينب ملعأ وهو «ةقيقح ةبهو ةلحن اه|سف ريشب هوبأ امأو ءازوجت

 .امالغ ناك كاذ ذإ نامعنلا نأل

 .تابهلا ىلع داهشإلا ةيعورشم هيف (دهشت ىتح) :اهلوق



 عويبلا باتك (؟87)ثيدحلا (؛)ج دريغو نّهّرلا باب

 ام لكف .لادتعالاو ءاوسلا نع ليملا ةغل روجلا روج ىلع دهشأ ال» :هئوق

 ىنعمب هيف لمعتسا دقو .اهوركم وأ امارح ناك ءاوس ءروج وهف ءكلذ نع جرخ

 .نامرحم امهالكو «ملظلا ىنعمبو لالضلا

 .(454/7) "مالعإلا”و .(584 /4) ؟مهفملا” :رظنا

 هنع هضبقو ربغصلا هدلول كلاولا ةبه

 اذإ لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هفلله رذنملا نبا لاق

 نأ «هيلع دهشأو .هسفن نم هل هضبقو «هنيعب ادبع وأ ءاهنيعي اراد لفطلا هدلول بهو

 .ةمات ةبهلا
 .(111/8) «ينغملا” و )١55(. "عامجإلا” و «(37“ /97) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ةيطعلاب هدلو ضعب صيصخت زوجي له

 ثيللاو كلام :مهنم ءروهمجلا لوق وهو .ةهاركلا عم كلذ زوجي :لوألا لوقلا

 ديز نب رباجو حيرش نع كلذ ىنعم يورو «يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 :دييَي هلوقب اولدتساو .ءاضقلا يف هزيجيو ههركي نسحلا ناكو ءحلاص نب نسحلاو

 اذهو :اولاق .مالكلا اذه لاق امل الطاب وأ امارح ناك ول :اولاق «يِرْيَغ اذه َلَع ْدِهْشَأ»

 بهو هف# ركب ابأ نأب اولدتساو «مارحلا اهب دارملا سيل «روج» :هلوق نأ ىلع ليلد

 .مدقت دقو ءاقسو نيرشع ذاج اهئ ةشئاع

 دمحأو يروثلاو سواطو دهاجمو ةورع لوق وهو .كلذ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 ليضفتلاب دصق نإ فسوي وبأ لاق هبو «دوادو ةيكلاملا ضعبو يراخبلاو قاحسإو

 هللا اوُقَّنا» :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا تضخ ناعنلا ثيدحب اولدتساو .رارضإلا
 هما 52 ه ٠ . 0 :٠" 0000 يعم 02

 .(رْوَج َلَع نْدِهْشُت ال» :هيفو «ْمُكِدالْوأ نيب اوُلِدْعاَو



 عويبلا ُباتك (180)ثيدحلا (:) هريغو نهرلا باب

 نأك ببسل ضعب نود دالوألا ضعب ليضفت وأ صيصخت زوجي :ثلاثلا لوقلا

 نود كلذ وحن وأ ملعلاب هلاغتشا وأ هتلتئاع ةرثك وأ هنيّد وأ هتنامزل دلولا جاتحي

 .ةمادق نيا هراتخاو دمحأ نع اذه يور .نيقابلا

 «كيلمت ةبحلا نآل ؛ةبهلا ىلع انه مالكلاو .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه باوصلا

 «لئاسم تس دعب ةقفنلا ىلع مالكلا يتأيسو .ةجاحلا بسح ىلع زوجيف ةقفنلا امأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 *معفلا”و ةةددفسم] ؟ملسم حرش” و لك /6) ؟ينغملاو” 5 /؟١؟) «راكذتسالا”و :(78 /9) "فارشإلا” :رظنا

 )8١/11( "عتمملا حرشلا” و )5/ 5١05(«

 ؟ةلضافملا مدع يف بألا مكح مألل له

 يبنلا لوقل ؛بألاك دالوألا نيب ةلضافملا نم عنملا يف مألاو :ههللك ةمادق نبا لاق

 ليضفتلا تعنمف «نيدلاولا دحأ اهنألو ؛اوُكِداَلْوَأ نب َنْبَي اوُلِدْعاَو للا اوقنا» يَ

 دجوي «ةوادعلاو دسحلا نم هدلو ضعب بألا صيصختب لصحي ام نألو ؛بألاك

 .كلذ يف همكح لثم اهل تبثف ءاهدلو ضعب مألا صيصخت يف هلثم
 .(84/11) ؟عتمملا حرشلا” و «(574 /0) "ينغملا” :رظنا

 ؟ةلضافملا مدع يف بألا مكح دجلل له

 لاق «ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق وهو .بألا مكح همكح :لوآلا لوقلا

 .مهئاباك ةيوستلا نينبلا دلو يف هجوتيو :هنلا

 .نيميثع نبا لوق وهو .بألا مكح هل سيل :يناثلا لوقلا

 .(مُكِداَلْوَأ نيب 08 , اوُلِدْغاَو هللا اوَقَت هكا: + هلوقل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 نإ :يتأيس ايف مهوقل ؛روهمجلا لوق هنإ :لاقي نأ نكميو .دالوأ دالوألا دالوأو

 .ملعأ هللاو .امهدلو دلو ةبه يف عوجرلا ةدجلاو دجلل

 .(80 /11) ؟عتمملا حرشلا” و «(11/5) "ضورلا ةيشاح” و «(47 4 /0) "ىربكلا ىواتفلا” :رظنا



 تخلا

 عويبلا باتك (0)ثيدحلا ()ج نب

 ؟ىثنألاو ركذلا نيب يوسي له

 ءاطع لوق وهو .نييثنألا ظح لثم ركذلل ثاريملا ةمسق همسقي :لوألا لوقلا

 هنأب اوجتحاو .ةيكلاملاو ةيعفاشلا ضعبو نسحلا نب دمحمو قاحسإو دمحأو حيرشو

 .تام ىتح بهاولا هاقبأ ول لاملا كلذ نم اهظح

 ةفينح يبأو ءاطعو سواط لوق وهو .ىثنألاو ركذلا نيب يوسي :يناثلا لوقلا

 اولدتساو .رهاظلا لهأو دوادو رذنملا نباو كرابملا نباو يعفاشلاو كلامو يروثلاو
 2و وه داوو 0

 الضفم تنك ولف ؛ةّيِطَعلا يف ْمُكِداَلْوَأ َنْب اوُوَس» وار ل تابع نإ يحب
 م ا

 هيلع هركنأ دقو .فيعض «فسوي نب ديعس هيف ثيدحلاو . (َءاَسّنلا ٌتْلَضَمَل اًدَح

 هريغو نُهّرلا باب

 .(157/8) "ءاورإلا” يف هلك ينابلألا هفعضو «يدع نبا

 نباو ميقلا نباو مالسإلا خيش حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؛اروج اذه ناكل ةيوسلاب مهاطعأ ولف ةضحملا ةيطعلا يف اذهو :هنلله لاق «نيميثع

 .اهردقب ردقتي هنإف ةجاحلا عفدل ناك ام امأ ءركذلا صقنو ىئنألا داز هنأل

 اح” و )7١14/5(, ؟"حتفلا”و ((9557/5) ؟ينغملا”و ء(515//191) "راكذتسالا”و «(978/10) "فارشإلا” :رظنا

 ..017/4) ؟برآملا لين” و )179/١1١(« "عتمملا حرشلا”و «16/7) «ضورلا

 ؟حصت لهف , ةيطعلاب هدلو ضعب صخ اذإ
 25 يبنلا لوقب اولدتساو .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .حصت :لوألا لوقلا

 .عوجرلا حصي مل «ةبهلا حصت ملول اهنأل :اولاق (ُةْعِجْرَأَف»

 مّرح نم لوق نم روهشملا وه اذه نأ ظفاحلا ركذ .حصت ال :يناثلا لوقلا

 اذإ :نولوقي مهنأ صيصختلا مرح نم ضعب نع ربلا دبع نبا لقنو ءصيصختلا
 ضمت ال :يأ (ُهْعِجْرَأ» :ةيَتَي هلوق ىنعم نأ رهظي يذلاو :ظفاحلا لاقو .تذفن لعف

 .ةبهلا ةحص مدقت كلذ نم مزلي الو «ةروكذملا ةبملا



 هريغو نّهّرلا باب

 ةحيحص ظافلألا هذه لكو :ثيدحلا ظافلأ قاس نأ دعب هلل ميقلا نبا لاقو

 .ثيدحلا نم ذخؤت «هجوأ ةرشع نم نالطبلاو ميرحتلا يف ةحيرص

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه نالطبلاب لوقلا :تلق

 )5//١1(. "ضورلا ةيشاح” و ((714/0) "حتفلا” (؟95/57) "راكذتسالا” :رظنا

 اروف ءاطعإ وأ عوجرب يوسي نأ هيلعف مهضعب صخ اذإ

 يغبنيو .درلا وأ ةيوستلا هيلعف هانعنم ثيح لضف نإف :هفللج مالسإلا خيش لاق

 .روفلا ىلع نوكي نأ

 ىطعأو لاير فلأ مهدحأ ىطعأ اذإ الثمف :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 :هلوق وه اذهو .افلأ نيفلأ هاطعأ يذلا نم ذخأي نأ امإ ةيوستلا قيرطف «نيفلأ يناثلا

 ةدايز وأ :هلوق ىنعم اذهو .ىرخأ افلأ افلأ ىطعأ يذلا ىلإ فيضي نأ امإو ء.عوجرب

 هاطعأ نممو نيفلأ هاطعأ نم ذخأيف عيمجلا نم ذخأي نأ وهو ءثلاث قيرط كانهو

 .ةبهلا يف اعجار نوكيف ءافلأ
 )84/١١(. "عتمملا حرشلا”و «(87 5 /0) "ىربكلا ىواتفلا” :رظنا

 يوسي نأ لبق تام مث هدالوأ نيب لضاف اذإ

 نأ لبق تام مث ةبهب مهضعب صخ وأ هدالوأ نيب لضاف اذإ :لوألا لوقلا

 كلام :مهنم ءروهمجلا لوق وهو .ةبهلا يف عوجرلا ةثرولل سيلو ةبطا تمزل .درتسي

 .هباحصأ ضعب اهراتخا ةياور يف دمحأ نع صوصنملاو «يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 ةياورو قاحسإو ةورع لوق وهو .ةثرولا اهمستقي اثاريم نوكت :يناثلا لوقلا

 نأ نكميو .نيميثع نباو مالسإلا خيش اهراتخاو ؛هباحصأ ضعب اهراتخا دمحأ نع

 .ةلضافملا عم ةبلا حصت ال :لاق نم لك لوق وه :لاقي

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 )١١7/9(( ؟حيضوتلا”و )١17/5(« "ضورلا ةيشاح”و ,(7735/0) ؟ينغملا”و «(9/8/9) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(86/11) ؟متمملا حرشلا”و



 يلا

 عويبلا ْباتك (؟80)ثيدحلا ور

 اهوحنو ةقفنلا يف دالوألا نيب لدعلا مكح

 يف مهنيب ليدعتلا بوجو ىلع لدت راثآلاو ثيدحلاو :هكللج مالسإلا خيش لاق
 نكسملاك مهحابأ يذلاو ءمهكلم يتلا هتعفنمو هلام يف وهو اًضيأ كيلمتلا ريغ
 :ناعون انه مث ماعطلاو

 هريغو ِنْهّرلا باب

 نأ هيف هليدعتف كلذ وحنو ضرملاو ةحصلا يف ةقفنلا نم هيلإ نوجاتحي عون

 .ريثك وأ ليلق جاتحم نيب قرف الو «هيلإ جاتحي ام دحاو لك يطعي

 ميرحت يف بيراال اذهف .جيوزت وأ ةقفن وأ ةيطع نم هيلإ مهتجاح كرتشت عونو

 .هيف لضافتلا

 نأ :لثم «ةداتعم ريغ ةجاحب امهدحأ درفني نأ :وهو «ثلاث عون |مهنيب نم أشنيو

 ةقفن هيطعي وأ رهملا هنع يطعي وأ ةيانج شرأ نم هيلع بجو انيد امهدحأ نع يضقي

 .رظن كلذ لثم رخآلا ءاطعإ بوجو يفف .كلذ وحنو ةجوزلا

 نوكي هنإ اذه يف لاقي نأ هبشألاو .اذبب قحلي دقو هبشأ لحنلاب تانبلا زيهجتو

 نود اجاتحم امهدحأ ناك ولو لحنلا باب نم وهف «فورعملا ىلع داز نإف .فورعملاب
 .ها .لحنلا نمف ةدايزلا امأو «هتيافك ردق هيلع قفنأ رخآلا

 ةبسنلاب هنأ (ةيطع يف) :هلوقب هفللو فلؤملا اندافأ :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 يف ليدعتلا بجيف «مهتجاح ردقب لب ءمهثرإ ردقب مهنيب ليدعتلا نوكي ال ةقفنلل

 قفني انهف ءينغ ركذلاو «ةريقف ىثنألا نأ ردق اذإف «ةجاحلا ردقب هدلو ىلع قافنإلا
 نيب ليدعتلاف .ةجاح عفدل قافنإلا نأل ؛ركذلل كلذ لباقي ام يطعي الو ىثنألا ىلع

 يف مهدحأ نأ انضرف اذإف .جاتحي ام مهنم دحاو لك يطعي نأ ةقفنلا يف دالوألا

 «كلذ هبشأ امو ربحو مالقأو رتافدو بتك نم «ةسردملل ةقفن ىلإ جاتحي سرادملا

 .هلثم يناثلا يطعي نأ هيلع بجي مل لوألا ىطعأ اذإف .سردي ال هنكل هنم ربكأ وه رخآلاو



 هريغو نهّرلا باب

 ىلإ ىننألا تجاتحاو ءالثم لاير ةئام |مهتميق ةيقاطو ةرتغ ىلإ ركذلا جاتحا ولو
 ةثايب ةيقاطلاو ةرتغلا اذهل يرتشي نأ لدعلاف «لاير فلأ اهتميق ناذآلا يف ناصرخ

 اذهف .تارم رشع ركذلا فاعضأ يهو «لاير فلأب ناصرخلا ىثنألل يرتشيو «لاير

 .ليدعتلا وه

 8١(. /11) "عتمملا حرشلا”و )١17/7(« «ضورلا ةيشاح” و ؛( 57 5 /0) ىربكلا ىواتفلا” :رظنا

 جاتحي ال رخآلاو جاوز ىلإ جاتحي هدالوأ ضعب ناكااذإ

 كئانبأ نم جاوزلا ىلإ جاتحا نم جوزت نأ كيلع بجي :ةمئادلا ةنجللا تلاق

 .هجاوز فيلاكتب موقتو «كلذ ىلع رداق تنأو «هلام نم جاوزلا ىلع ردقي ال ناك اذإ

 يف تعفد ام لثم مهلاومأب جاوزلا ىلع نوردقي نيذلاو نيجوزتملا ءانبألل عفدت الو

 ةيطعلا نم وه سيلو «بجاولا قافنإلا نم ربتعي اذه نأل ؛جاتحملا نبالا اذه جيوزت

 هلآو دمحم انيبن ىلع هللا لصو «قيفوتلا هللابو .دالوألا نيب ةيوستلا اهيف بجت يتلا

 .ملسو هبحصو

 جاتحي ال رخآلاو جيوزت ىلإ مهدحأ جاتحا ولو :هنللَو نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نأ طلغلا نم ربتعي اذهلو .رخآلا يطعي الو جيوزتلا ىلإ جاتحي نم يطعي نأ لدعلاف

 بتكف «راغص دالوأ هل نوكيو جاوزلا نس اوغلب نيذلا هدالوأ جوزي سانلا ضعب

 نم مهنم دحاو لك جوزي نأ اوجوزتي مل نيذلا يدالوأل تيصوأ ينإ :هتيصو 2

 نس اوغلبي مل ءالؤهو تاجاحلا عفد باب نم جيورتلا نأل ؛زوجي ال اذهف .ثلثلا

 ديشرلا غلابلا الإ ءاهوذفني نأ اًضيأ ةثرولل زوجي الو ءمارح محل ةيصولاف جيوزتلا

 .ةكرتلا نم هقحل ةبسنلاب سأب الف ءكلذب حمس اذإ مهنم

 .(86 /11) "عتمملا حرشلا” و (577/17) ؟ةمئادلا ةنجللا ىواتف” :رظنا



 نخلا

 عويبلا باتك (,ى)نيدحلا (؛) ٠

 نيرخآلا نود هلمع يف هنيعي هدالوأ ضعب ناكاذإ

 وأ هرجتم يف هعم لمعي دالوألا دحأ ناك اذإ :هغلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 :ليصفت هيف ؟ءيشب هنم عفتني مل يذلا رخآلا ىلع ةدايز هيطعي نأ زوجي لهف .هتعرزم

 ءربلا يف لخدي هنأل ؛اًئيش هيطعي ال هنإف هللا هجو كلذب ديري هابأ نيعي يذلا ناك نإ

 .سأب الف ءلمعي نأ لبق ضوعلا هل ضرف هابأ نأ وأ كلذ ىلع اضوع ديري ناك نإو

 .ايبنجأ ناك ول هترجأ لثم ىطعي نكلو
 .(81/11) "عتمملا حرشلا”و «(718/4) "برآملا لين” :رظنا

 هريغو نْهَرل ا باب

 ؟ملسملاو رفاكلا هدلو نيب يوسي نأ هيلع بجي له

 ٌنيِيلْيمْلأ ُلَعَجسَألل :ىلاعت هلوقل ؛اهنيب ةيوستلا بجي ال :لوألا لوقلا

 .مالسإلا خيش مهنم ءملعلا لهأ نم ةعامج لوق وهو .[؟ه:ملقلا]# َنيِمْربْلَك

 يه اى رفاكلا يف ةتباث يهو ةدالولا هببس قح هنأل ؛ةيوستلا بجي :يناثلا لوقلا

 لاق «نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو «ملعلا لهأ نم ةعامج لوق وهو .ملسملا يف ةتباث

 رفاكلا برقي نأ يضتقي رفاكلا نود ملسملل هؤاطعإ ناك اذإ ةحلصملل رظني :هكلو

 لب «زوجي الف ةحلصم نكي مل نإو ؛ملسملا يطعي اذهف «مالسإلا يف لخديف مالسولل
 .ليدعتلا بجي

 )83١/11(. "عتمملا حرشلا” و «(57 8 /5) "ىربكلا ىواتفلا” :رظنا

 ؟ءانبألا ربغ براقألا نيب ةيوستلا بجي له

 ردق ىلع مهؤاطعإ الو .ءانبألا ريغ براقألا نيب ةيوستلا بجي ال :لوألا لوقلا

 نم وأ مع ينبو مامعأو تاوخأو ةوخإك ةدحاو ةهج نم اوناك ءاوس ؛مهثيراوم

 .ةلبانخلا بهذم وهو .مهريغو تاوخأو تانبك تاهج



 عويبلا باتك (807)ثيدحلا (؛)ج هريغو نهرلا باب

 .دالوألا ىنعم يف مهنأل ؛مهثيراوم ردق ىلع مهيطعي نأ هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا نم باطخلا يبأ لوق وهو .مهمكح لثم مهيف تبثف

 اذإ نكل :هكلل لاق «نيميثع نبا خيشلا حيجرت وهو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 «هيطعي نأ هل انهف «ةعيطقلل اببس كلذ ناك امهدحأ ىطعأ نإ فاخو ناوخأ هل ناك

 انهف «يناثلا خألا نم ةعيطقلا لصحت ال ىتح .ارس ءاطعلا لعجي نأ بجي نكل

 .محرلا ةعيطق نم هنم ىشخي ام عفد وه بجاولا لب «ليدعتلا وه سيل بجاولا

 .رارسإلاب لصحي اذهو
 .(87 )١١/ "عتمملا حرشلا”و )١6/5(« "ضورلا ةيشاح” و 26517 /8) ؟ينغملا” :رظنا

 هدلول هبهي اميف عجري نأ بألل له

 ثيدح يف يي هلوقل ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .عوجرلا هل :لوألا لوقلا

 سابع نباو رمع نبا ثيدحبو ُْعِجْرَألا :ةياور يفو ُهّدّرَف» :ريشب نب نامعنلا

 لإ اهيف عج بِي بحي و ةيِطَع َيِطْمُي نأ ٍلُجَرل لج الا :لاق يَ يبنلا نأ ضني
 .(/17/8و 7١70 هنللو انخيشل ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو !وّدَلَو يِطْعُي اهيِف َدِلاَولا

 يروثلاو ةفينح يبأ لوق وهو .هدلول هبه اميف عوجرلا دلاولل سيل :يناثلا لوقلا
 .نسحلا نب هللاديبعو

 يذلا ءاطعلا كلذ لجأ نم دلولا ثدحتسي مل ام .عجري نأ هل :ثلاثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإو كلام لوق وهو .كلذ وحن وأ احاكن وأ انيد هوبأ هاطعأ

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟حتفلا” و «7 /05) "ينغملا”و ؛(75/8١) ؟نايبلا”و 7 /7517) «راكذتسالا”و ,(/9/1) "فارشإلا” :رظنا

 .(5 76 /ه)



 لأ
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 عويبلا باتك (؟807)ثيدحلا (4)ج  ةفطا

 ؟اهدلول هبهت اميف عوجرلا مألل له

 بهذم اذهو .اهدلول اهتبه يف اهعوجر زاوج يف بألاك مألا :لوألا لوقلا

 يف تلخد امل اهنألو ؛هَدَلَو يِطْمُي ايي َدِلاَولا الإ :هلوق يف ةلخاد اهنأل ؛يعفاشلا

 :هلوقل ؛هلولدم عيمج يف لخدت نأ يغبنيف .كخ دعس نب ريشب ثيدح يف ىنعملا

 ءاهدلو ضعب ليضفت ميرحت يف بألا تواس امل امنألو ؛اهعِجْرََف» :هلوقو (هْدْدراَف»

 ةلازإو «مثإلا نم اهل اصيلخت «هب هلضف اميف عوجرلا نم نكمتلا يف هيواست نأ يغبني

 .بألاك ءمرحملا ليضفتلل

 دمحأ نع صوصنملا وهو «كلام نع اذه يور .عوجرلا ال سيل :يناثلا لوقلا

 بألا لوانتي انإ هقالطإب وهو .دلاولا صخ هنإف ءانل ةجح ثيدحلاو :هباحصأ لاق

 «ثاريملا يف لاملا عيمج زوحيو ءهدلو ىلع ةيالو بألل نأ امهنيب قرفلاو ءمألا نود

 .نيميثع نبا هراتخا لوقلا اذهو .هفالخب مألاو

 الف ءاتيم ناك نإف ءايح هوبأ ناك ام اهدلو ةبه يف عوجرلا مألل :ثلاثلا لوقلا

 .كلام لوق اذهو .عوطتلا ةقدصك «ةمزال «ميتيلا ةبهو ميتيل ةبه اهنأل ؛اهل عوجر

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(ة1/11) "عتمملا حرشلا”و «(5719) "ينغملا” و 6١74 /5) ؟ةيادبلا” ١74( /8) ؟نايبلا” :رظنا

 هريغو ِنْهّرلا باب

 ؟امهدالوأ دالوأل نابهي اميف عوجرلا ةدجلاو دجلل له

 مألا لبق نم وأ بألا لبق نم تادجلا وأ دادجألا دحأ بهو اذإ :لوألا لوقلا

 يعازوألا لوق وهو .هيلع عجري نأ هلف .هضبقأو لفس نإو دلولا دلول اًئيش الع نإو

 يبأ لوق وهو «ةلبانحلا بهذم يف هجوو «ةيعفاشلا بهذم نم روهشملاو قاحسإو

 .رذنملا نباو روث



 نحنا
 ه 7 ءملإم 2

 عويبلا باتك (؟م0)ثيدحلا (؛)ج ٠ هريغو نهرلا باب

 هجوو يأرلا باحصأو كلام لوق وهو .عوجرلا مهل سيل :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو ةلبانحلا بهذم ْق حيحصلاو «ةيعفاشلل

 دجلاو ؛ِدِلَوِل ببي ايف َدِلاَولا الإ» ديب هلوق مومعل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا
 .ملعأ هللاو ءنادلاو ةدجلاو

 )9١/١١(. ؟عتمملا حرشلا”و ١١17(« //) "فاصنإلا”و ١7(« 5 /8) ؟نايبلا” و :(278 /7) "فارشإلا” :رظنا

 مهضعب ةبه يف عوجرلا هل سيلف هدلو نيب ىوس اذإ
 ىوس اذإو :(575/0) ؟"ىربكلا ىواتفلا” يف (ى للم مالسإلا خيش لاق

 .مهضعب ةيطع يف عجري نأ هل سيل «ءاطعلا يف هدالوأ نيب

 هدلول هتبه يف دلاولا عوجر عئاوم

 :اهيف فلتخم اهضعبو «هدلول هتبه يف دلاولا عوجرل عناوم ءاملعلا ركذ

 امم كلذ ريغ وأ ؛ةقدص وأ ةيده وأ ةبه وأ عيبب دلولا كلم نع جرخي نأ :لوألا

 يف يهو «سلفل هيلع رجحي وأ اهنهري نأك هدلو ريغل قح اهب قلعتي نأ :يناثلا

 .عوجرلا هلف ءاهم ريغلا قح قلعت لاز نإف .ءامرغلا قح اهب قلعتيف ؛هكلم

 وأ ةفرح ملعتو نمسك ةلصتم ةدايز دلولا دنع تداز دق نوكت نأ :ثلاثلا

 هلو «ةياور يف دمحأو ةفينح يبأ دنع اهيف عوجرلا هل سيلف «كلذ وحن وأ ةباتك

 .عوجرلا هل نأ :حيحصلاو .ةياور يف دمحأو يعفاشلا دنع عوجرلا

 يف سانلا بغريف اًئيش هدلو بهب نأك دلولا ريغل ةبغر اهب قلعتت نأ :عبارلا

 دنع عوجرلا عنمي اذهف ءكلذ وحنو هتحكانم يف اوبغر وأ انويد هونادأو «هتلماعم



 لا كي م
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 عويبلا باتك (؟م)ثيدحلا (؛)ج ٠س

 ثيدح مومعل ؛دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا وهو .عنمي ال :ليقو «ةياور يف دمحأو كلام

 .ملعأ هللاو .عنمت ال اهنأ حيحصلاو .مدقتملا هت رمع نباو سابع نبا

 )١19/0(. "حيضوتلا”و )5١/7(: "ضورلا ةيشاح” و 71/٠-117/7(« /0) ؟يبنغملا” :رظنا

 هريغو نْهَرلا باب

 دلاولا اهيف عجري نأ لبق ةلصفنم ةدايز دلولا دنع ةبهلا تداز اذإ

 دلوك «ةلصفتنملا ةدايزلا امأو :(57/5) ؟ينغملا» يف هفلل» ةمادق نبا لاق

 .هملعن فالتخا ريغب عوجرلا عنمت الف ءدبعلا بسكو «ةرجشلا ةرمثو «ةميهبلا

 ركذو .انهاه عبتت الف ؛خوسفلا يف عبتت الو .هكلم يف ةثداح اهنأل ؛دلولل ةدايزلاو

 .ديعب وهو .بألل اهنأ :رخآ اهجو يضاقلا

 توم لا ضرم يف ثراول ةبهلا مكح

 ضرم يف هتيطع نأ ىلع لدي :(0//51/7) "ينغملا» يف هنلله ةمادق نبا لاق

 ربتعت اهنأ يف «ةيصولا ةلزنمب توملا ضرم يف اياطعلا نأل ؛ذفنت ال هتثرو ضعبل هتوم

 ىطعأ نإف ....ثراولا قح يف ذفنت ال كلذكف ءاًعامجإ يبنجأل تناك اذإ ثلثلا نم

 نمع لئس هنإف ؛هيف دمحأ فقوت دقف ههضرم يف رخآلا ىطعأ مث «هتحص يف هينب دحأ

 هضرم يف هيطعي له ءرخآ نبا هلو ءبألا ضرم مث ءقادصلا هنع ىطعأف «هنبا جوز

 :نيهجو لمتحيف «هتحص يف هاطعأ ناك ول :لاقف ؟هتحص يف رخآلا ىطعأ اك

 اذإ كلذكف ءحصي مل هل ىصو ولو «هتيصوك هضرم يف هتيطع نأل ؛حصي ال :امهدحأ

 الإ عضوملا اذه يف امل قيرط الو «ةبجاو امهنيب ةيوستلا نأل ؛حصي :يناثلاو .هاطعأ

 .هنيد ءاضقك .حصتف «ةبجاو نوكتف ,رخآلا ةيطعب

 ءاهب رومأملا ةيوستلا باب نم نوكي اذه نأو «يناثلا هجولا :وه رهاظلاو :تلق

 .ملعأ هللاو



 نحل
 ا 0
 (؟417)ثيدحلا (؟؛)ج ار

 ةيطعلا يف تاجوزلا نيب لدعلا
 عويبلا ْباتك . هريغو ِنْهَّرلا باب

 «ناتجوز هل لجر نع )١184/١7(: "اهاواتف” يف (ى «ةمئادلا ةنجللا تلئس

 هنم بجنت مل يتلا هتجوزل نيرود نم ةنوكملا ةرامعلا نم ارود بهم نأ ديري وهو

 ؟ال مأ كلذ هل زوجي له لأسيو ءاهل ةبه ادالوأ

 هل لحي الو ءنهنيب لدعي نأ هيلع بجي هنإف رثكأف ناتجوز هل ناك نم :تباجأف

 ءاج دقو .تيبملاو ىنكسلاو ةقفنلا نم ىرخألا نود ءيشب هتاجوز ىدحإ صخي نأ

 :لاق كتف ةريره يبأ نعف ءامهنيب لدعي ملف ناتأرما هدنع تناك نميف ديدشلا ديعولا

 َموَي َءاَج ىَرْخُأْلا َلَع اَمُهاَدْإل ُليِمَي ٍنانأَْما ُهَل ْتَ داك ْنَم» 2 هللا لوسر لاق

 هجرخأ .ااُلِئاَم ْوَأ اًطِقاَس ِهْيَعِش َدَحَأ ٌهُح١ :ةياور يفو «ٌطِقاَس ِهْيَقِش دَحَأَو َِماَيِْلا

 يِبأ نعو .هوحن امهننس يف هجام نيد 3 1 جرخأو ٠ "دنس" يف دمحأ مامإلا
 َمْوَي َءاج هاَمهاَدْحِإ لِ لَن اتارم ْنَم» :لاق 4 0 ُك نا

 يفو .هوحن "عماجلا” يف يذمرتلا جرخأو .دوادوبأ هجرخأ .«ٌلِئاَم ُهَقِشَو ِةَماَيِقْلا

 جوزلا ليم مرحي هنأو «رئارضلا نيب لدعلا بوجو ديكوت ىلع ليلد ةلدألا هذه

 ال بلقلا ليم نإف ؛بولقلا ليم نود ىرخألا قحل سخبب هعم نوكي اليم نهادحإل

 اًذَه َّمُهللا» :لوقيو هئاسن نيب مسقلا يف يوسي ديو هللا لوسر ناك كلذلو ؛كلمي

 نأ جوزلا اذه لحي ال كلذ ىلعو .«!ُكِلْمَأ اَلَو كم ايف يِنمْلَت لَن ُكِلْمَأ هيف يِمْسَق

 اراد هتاجوز ىدحإل بهو اذإف .ىرخألا نود هكلمي امم ءيشب هتجوز صخب

 وأ كلذ لثم ةدحاو لك يطعيف .كلذ يف هتاجوز نيب يوسي نأ هيلع بجو اهوحنو

 دمحم انيبن ىلع هللا لصو «قيفوتلا هللابو .كلذ يف ةيناثلا ةجوزلا حمست نأ الإ «هتميق

 .ملسو هبحصو هلآو



 هريغو نُهّرلا باب عويبلا باتكك (؟807)ثيدحلا (؛)

 دمحأ هجرخأ ءدحاو امه يناثلاو لوألا كنضيخ ةريره يبأ ثيدح :تلق

 ةداتق نع مامه هاور ءلعم ثيدح وهو امهريغو )١١177( دوادوبأو (290/)

 .لاقي ناك :لاق ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعسو يئاوتسدلا ماشه هاورو ءالوصوم

 .ملعأ هللاو ءمامه نم تبثأ امهنم دحاو لك اًديعسو اًماشه نأل ؛باوصلا وه اذهو

 دوادوبأ هجرخأ .(ُكِلْمَأ ايف يِمْسَق اذه ّمهللا» ظفلب وه يذلا يناثلا ثيدحلاو

 ةعرزوبأ بوص نكلو ءاخت» ةشئاع ثيدح نم )١١4٠( يذمرتلاو «(27575)

 يذلاو ثيدحلا اذهو .اًلسرم ْدْكَيَب يبنلا نع ةبالق بأ نع هنأ امهريغو يذمرتلاو

 .(591و 471/) هفلله لبقم انخيشل "ةلعم ثيداحأ» يف امهالك هلبق

 رخآلل هتبه يف نيجوزلا دحأ عوجر

 لوق وهو .هسفن ةبيطب هبحاصل بهو اذإ عوجرلا امهدحأل سيل :لوآلا لوقلا

 يروثلاو ثيللاو كلامو ةعيبرو ةداتقو ءاطعو يعخنلاو زيزعلا دبع نب رمع

 ا

 ىَِلَ وهمي أ جي تتروفسي نأ ياء: :ىلاعت هلوقو 'دنق يف ومي لكلا هبه يف لعل

 اكن ُهولكَف است هني يم نَع كَل نبط نإكإ# :هلوقو «[757:ةرقبلا]# جاكي ٌةَدَقُع

00 

 اذه يور .اهاطعأ اميف عجري نأ هل سيلو «هتطعأ |مبف عجرت نأ اهل :يناثلا لوقلا

 نع يرهزلا هاكحو ءدمحأ نع ةياورو يبعشلاو حيرش لوق وهو ءرمع نع لوقلا

 .ةاضقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 حتفل ينغمل رشإلا” :رظن .(77//ه) "متفلا”و تملا“ /65) ؟ىنغملا”و 48١(« /ال) ؟"فارشإلا” :رظنا

 كح



 عويبلا باتك (؟80)ثيدحلا (4)ج

 اهقلط مث هربغ وأ اهقادص اهبهوتسا اذإ

 الف سفن بيط نع هتطعأ تناك نإو ؛عوجرلا اهلف اهعدخ نإ :لوألا لوقلا

 .كلذ ىلع ةنيبلا تماقأ نإ ةيكلاملا لوق وهو ءيرهزلاو حيرش لوق وهو .عجرت

 ةنيرق ترهظ نإ عوجرلا اهل نأ دمحأ نع يورو .كلذ يف اقلطم اهلوق لبقي :ليقو

 ُهَنَم ِءْىَم نَح كَل َنْبِط نإ :ىلاعت هلوقب اولدتساو .ةبهر وأ ةبغر هتطعأ |نإ اهنأ ىلع
 .اسفن بطت مل هذهو «[ ؛ :ءاسنلا]# است

 :325 هلوق مومعل ؛روهمجلا لوق وهو .اقلطم عوجرلا احل سيل :يناثلا لوقلا

 . ادق يف ٍدِئاَملاَك هيبه يف ٌدِئاَعلا»

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(78/5) "سرآملا لين” و «(701/0) ؟حتفلا” و 3787 /ه) "ينغملا” :رظنا

 هريغو نّهّرلا باب



 هريغو نْهّرلا باب

3 
 نأ « قمر هاج

 ام ِرْطَشي ب ريع لأ لا ل يل .دهتنوح ٌرَمع ِنْب ِهُللاِدْبَع ْنَع - -4

 .عْرَر وأ ِرَمَث ْنِم اَهْنِم ٌجُرْك

 :ثيدحلا جيرخت

 )١551(. ملسمو (77759) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 دارملا يهو .نييزاجحلا ةغل يف ةاقاسملا :ةلماعملا :طيحملا يف لاق (لماع) :هلوق

 اهنيب .دوهيلل تناك لخنو عرازمو نوصحل مسا :ربيخ «(ربيخ لهأ) :هلوق

 .دحأ ءارو نم اهيلإ كولسلاو «لحارم عبرأ وحن ةنيدملا نيبو

 هنمو ءدصقملاو وحنلا ىلع اًضيأ قلطيو فصنلا انه رطشلا (رطش) :هئوق

 .هوحن :يأ ١5[ ؛:ةرقبلا14 ُمَرَطَس كَسوُجُم ْاوُلَوَم َرْسُهاَم ُتّيحَو :ىلاعت هلوق

 .ريخ رجش األ ؛ليخنلا رمث انه دارلا (رمث نم) :هلوق

 .(*8/0) ؟حيضوتلا” و «(41/ ا/) ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةهقلعتملا لئاسملا

 :ةعرازملاو ةاقاسملا فيرعت

 رجشلا ةجاحف ءاهامعأ مهأ نم ةذوخأم يهف يقسلا نم ةلعافم :ةغل ةاقاسملا

 اقباس اوناك اف حيحش برعلا ةريزج يف ءاملا نأ ؛كلذ هريغ نم رثكأ يقسلا ىلإ

 .اهيف لمع قشأو مهأب تيمسف ؛حضنلاب الإ نوقسي



502 
 عويبلا باتك (188)ثيدحلا (؛)ج اكن

 نم مولعم عاشم ءزجب هئانإو هيقسب موقيل رخآ ىلإ رجش عفد :يه :اًعرشو

 هريغو نْهَرلا باب

 :(77 57 )١/ ؟ءاهقفلا ةغل مجعم” يف لاق «ةعارزلا نم ةذوخأم :ةغل ةعرازملاو

 ال ناك نإو ءدصحي مث دمأ ىلإ اهيف ىقبي ناك اذإ «لعاف لعفب سورغملا تابنلا :عرزلا

 .سرغ وهف ءاهوحنو راجشألاك دصحي

 .اهنم جرخي امم مولعم عاشم ءزجب اهعرزي نمل ضرأ عفد :اًعرش يهو
 .(019/؟) ؟مالعلا ريسيت” و ء(75 07 /7) «برآملا لينا” و ,(/6) "حيضوتلا” و ىيواد لوا /ه) ”ينغملا” :رظنا

 ةاقاسملا مكح

 ةراجإ اهنأب اولدتساو ءرفزو ةفينح بأ لوق وهو .ةاقاسملا زوجت ال :لوألا لوقلا

 اديبع اهلهأ ناكو «ةونع تحتف ربيخ نأ ىلع ثيداحألا هذه لوأتو «ضوعلا ةلوهجم

 .هل وهف هكرت امو «هل وهف هذخأ اف نيت هللا لوسرل

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ ةماع بهذم وهو .ةاقاسملا زوجت :يناثلا لوقلا

 ةكارش عون اهنأبو .فلؤملا هركذ يذلا ضن رمع نبا ثيدحب اولدتساو .مهدعب نمف

 .اًديبع اونوكي مل مهخأ يف حيرص .هللا مُكَرََأ امك :3َم هلوقو :اولاق «ةيراضملاك

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق :وه حيحصلا

 .(1501) "ملسم حرش” و 20791 /5) ؟ينغملا” و «(؟١5 /9/) ؟نايبلا”و )5١/ 3١9(« "راكذتسالا” :رظنا

 ةرمثلا نم عاشم مولعم ءزج ىلع ةاقاسملا نوكت نأ طرتشي
 نم نوكت نأ زوجي ال هنأ ةاقاسملا يزيجم نيب فالخ ال :هفللح ريلا دبع نبا لاق

 زوجي الو ءالوهجم ءزجلا دوعي ٍلئنيح هنأل ؛مولعملا هئزج ىلع اهدادزي ةدايز امهنم دحاو

 عبر وأ فصن وأ ثلث مولعم ءزج ىلع زوجت انإو «لوهجم ءزج ىلع ةلماعملا نوكت نأ
 .ةرمثلا يف هيلإ هجرخي ايف .تامولعملا ءازجألا نم كلذ وحن وأ



 عويبلا ٌباتكك (188)ثيدحلا ( هريغو نهّرلا باب

 «عبر لثم ءاّمولعم اعاشم اًءزج نوكي نأ دبالف :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .هيلع ناقفتي ام بسح «رشعو «نمثو .ثلثو .فصنو

 ال اذهف .هرمث ضعبب رجشلا اذه ىلع كتيقاس :لاق نأب ءمولعم ريغ ناك نإف
 .لوهجم هنأل ؛زوجي

 ريغ هنأل ؛حصي ال اذهف «هنم وليك ةئاب رجشلا اذه ىلع كتيقاس :لاق ولو

 :يه رطاقملاو ءنارطقم يلو ,نارطقم كلو ءرجشلا اذه ىلع كتيقاس :لاق ولو

 .اعاشم سيل هنأل ؛زوجي الق ءلخنلا فوفص

 اذهف «يل يناثلا ةرمثو «كل ماعلا ةرمث َّنأ ىلع لخنلا اذه ىلع كتيقاس :لاق ول

 امهدحأل منغملا وأ مرغملا ىلإ يدؤيو «عازنلا ىلإ يدؤيو ةلاهجو ررغ هنأل ؛زوجي ال

 .مرغملاو منغملا يف نيكيرشلا كارتشا ةكرشلا يف لصألاو ءرخآلا نود

 (514/4) "عتمملا حرشلا” و ,(745 /5) *ينغملا”و 074 /71) «راكذتسالا” :رظنا

 ةاقاسملا اهيفزوجي يتلاراجشألا

 لهأ روهمج لوق وهو .ةرمثملا لوصآلا عيمج يف ةاقاسملا زوجت :لوآلا لوقلا

 يف ماع اذهو ءرمث نم :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا رمع نبا ثيدحب اولدتساو .ملعلا

 .لوقبلاو زوملاو بصقلاك فلخي مث ىنجي ام لك يف زوجت ال :كلام لاقو .راهثلا لك

 .ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو .بنعلاو لخنلا يف الإ زوجت ال :يناثلا لوقلا

 .اهيلع ساقي الف ةصخر اهنآل :اولاق .ةصاخ لخنلا يف الإ زوجت ال :دواد لاقو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 حرش” و 40747 /6) "ينغملا”و .(557/9/) ؟نايبلا”و ء(١١5 /؟51) «راكذتسالا”و ,(705/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(117 /90) ؟لينلا” و )١1561(. ؟ملسم



 نِحلا

 عويبلا باتك («ديزتيدحلا هج نب

 هل رمت ال ام يف ةاقاسملا

 ءرجشلا نم هل رمث ال ام امأو :(95”7 /5) ؟ينغملا» يف هلله ةمادق نبا لاق

 زوجت الف ءزرألاو ربونصلاك ءدوصقم ريغ رمث هل وأ ءامهوحنو زوجلاو فاصفصلاك

 صوصنمب سيل هنأل ؛افالخ هيف ملعن الو ءيعفاشلاو «كلام لاق هبو .هيلع ةاقاسملا

 ال اذهو «ةرمثلا نم ءزجب نوكت انإ ةاقاسملا نألو ؛صوصنملا ىنعم يف الو «هيلع

 .هل ةرمث

 هريغو نْهّرل اًباب

 دوصقم رهز وأ قرو هلو هل رمث ال اميف ةاقاسملا

 .درولاو توتلاك هرهز وأ هقرو دصقي امث نوكي نأ الإ :هكلذ ةمادق نبا لاق

 ءماع لك رركتي ءان هنأل ؛رمثلا ىنعم يف هنأل ؛هيلع ةاقاسملا زاوج يضتقي سايقلاف

 .همكح لثم هل تيثيف ؛هنم ءزجب هيلع ةاقاسملاو هذخأ نكميو

 .فاصفصو روحك دصقي بشخ هل رجش هسايق ىلعو هغلله مساق نبا لاقو

 هل رمث ال رجش ىلع زوجي هنإ ءاملعلا ضعب لاق :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 - اًراغص اًباوبأ لعجتو عطقت هناصغأ نوكت نأ :لثم ءاهب عفتني هناصغأ تناك اذإ

 ال نكل رمث هل رجش ىلعو .هقاروأب عفتني نأ نكمي ردس وأ «كلذ هبشأ ام وأ -اًلثم

 هب غبدت رايّدلا يف لعجيو رمثلا اذه ذخؤيف رمث هل لثألا لثم .دوصقم هنكل «لكؤي
 :يه ةدعاقلا نأل ؛حيحصلا وه لوقلا اذهو .لكؤي ال هنكل دوصقم رمث وهف «دولجلا

 دوصقم هنكل لكؤي ال رمث وأ «لكؤي رمث نم هلمع ةلباقم يف ءيش لماعلل نوكي نأ

 مف «نيفرطلل ةدئاف هيفو .عنام الف هومن لماكت دنع هسفن رجشلا عطق نم وأ «هب عفتني

 !؟لكؤيو ذِجُت رمث :لوقن وأ ءاهب عفتنيو عابُتو عطقت ناصغأ :لوقن نأ نيب قرفلا
 .(7078/0) ؟ضورلا ةيشاح” و ؛(54 407 /9) "عتمملا حرشلا” و .(7945 /0) ؟ينغملا” ؛رظنا



 عويبلا باتك (؟848)ثيدحلا (؛

 حالصلا ودب لبق ةرمثلا روهظ دعب ةاقاسملا

 دادزت ام لمعلا نم يقب اذإ اهروهظ دعب ةرمثلا ىلع ةاقاسملا زوجت :لوألا لوقلا

 نع ةياورو يعفاشلل لوقو روث يبأو دمحمو فسوي يبأو كلام لوق وهو .ةرمثلا هب

 لبق زاج اذإ :اولاق «ةاقاسملا زاوجب نيلئاقلا قافتا هيلع دشر نبا ىكح لب .دمحأ

 .ىلوأ ررغلا ةلق عم اهروهظ دعب هزاوجف «ررغلا ةرثك عم ةرمثلا روهظ

 نع ةياورو يعفاشلل لوق وهو .ةرمثلا روهظ دعب ةاقاسملا زوجت ال :يناثلا لوقلا

 قحتسي نأ ىلإ يضفي هنألو ؛صوصنملا ىنعم يف الو صوصنمب سيل هنأل ؛دمحأ

 ول امك ءحصي ملف يقاسملا ىلإ لالا بر نع هيف كلملا لقتني ادوجوم اضوع لماعلا

 روهظ دعب زجي ملف «هئان ضعبيب لاملا يف لمعلا ىلع دقع هنألو «ةرمثلا حالص ادب

 .ةيراضملاك ءانلا

 .ملعأ هللاو .نيميثع نبا خيشلا رايتخخا وهو لوألا لوقلا :وه حجارلا
 ,(7ا/ه/5) ؟صضورلا ةيشاح”و 2(" /4) "ينغلا”و .(40/9 /9) "ةيادبلا”و ,.(؟9057/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(ة ءا/ل ل١9 "عتمملا حرشلا”و

 هحالص ودب دعب رمثلا ىلع ةاقاسملا زوجت له

 ةمادق نبا لقن لب «ةاقاسملا زاجأ نم روهمج لوق وهو .زوجي ال :لوألا لوقلا

 ذاذجلاك ةرمثلا هب ديزت ال امم لمعلا ناك اذإ ةاقاسملا زوجت ال هنأ يف فالخلا مدع

 كلذ يف هعيب زوجي هنإ ذإ ؛كلذ ىلإ ةيعاد ةرورض الو لمع هيف سيل هنأل ؛هوحنو

 .تقولا

 لوقو ؛يعفاشلا نع ةياور وهو .حالصلا ودب دعب ةاقاسملا زوجت :يناثلا لوقلا

 يهف «ررغلا ةرثك عم ةرمثلا روهظ لبق تزاج اذإ اهنأل :اولاق «ةيكلاملا نم نونحس

 .زوجأ حالصلا روهظ دعب

 هريغو نْهّرلا باب



 هريغو نْهّرلا باب

 ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(778/0) "ضورلا ةيشاح” و 07595 /6) "ينغملا” و .(5 777 /7) "ةيادبلا”و «(317/7/5) "فارشإلا” :رظنا

 هوحنو ثاركلاك لوقبلا ىلع ةاقاسملا زوجت له

 قلسلاو لجفلاو موثلاو ثاركلاك لوقبلا يف ةاقاسملا حصت ال :لوألا لوقلا

 .هيلع قافتالا يناكوشلاو دشر نبا لقنو ,ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .كلذ وحنو

 مزح نباو رانيد نبا لوق اذهو .لوقبلا ىلع ةاقاسملا حصت :يناثلا لوقلا

 مهلماعف «لوقبلاو .بصقلاو «زوملاو «نامرلا نم برعلا ضرأ يف تبني ام لكو

 .اهيف ةاقاسملا تزاج ءاهيقس نع اهءابرأ زجعو ترهظو تلقتسا اذإ

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ((584/50) "راتخملا ردلا” و ((54 /؟) "ةيادبلا” و 271 /1) "ىلحملا” و «( 7/81 /1) ربلا دبع نبال "يناكلا” :رظنا

 .(117 /7 "لينلا”و

 لصبلا يف ةاقاسملا زوجت له

 امو ظفحلاو رضحلاو ربزلاو حيقلتلا ىلع لصبلا يف ةاقاسملا زوجت :لوألا لوقلا

 نسحلا نب دمحمو |هباحصأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .لمعلا نم هيلإ جاتحي

 .يح نب نسحلاو
 لوق وهو «ىقسي اهيف الإ زوجت الو «ءلصبلا يف ةاقاسملا زوجت ال :يناثلا لوقلا

 .ثيللا

 يف امأو ءىقسي ال مهدهع يف ناك لصبلا لعلو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ءيقس ىلإ جاتحي بلاغلا يف هنإف اندهع

 .(5759/551) "راكذتسالا” :رظنا



 عويبلا باتك (؟م)ثيدحلا (4)ج هريغو نهّرلا باب

 عرزلا ىلع ةاقاسملازوجت له

 نب دمحم لوق وهو .هحالص دبي مل ام «عرزلا يف ةاقاسملا زوجت :لوألا لوقلا

 .مزح نبا مالك رهاظو ةلبانحلاو نسحلا

 وهو .هبحاص هنع زجعيو لقتسي نأ الإ ,عرزلا يف ةاقاسملا زوجت ال :يناثلا لوقلا

 .كلام لوق

 يعفاشلاو ثيللا لوق وهو .لاحب عرزلا يف ةاقاسملا زوجت ال :ثلاثلا لوقلا

 .دوادو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه حجارلا

 .(778 /0) ؟"ضورلا ةيشاح#” و 07/1١ /7/) "ىلحملا” و «7717/591) "راكذتسالا” :رظنا

 خطابملاو يتاقملا يف ةاقاسملازوجت له

 يتلا يهو «ناجنذابلاو خطابملاو يثاقملا يف ةاقاسملا حصت ال :لوألا لوقلا

 ىلع اهقورعو اهقاروأ دتمت يتلا :يهو ؛«ةفحازلا تاتابتلا :نويعارزلا اهيمسي

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم وهو ءضرألا

 كلام نع اذه يكح .هحالص دبي مل ام هلك اذه يف ةاقاسملا زوجي :يناثلا لوقلا

 اهلهأ زجعو ترهظ اذإ الإ ةاقاسملا زوجت ال :كلام نعو .مزح نبا مالك رهاظ وهو

 .اهيقس نع

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 :«(555/6) "فاصنإلا” و 2275 /ال) "يواجلا”و 29/١ /9) "ىلحملا”و )80١/1١"(« ربلا دبع نبال "يناكلا” :رظنا

 )555/1١١(. "عومجملا”و



 بَحْلا

 عويبلا باتك (؟88)ثيدحلا رج مخنل هريغو نهرلا باب

 ؟ةسراغملا يهو هسرفي رجش ىلع ةاقاسملازوجن له

 ضرألا يف اهسرغي لجر ىلإ ارجش ضرألا بر عفدي نأ زوجي :لوألا لوقلا

 دمحأ بهذم وهو .رجشلاو ةرمثلا نم وأ ةرمثلا نم اعاشم امولعم اءزج هل نأ ىلع

 .ةدم ديدحت نودب اقلطم نوكي نأ :طرشب «مزح نبا هب لاقو .هباحصأ ريهامجو

 يضاقلاو روث يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .ةسراغملا زوجت ال :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا نم

 .نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا
 «(57/4) ؟نيعقوملا مالعإ”و .(414/0) ؟ينغملا”و :(74/0) ؟ىلحملا”و «(581/5) «فارشإلا» :رظنا
 .(4//44) "عتمملا حرشلا”و «(0//740) "فاصنإلا”و

 ؟ ةعرازملا زوجت له

 ينارهظ نيب ناك اذإ كلذو «ةاقاسملاب ةنرتقم الإ ةعرازملا زوجت ال :لوألا لوقلا

 ةعرازملا تدرفأ نإف .ضايبلا يقسب الإ ليخنلا يقس ىلإ لصوتي ال ضايب ليخنلا

 يعفاشلا لوق وهو .زجي مل ءضايبلا يقس نودب ليخنلا يقس نكمأ وأ ةاقاسملا نع

 كاحضلا نب تباث ثيدحب اولدتساو .رثكألا ىلإ يوونلا هازعو «ةفينح يبأو كلامو

 تناك ابنأ ىلع ديشفيح رمع نبا ثيدح اولمحو .ةعرازملا نع ٌدْينَي يبنلا ىهن : كدت
 .ةاقاسملاب ةنرتقم

 نب يلع نع يورم وهو .ةاقاسملاب ةنرتقمو ةدرفنم ةعرازملا زوجت :يناثلا لوقلا

 زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو .ههتي> ذاعمو دوعسم نباو ءدعسو بلاط يبأ

 دمحمو فسوي يبأو ليل بأ نباو يرهزلاو سواطو بيسملا نباو دمحم نب مساقلاو

 .نيرخآو جيرس نباو ةميزخ نباو دمحأو نيثدحملا ءاهقفو نييفوكلا رئاسو

 تاللماعملا يف لصألا نأبو .فلؤملا هركذ يذلا ديضتع رمع نبا ثيدحب اولدتساو



 نِحْلا

 عويبلا باتك (مزشيدحلا ()ج ننس هريغو نّهّرلا باب

 ام ىلع لومحم وهف .عفار ثيدح امأو .ةعرازملا مرحي ليلد تأي ملو زاوجلاو ةحصلا

 ضعب يف هب حرصم وه |ىك ءرسيم وأ ةلاهجك امرحم اطرش ةعرازملا تنمضت اذإ
 ىوعد لبقي الو .ربيخ ثيدحل ؛راتخملا رهاظلا وه اذهو :هفللك يوونلا لاق «هتاياور

 ىنعملا نألو ؛ةلقتسم تزاج لب «ةاقاسملل اعبت تزاج ا(نإ رييخ يف ةعرازملا نوك

 وهو «عامجإلاب زئاج هنإف ؛ضارقلا ىلع اسايق ةعرازملا يف دوجوم ةاقاسملل زوجملا

 ىلع نورمتسم راصعألاو راصمألا عينج يف نيملسملا نآلو ؛ءيش لك يف ةعرازملاك

 ءاهنع باوجلا قبسف ةرباخملا نع يهنلا يف ةقباسلا ثيداحألا امأو «ةعرازملاب لمعلا

 .ضرألا نم ةنيعم ةعطق دحاو لكل اطرش اذإ ام ىلع ةلومحم اهنأو

 «نيميثع نباو ميقلا نباو مالسإلا خيش رايتخا وهو «ناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو

 ,(5591) ؟ننسلا بيذهت”و )1١991(« "ملسم حرش”و :(517/0) "ينغملا”و «(571/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(401/ /9) "عتمملا حرشلا” و «(40 /0) "حيضوتلا”و

 ؟ةعرازملا يضرذبلا نوكي نم ىلع

 دوعسم نباو كلام نب دعس نع اذه يور .لماعلا ىلع نوكي :لوأآلا لوقلا

 ءرمع لوقك نوكيف ؛كلذ زاوج اودارأ مهلعلو :ةمادق نبا لاق مغ رمع نباو

 .ثلاثلا لوقلا وهو

 دمحأو يعفاشلاو نيريس نبا لوق وهو .ضرألا بر ىلع نوكي :يناثلا لوقلا

 .قاحسإو

 يبأ لوق وهو ءرمع نع اذه يور .زئاج هنإف ناك |بيأ نم :ثلاثلا لوقلا

 لهأل ددحي مل دي يبنلا نأل ؛دمحأ نع ةياورو ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو فسوي

 .ناك ابيأ دنع نم زوجي هنأ ىلع لدف ؟رذبلا نم ىلع :رييخ
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 عويبلا باتكك (؟88)ثيدحلا ب بنل

 دجملا هذجو ةيميت نباو ةمادق نبا حيبج رت وهو «ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(67/9) "عتمملا حرشلا”و ك1 /ه) "ضورلا ةيشاح” و «(877/6) "ينغملا”و «(517/5) "فارشإلا :رظنا

 هريغو نّهّرلا باب

 دوجوم عرز ىلع ةعرازملا

 .تمدقت دقو «عرزلا ىلع ةاقاسملا :يه

 يقس ىلإ جاتحي ال اميف ةعرازملاو ةاقاسملا

 جاتحي اميف زوجت اك ءرجشلا نم لعبلا ىلع ةاقاسملا حصتو :هنذله ةمادق نبا لاق

 ةجاحلا نأل ؛ةاقاسملا زوجي نم دنع افالخ هيف ملعن الو :كلام لاق اذهبو .يقس ىلإ

 مكحلا كلذكو ؛هيلع ساقيف هريغ يف ةلماعملا ىلإ اهئاعدك كلذ يف ةلماعملا ىلإ وعدت

 .ةعرازملا يف

 .ىقسي ايف الإ ةاقاسملا ىرأ ال :لاقو ءثيللا فلاخو :تلق

 .(40+/0) "ينغملا”و «(797/71) «راكذتسالا”و (707/5 /1) "فارشإلا” :رظنا

 ؟زئاج مأ مزال دقع ةعرازملاو ةاقاسملا له

 قحي «ةبراضملاك نيفرطلا نم نازئاج نادقع ةعرازملاو ةاقاسملا :لوألا لوقلا

 .ثيدحلا لهأ ضعبو ةيرهاظلاو ةلبانحلا بهذم وهو .ءاش ىتم خسفي نأ اهنم لكل

 .ةدم ردقي ملف اَنْفِش اَم ْمُكَرِقن» :ديََب هلوقب اولدتساو

 .ررضلل اعفد ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .نامزال نادقع امه :يناثلا لوقلا

 وه :نسح نب نمحر لادبع لاق «ةلبانحلا ضعبو مالسإلا خيشو رذنملا نبا هراتخاو

 .ىوتفلا هيلعو حيحصلا



 عويبلا باتك (؟88)ثيدحلا (؛)ج هريغو نهّرلا باب

 .مويلا سانلا
 "ضورلا ةيشاح” و ( /ه) "ينغملا”و 0 0 ؟نايبلا”و 6 9 "ىلحملا”و مة ككل /0 ؟"فارشإلا” :رظنا

 .(1517 /9) "عتمملا حرشلا” و )5/ 78٠(

 ؟ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم تيقوت طرتشي له

 هراتخاو ةيرهاظلاو «ةلبانحلا بهذم رهاظ وهو .طرتشي ال :لوألا لوقلا

 .«اَنِِش اَم ْمُكّرِقْنا :يكَب هلوقب اولدتساو .يناعنصلا

 روهمج لوق وهو .ةراجإلاك ةمولعم ةدم يف الإ ةاقاسملا زوجت ال:يناثلا لوفلا

 ىدم امزال نوكي ال ىتح ةدم هل ددحت نأ مزلف ؛مزال دقع اهنأل :اولاق ءملعلا لهأ

 يف ماقملا نم مكنكمن دارملا نأو ءدهعلا ةدم ىلع هاَنْئِش اما :ِدّيَيَ هلوق اولوأتو «ةايحلا

 نم دوهيلا جارخإ ىلع امزاع ناك ٌدْييَي هنأل ؛انئش اذإ مكجرخن مث انكش ام ربيخ

 .برعلا ةريزج

 .نيميثع نبا خيشلا حيجرت وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 نينس ثالث وأ نيتنس وأ ةنس ىلع كتيقاس :لاقيف «ةدملا نييعت نيعتي :هفذلَج لاق

 ءرهدلا ىدم اًمزال نوكي ال ىتح ؛ددحي نأ دب ال مزاللا دقعلا نأل ؛كلذ هبشأ ام وأ

 رذعت نإف «ةيقاب ةدملا تماد ام اهخسف امهنم دحأل نكمي الو «ةدملا ديدحت نيعتيف

 قفتملا مهسلا هلو «لماعلا ةقفن ىلع لمعلاب موقي نم ميقأ هريغ وأ ضرمل هيلع لمعلا

 لوسرلا نأب كلذل لدتسي اهبرو .مويلا سانلا لمع هيلعو «حيحصلا وه اذهو .هيلع

 ءانتش ام كلذ يف مكرقن :لاقو ءعرز وأ رمث نم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ لماع ايي

 .ةلماعملا ىلعف نيقاي متمد ام متنأو «رارقإلا نم انئش ام مكرقن :يأ

 "لبسلا”و :(5085/8) "ينغملا” و «(41714 /7) "ةيادبلا” و «(5954 /0) "نايبلا”و )51//7١1(« "راكذتسالا” :رظنا

 .(:هؤذل/و) "عتمملا حرشلا”و ١١ /) ؟لينلا”وء(١/)



 تحل تدج
 عويبلا باتك (؟هه)ثيدحلا (؛)ج دنن

 ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم لقأ

 زوجي الف ءاهيف ةرمثلا لمكت ةدمب ردقتيف «ةدملا لقأ امأف :هغللك ةمادق نبا لاق

 نإف ةدملا هذه نم لقأ يف دجوي الو «ةرمثلا يف اكرتشي نأ دوصقملا نأل ؛اهنم لقأ ىلع

 .ةدساف ةاقاسملاف «ةرمثلا اهيف لمكت ال ةدم ىلع هاقاس

 .(781/8) ؟ضورلا ةيشاح و «(80/0) «ينغملا” ؛رظنا

 هريغو ٍنْهَرلا باب

 ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم رثكأ

 امهمأل :اولاق «ةيعفاشلا دنع هجو وهو .ةنس نم رثكأ زوجت ال :لوألا لوقلا

 ةجاحلل امههتحصب مكح انإو .ناحصي ال اهمنأ سايقلا ناكف ؛ررغ ىلع نادقع

 .اهيف لماكتت نايعألا عفانم نأل ؛ةنس نم رثكأ وعدت ال ةجاحلاو

 اهنأل ؛ةيعفاشلل هجو وهو .اهنم رثكأ زوبت الو ةنس نيثالث زوجت :يناثلا لوقلا

 .اهنم رثكأ اهاح ىلع ىقبت ال ءايشألاو «ةريثك ةدم

 ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو تيقب ام نيع لك ىلع دقعلا زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا دنع حيحصلاو

 ةنيعم ةدم ديدحتو .نيعلا تيقب ام زوجي هنأ :وهو «ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ءعامجإ وأ صن ىلإ جاتحي
 584١(. /5) "ضورلا ةيشاح” و «(5 +7 /6) ؟ينغملا” و ((507 /17) "نايبلا” :رظنا

 اي ة0امناو ةفرازلا يف لف

 «ةزئاج تناك نإ اهنأل ؛طرشلا رايخ ةاقاسملا يف تبثي الو :هفللِج ةمادق نبا لاق

 دوقعملا در نكمي مل خسف اذإف «ةمزال تناك نإو ؛هيف رابخلا نع هسفنب نختسم زئاجلا

 .مدقت امل ؛ةزئاج تناك نإ تبثي الف سلجملا رايخ امأو .اهيف لمعلا وهو هيلع



 نَحْلا

 عويبلا باتك («ديزتيدحلا ()ج ل”

 رتشي ال دقع اهنأل ؛تبثي ال :امهدحأ :نيهجو ىلعف «ةمزال تناك نإو

 تاكماك ماجا راي دف تبي دف طرا ريح ل تبي الو «ضوعلا ضنا

 .عيبلا هبشأ «لاملا هب دصقي مزال دقع هنأل ؟تبثي :يناثلاو

 .ملعأ هللاو يناثلا هجولا :وه باوصلاو .ةيعفاشلا دنع اذه لثمو :تلق

 .(1048/0) "ينغملا” و ء(574 /7) ؟نايبلا” و «(72507“ //) ؟يواحلا” :رظنا

 هريغو نُهَرلا باب

 ؟ةعرازملاو ةاقاسملا يف لماعلا مزلي اذام

 ةرمثلا حالص هيف ام ةاقاسملا دقع قالطإب لماعلا مزليو :هثلله ةمادق نبا لاق

 يقسو «ثرحلا ةلآو .ثرحت يتلا رقبلاو ءرجشلا تحت ضرألا ثرح :لثم ءامتدايزو

 ءكوشلاو رضملا شيشحلا عطقو «اهتيقنتو ءاملا قرط حالصإو «ءاملا ءاقتساو ءرجشلا

 «ةرمثلا ةيوستو .هعطق ىلإ جاتحي ام عطقو «مركلا رابزو «سبايلا رجشلا عطقو

 ةرادإو ءلخنلا لوصأ ىلع ءاملا اهيف عمتجي يتلا رفحلا يهو «نيجاجألا حالصإو

 هيلعف سمشي امم ناك نإو ءمسقي ىتح هدعبو رجشلا يف رمثلل ظفحلاو «بالودلا

 لمعو «راهنألا ءاشنإو .ناطيح ا دسك ءلصألا ظفح هيف ام لاملا بر ىلعو «هسيمشت

 ةرابعب اذه نع ملعلا لهأ ضعب ربعو هب حقلي ام ءارشو «هرئب رفحو «بالودلا

 بر ىلع وهف رركتي ال امو «لماعلا ىلع وهف ماع لك رركتي ام لك :لاقف «ىرخأ
 .لمعلا يف حيحص اذهو .لاملا
 "عتمملا حرشلا”و 87/١(« /7) "ةيادبلا” و (5 ١١ /0) ؟ينغملا” و «(7575 /9) ؟نايبلا” و 3737٠(« //) ؟يواحلا” :رظنا

(421:/9). 



 يبحلا

 عويبلا باتك (,دهزثيدحلا (؛) نك

 ؟ةرمثلا ذاذج نوكي نم ىلع

 بهذم يف هجوو دمحأو كلام لوق وهو .لماعلا ىلع نوكي :لوألا لوقلا

 لماعلا هطرش نإ :دمحأو كلام لاقو .لماعلا ىلع ناكف لمعلا نم هنأل ؟يعفاشلا

 .لاملا بر ىلع هطرشب ةاقاسملا دسفت :نسحلا نب دمحم لاقو .زاج «لاملا بر ىلع

 .ةيعفاشلل يناثلا هجولا وهو .لماعلا ىلع بجي ال :يناثلا لوقلا

 يف دمحأو نسحلا نب دمحم لوق وهو .هتصح ردق ىلع لك امهنيب :ثلاثلا لوقلا

 .ةياور

 هنأ :باوصلاو :هغللذ نيميثع نبا خيشلا لاق ءفرعلا ىلإ عجري هنأ :حجارلا

 «لماعلا ىلع وهف لماعلا ىلع نوكي ذاذجلا نأ ةداعلا ترج اذإف .فرعلا كلذ يف عبتي

 .لاملا بحاص ىلع وهف «لاملا بحاص ىلع نوكي نأ ةداعلا ترج اذإو
 *عتمملا حرشلا” و «(4 ١7 /0) ؟ينغملا”و ,(غ7/1 /9) «ةيادبلا” و 778 /7) ؟"نايبلا” و .(؟74/5) ؟فارشإلا» :رظنا

 .(غة6/9)

 هريغو نُهّرلا باب

 ةعرازرملاو ةاقاسملا يف نيفرطلا دحأ تام اذإ

 بر تومب الو لماعلا تومب ةعرازملا الو ةاقاسملا خسفنت ال :لوألا لوقلا

 ءةاقاسملا موزلب لاق نم لوق اذهو .هماقم اهنم دحاو لك ةئرو موقي لب ءضرألا

 .روهمجلا مهو

 مساق ةرمثلا تلصح نإف هلمع ىلع لماعلا نإف لاملا بر تيملا ناك نإف

 راتخا نإف لماعلا تام نإو .ليخنلا بر مساقي ناك امك «ليخنلا بر ةئرو لماعلا

 ال ثراولا نأل ؛هيلع اوربجي مل لمعلا نم اوعنتما نإو ءزاج لمعلا اومتي نأ هتثرو

 نم رجأتسي نأ هيلعو «مكاحلا ىلإ عفري رمألا نإف :اذه ىلعو .ثّروملا مزل قح همزلي
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 عويبلا باتك (88)ثيدحلا (؛)ج هريغو نهّرلا باب

 .اذه لماعلا ةثروو لاملا بر نيب ةمساقملا لصحت مث «لمعلا متي نم لماعلا ةكرت

 .تئش نإ كلذ عجار «ليصافت ؟ىنغملا” بحاصو ؟نايبلا” بحاص ركذ دقو

 (ةاقاسملا موزل مدعب لاق نم لوق وهو .امهدحأ تومب خسفنت :يناثلا لوقلا

 .ةيرهاظلاو ةلبانحلا مهو
 .(508/8) ؟ينغملا” و «(37177 /1/) ؟نايبلا” و 08487 /1/) ؟يواحلا”و ,(187/5) "فارشإلا” :رظنا

 ةعرازملاو ةاقاسملا هيلع فوقوملل

 يف عرازي نأ هيلع فوقومللو :(517/5) "ينغملا» يف فلل ةمادق نبا لاق

 ملعن الو .كلاملا ةلزنمب وأ ؛كلذ ةبقرل كلام امإ هنآل ؛هرجش ىلع يقاسيو .فقولا

 .ملعأ هللاو «ةعرازملاو ةاقاسملا زاجأ نم دنع افالخ اذه يف

 ةعرازملاو ةاقاسملاب ةهيبش دوقع

 ىلع اندنع ةسراغملا زوجت :(38/5) ؟نيعقوملا مالعإ” يف هكللج ميقلا نبا لاق

 ءاذكو اذك راجشألا نم اهسرغا :لوقيو هضرأ هيلإ عفدي نأب .هريغو زوجلا رجش

 امهنيب حبرلاو «هيف رجتي هلام هيلإ عفدي نأ زوجي (ىك اذهو .نافصن اننيب سرغلاو

 موقي ةرجش هيلإ عفدي اكو ءامهنيب عرزلاو ءاهعرزي هضرأ هيلإ عفدي اكو .نافصن

 لسنلاو ردلاو ءاهيلع موقي هلبإ وأ همنغ وأ هرقب هيلإ عفدي اكو ءامهنيب رمثلاو «هيلع

 لمعي هتباد هيلإ عفدي ىو ءامهنيب تيزلاو ءهرصعي هنوتيز هيلإ عفدي اكو ءامهنيب

 عفدي امكو ءامهنيب اهمهسو ءاهيلع وزغي هسرف هيلإ عفدي اكو ءامهنيب ةرجآلاو ءاهيلع

 لد دق ةحيحص ةكرش كلذ لكف .كلذ رئاظنو ءامهنيب ءاملاو ءاهءام طبنتسي ةانق هيلإ

 ام اهيف سيلو «سانلا حلاصمو ةباحصلا قافتاو سايقلاو صنلا اهزاوج ىلع

 ىنعم الو ؛ةحلصم الو ءسايق الو «عامجإ الو .ةنس الو .باتك نم اهميرحت بجوي



 عويبلا باتك (88)ثيدحلا (؛ هريغو ِنْهّرلا باب

 باب نم هلك كلذ اونظ مهنأ مهرذع كلذ اوعنم نيذلاو .اهداسف بجوي حيحص

 ىضتقم وهو .هلك كلذ زاوج باوصلاو ....دسفيف لوهجم ضروعلاف «ةراجإلا

 كيرش اهيف لماعلا نوكي يتلا ةكراشملا باب نم هنإف ؛اهدعاوقو ةعيرشلا لوصأ

 انباحصأ نم ةفئاط دنع اذهو ءامهنيب وهف هللا قزر امو «هلمعب اذهو «هلاب اذه كلاملا

 نم لحأ تاكراشملا هذه :مالسإلا خيش لاق ىتح «ةراجإلا نم زاوجلاب ءىلوأ

 «لصحي ال دقو .هدوصقم هل لصحي دقو هلام عفدي رجأتسملا نأل :لاق «ةراجإلا

 «لمكي ال دقو «عرزلا لمكي دق ذإ ؛رطخلا ىلع رجأتسملاو لاملاب رجؤملا زوفيف

 ةدئافلا هللا قزر نإ «ءءاوسلا ىلع همدعو زوفلا يف نيكيرشلا نإف ؛ةكراشملا فالخب

 لحب ةعيرشلا يتأت الف ؛لدعلا ةياغ اذهو «نامرحلا يف ايوتسا اهعنم نإو ءامهنيب تناك

 .تاكراشملا هذه ميرحتو ةراجإلا



 يركن نُكَو ءالْفَح ٍراَصْنألا َرَْأانُك :َلاَق عنخ جيد ِنْب عِفاَر ْنَع 8 ه2 يو هم هم
 2 هر 8 3 2 هاش موك سس هس 22 1 < 055

 ٍهِذَه خرخت 1و وْذَه تجرأ اير .ِذَه ْمُهَو وْذَه اَنل نأ لع ءضألا

022206 
 همها 4و لس

 ءاَرِك ْنَع جيدخ نب عقار تلأَس :لاق ٍسْق ِنْ ةلَطْنَح ْنَع :مِلْسْلَو

 ىلع نوَرِجاَوي س ماسلا ناك َّ ءهب َسْأَب ال :َلاَقَف .ِقِرَوْلاَو ِبَهَّذلاِب ضْرألا

 َعْرَّرلا َنِم َءاَْشَأَو ِلواَدَجْلا ٍلاَبْقَأَو ِتاَناَيِذالا َلَع اهب ِْئي هللا ٍلوُسَر دْهَع

 ٌءاَرِك ٍسَّلِل ْنُكَي َو ءاَذَه ُكِلْيَيَو داَدَه ْمَلْسَيَو داَدَه ُمَلْسَيَو َذَه ُكِلْهَيَ

 .هب َسْأَب الق َنوُمضَم ٌموُلْعَم ٌءْيَت 97 اند .ةنع َرَجَر َكِلَّدلَف ِ؛اَذَه الإ

 .ثيِغّصلا ُدَهَّنلا :ُلَوُدَمْجاَو .راَبِكْلا راهنألا :تاَناَيِذاَكا

 :ثيدحلا جيرخت

 سفنب ملسم دنع يناثلا ظفللاو .هظفل اذهو )١1647( ملسمو (؟17/77) يراخبلا هجرخأ

 .مقرلا

 :ثبيدحلا ظافلأ

 .لقاحم :لقحلا عمج عمجو «عرزت يتلا ض ذرألا : ءاحلا حتفب لقحلا .(القح) :هكتوق

 .ةراجإلا :ءارلا حتفو فاكلا رسكب ءاركلا (ضرألا يركن) :هلئوق



 نخلا

 عويبلا باتك ((ه)ثيدحلا (4)> اذن هريغو نْهّرلا باب

 اهنكلو «ةيبرع تسيلو تحتف دقو لاذلا رسكب (تانايذاملا ىلع) :هلوف

 هرسف دقو .انه هب دارملا وهو «ءاملا لياسمو رهنلا ةفاح ىلع تبن ام هانعمو ةيداوس

 .رابكلا راهغألاب فنصملا

 هايملا يراجمو اهسوؤرو لياسملا لئاوأ :يهو «ةزمه لا حتفب (لابتأو) :هئوقف

 .ضرألا قشت راغصلا

 .ةيقاسلاك ريغصلا رهنلا :وهو ءلودج عمج .(لوادجلا) :هلوق

 نم رذبب اهعرزي نم ىلإ ضرألا نوعفدي اوناك مهنأ :ظافلألا هذه ىنعمو

 هذهو «لوادجلا لابقأو تانايذاملا ىلع تبني ام ضرألا كلامل نوكي نأ ىلع «هدنع

 اذه ءاج امبرف «ةلاهجلاو ررغلا نم هيف امل ؛كلذ نع اوهنف «لماعلل يقابلاو «ةعطقلا

 .اذه فلتو

 .(17 /8) "حيضوتلا” و ء(541/ /ال) "مالعإلا” و )١8517(: "ملسم حرش” و )1١8/5(. "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةّقلعتملا لئاسملا

 ةعرازملاو ةاقاسملا طورش ماسقأ

 لخنلا رابإ :لثم «ةرجشلا نود ةرمثلا ىلع هعفن دوعي ام وهو :لوألا مسقلا

 زوجي برضلا اذهف ءارمت اهدادجو ابطر اهطاقلو ةرمثلا حيقلتو ديرجلا فيرصتو

 :ماسقأ ةثالث وهو .لماعلا ىلع هطارتشا

 هب الإ ةرمثلا لصحت ال ام لك :وهو ءطرش ريغ نم هلعف هيلع بجي مسق

 .رابإلاو «حيقلتلاك

 دقو «ةرمشلل دازتسم هيف ام لك :وهو «طرشلاب الإ هلعف هيلع بجي ال مسقو

 .ةرمثلا ةيلدتو ديرجلا فيرصتك «همدعب حلصت
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 عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا (؛)ج هريغو نهّرلا باب

 هيف اذهف دادجلاو «طاقللاك هلبق ةرمثلا تلماكت ام لك :وهو «هيف فلتخم مسق

 ىلإ عجر اطرتشي مل نإف .هاطرتشا ام ىلإ دوعي هنأ :هيف حيحصلاو ءمدقت دقو فالخ

 .فرعلا

 رئاظحلا دش :لثم «ةرمثلا نود ةرجشلا ىلع هعفن دوعي ام وهو :يناثلا مسقلا

 ىلع كلذ نم ءيش طارتشا زوجي الف .راهنألا يركو ءيقاوسلا قشو .رابآلا رفحو

 .قينارزلا حالصإو بيلاودلا لمع نم هلكاش ام اذكو «لماعلا

 «ةراثإلاو «يقسلاك ةرمثلاو ةرجشلا ىلع هعفن دوعي ام وهو :ثلاثلا مسقلا

 لخنلا حالص هيف ام ىرجملا اذه ىرج ام ىلإ ..لخنلاب رضملا شيشحلا عطقو

 :نيبرض ىلع اذهف «ةرمثلا يف دازتسمو

 ىتح ءرجشلا نم هقورعب برشي ال ايف يقسلاك «هب الإ ةرمثلا حلصت ال ام

 .لماعلا ىلع وهف احيس ىقسي

 شيشحلا عطقو ةراثإلاك اهيمنيو ةرمثلا ديزي هنككل «هنودب ةرمثلا حلصت ام

 «ةرمثلا يف ةدايز هيف نأل ؟لماعلا ىلع هطارتشا زوجي هنأ :حيحصلاف .رجشلاب رضملا

 ىلع هطرش نإف ءصخأ ةرجشلا حالصب هنأل ؛ضرألا بر ىلع هطارتشا زوجيو

 امأ ءامهنم ادحاو مزلي مل لفغأ نإو .همزل رجشلا بر ىلع طرش نإو ءهمزل لماعلا

 بر امأو .هطورش نم وأ دقعلا تايجوم نم ناك ام الإ همزلي ال هنألف لماعلا

 .هلام ريمثت ىلع ريجي ال هنألف رجشلا

 ىلع هطارتشاك ةرمثلا ىلع الو ةرجشلا ىلع هعفن دوعي ال ام وهو :عبارلا مسقلا

 يفانت طورش هذهف .اعرز هل يقسي وأ ءارهش همدخي وأ ءارصق هل ينبي نأ لماعلا

 زوجي الف هتحلصم يف ءيشب صتخت الو «هب امل قلعت ال هنأل ؛هتحص نم عنمتو .دقعلا

 .اهطارتشا
 00٠#(. /0) ؟يواحلا# :رظنا



 عويبلا باتك (؟م)ثيدحلا (:)

 ةعرازملاو ةاقاسملا يف ةدسافلا طورشلا طباض

 هريغو نْهّرلا باب

 :نيمسق مسقنت ةعرازملاو ةاقاسملا يف ةدسافلا طورشلاو :هقَللَم ةمادق نبا لاق

 ابيصن اههدحأ طرتشي نأ وأ ءامهنم دحاو لك بيصن ةلاهجب دوعي ام :امهدحأ

 ىقس نإو ءاذك هلف احيس ىقس نإ هنأ وأ «ةنيعم ةزفقأ وأ ,ةمولعم مهارد وأ ءالوهجم

 نمثب عيبلا هبشأف ؛هيلع دوقعملا ةلاهج ىلإ دوعي هنأل ؛اهدسفي اذهف .اذك هلف ةفلكب

 .امههدحأ بيصن ةلاهج عم ةبراضملاو ءلوهجم

 ىلع ةدئاز امهدحأل ةنيعم ةعفنم طارتشا هيف نوكي ام :يناثلا مسقلاو :تلق

 هركذ يذلا كني جيدخ نب عفار ثيدح يف امك «ةعرازملاو ةاقاسملا نم هطسق

 .ملعأ هللاو «هللا ءاش نإ «ةلأسم دعب كلذ ركذ يتأيس امكو .فلؤملا

 .(1411-575 /8) ؟ينغملا” و ء(80/7 /) ؟ةيادبملا” و 071/1 /87) "يواحلا” :رظنا

 ةنيعم ةهج رمُث هل نوكي نأ ةعرازملاو ةاقاسملا يف طرتشا اذإ

 ضرألا برل نأ ىلع هعراز نإو :(577/0) ؟ينغملا» يف هثلله ةمادق نبا لاق

 عرز رخآللو «ةيحان عرز امهدحأل طرتشي نأ :لثم «هنيعب اعرز لماعللو «هنيعب اعرز

 وهف «هبيصن عم وأ ءادرفنم امإ ءلوادجلاو يقاوسلا ىلع ام امهدحأ طرتشي وأ ءىرخأ

 ؛خوسنم الو ضراعم ريغ .هنع يهنلا يف حيحص ريا نأل ؛ءاملعلا عامجإب دساف

 نود ةلغلاب امهدحأ درفنيف رخآلا نود اهدحأل نّيع ام فلت ىلإ يدؤي هنألو

 .هبحاص

 هطسق ىلإ ةفاضإ ةمولعم ةعفنم امهدحأ طرتشا اذإ

 نم نوكت نأ زوجي ال هنأ ةاقاسملا يزيجم نيب فالخ ال :هئلله ربلا دبع نبا لاق

 .مولعملا هتزج ىلع اهدادزي ةدايز امهنم دحاو



 نحنا
 عويبلا باتك (ءدد)شيدحلا ()ج نشب

 :لثم «ةدئاز ةعفنم طارتشا اهيف زوجي ال هنأ ىلع اوقفتاو :هغللج دشر نبا لاقو

 ةجراخلا ءايشألا نم اًئيش الو ريناند وأ مهارد ةدايز هبحاص ىلع امهدحأ طرتشي نأ

 يهو «ةريفظلا حالصإو راظحلا دس :لثم كلام دنع ريسيلا ءيشلا الإ ةاقاسملا نع

 .ءاملا عمتجم

 .ةمولعم مهاردو «ةرمثلا نم امولعم اءزج طرش اذإ :هنللك ةمادق نبا لاقو

 كلت يواسي ام ءانلا نم ثدحي مل اهبر هنأل ؛فالخ ريغب زجي مل ءاهوحنو ةرشعك

 هل طرش ولو «ةمولعم ةزفقأ طارتشا نم انعنم كلذلو «لاملا بر ررضتيف «مهاردلا

 .كلذل ؛زجي مل ,ءزجلا نع ةدرفنم مهارد

 .(417 /0) ؟ينغملا”و «(897 /) ؟ةيادبلا” و 9759 /؟1) "«راكذتسالا” :رظنا

 هريغو نّهّرلا باب

 عبرلا يلف اريعش اهتعرز نإو ,فصنلا يلف احمق اهتعرز نإ: هل لاق اذإ

 ةطنح نم هيف تعرز ام :لاقف ءاناتسب لجر ىلإ عفد ولو :هقللج ةمادق نبا لاق

 ؛حصي مل .هفصن يلف القاب نم تعرز امو هثلث يلف ريعش نم تعرز امو «هعبر يلف

 ول ام ىرجم ىرجف ءردقلا لوهجم فانصألا هذه نم دحاو لك نم هعرزي ام نأل

 هيف اب لهاج وهو ءرخآلا عونلا اذه فصنو «عونلا اذه ثلث ةاقاسملا يف هل طرش

 نإو «هثلث يلف اريعش اهتعرز نإو ءاهعبر لف ةطنح اهتعرز نإ :لاق نإو .امهنم

 :لاق ول ام هبشأف «هعرزي ام يردي ال هنأل ءاًضيأ حصي مل .هفصن لف القاب اهتعرز

 «ةطنحلا ثلث ةعرازملا يف هل لعج ولو ...ةرسكم ةرشع دحأ وأ .حاحص ةرشعب كتعب

 امإ «عاونألا هذه نم دحاو لك نم عرزي ام ردق انيبو ءالقابلا وثلثو ءريعشلا فصنو

 ناكملا اذه عرزت :لاق نأ لثم «هتحاسمب وأ «هنييعتو ناكملا ريدقتب امإو ءرذبلا ريدقتب

 ةطنح ازيفق عرزت وأ ءاريعش نيدمو «ةطنح نيدم عرزت وأ ءاريعش اذهو «ةطنح

 .هب يفتكاف «ملعلا ىلإ قيرط هذه نم دحاو لك نأل ؛زاج ءاريعش نيزيفقو
 .0//091) "ينغملا” و .(؟٠/2 /5) "فارشإلا” :رظنا



 محلا تج
 عويبلا باتك (م«زثيدحلا (؛)ج ٠١ هريغو نْهّرلا باب

 فصنلا هلف احضن هاقس نإو ,عبرلا هلف رطملا هاقس نإ هنأ ىلع هعراز اذإ

 ىقس نإ هنأ ىلع هاقاس نإو :(98/5”7) ؟ينغملا يف هكلله ةمادق نبا لاق

 .لوهجم لمعلا نأل ؛حصي مل ءفصنلا هلف ةفلكب ىقس نإو «ثلثلا هلف احيس

 ةلأسم ىلع اسايق .حصي نأ جرختيو «ةعيب يف نيتعيب ىنعم يف وهو ءلوهجم بيصنلاو

 .ةراجإلا

 رخآ صخش نم لمعلاو صخش نم ضرألاو صخش نم رذبلا ناكاذإ

 ءرذبلا رخآلا نمو ءضرألا مهدحأ نم «ةثالث كرتشا نإو :هنللذ ةمادق نبا لاق

 صن ءدساف دقع اذهف ءاولمعف مهنيب هللا قزر ام نأ ىلع ءلمعلاو رقبلا رخآلا نمو

 سيلو «لماعلا نم وأ ءضرألا بر نم رذبلا نأ ىلع ةعرازملا عوضوم نأل ...هيلع

 تناك نإو «ناثألاب نوكت ةكرشلا نأل ؛ةكرش تسيلو امهنم دحاو نم انه اه وه

 ؛ةراجإ تسيلو ءانه اه كلذ نم ءيش دجوي ملو «ةمولعم اهنوك ربتعا ءضورعلاب

 «يعفاشلاو ءكلام لاق اذهبو .مولعم ضوعو «ةمولعم ةدم ىلإ رقتفت ةراجإلا نأل

 هيبحاصلو «هلام ءان هنأل ؛رذبلا بحاصل عرزلا نوكي :اذه ىلعف .يأرلا باحصأو

 .هلدب ىلإ داع ءملسي مل اذإف «ىمسملا امل ملسي نأ ىلع الخد |بنأل ؛امهلثم رجأ هيلع

 :حيحصلاو .لضفلاب قدصتي :يأرلا باحصأ لاقو ءروث وبأو ءيعفاشلا لاق اذهبو

 .هلام رئاسك ءهب ةقدصلا همزلت الو ءرذبلا بحاصل ءامنلا نأ

 .(474 /5) ؟قئاقحلا نييبت” و .(478/0) "ينغملا”و .(356 /5) «فارشإلا” :رظنا

 !ةدسافلا طورشلاب ةعرازملاو ةاقاسملا لطبت له

 ةيفنحلا لوق وهو .ةدسافلا طورشلاب ةعرازملاو ةاقاسملا لطبت :لوألا لوقلا

 .ةيرهاظلا لوق وهو «ةلبانحلاو ةعفاشلا دنع روهشملاو



 عويبلا باتك (؟44)ثيدحلا (؛ هريغو نْهّرلا باب

 .ةلباتحلاو ةيعفاشلا دنع هجو وهو .دقعلا حصيو طرشلا لطبي :يناثلا لوقلا

 مَ 'َهيِقِتْعَأَف َجِرَْشا» :هيفو «ةريرب ةصق يف :اتض ةشئاع ثيدحب اولدتساو

 .دقعلا لطبي ملو .«ٌلِطاَبَوُهَف هللا باك يف َسْيِل ِطْرَ َُّك  :لاق مث .«َّبْعَ ْنَي ءاَلَولا
 دحاو لكل ام ةلاهج ىلإ دوعي ةدسافلا طورشلا نم ناك ام نأ :وه حجارلا

 لاق .حيحص دقعلاو دساف طرشلاف كلذ ادع امو «دقعلا دسفي هنإف ررغلا ىلإ وأ اهنم

 ؛ةيراضملا تدسف «حبرلا ةلاهجب دوعي ادساف اطرش طرتشا ىتمو :هكلله ةمادق نبا

 ارمخ لاملا سأر لعج ول (ى .دقعلا دسفأف .هيلع دوقعملا ضوعلا يف ىنعمل داسفلا نأل

 ملعي الو .فالتخالاو عزانتلا ىلإ يضفتف «ميلستلا نم عنمت ةلاهجلا نآلو ؛اريزنخ وأ

 يف .دمحأ نع صوصنملاف «ةدسافلا طورشلا نم كلذ ادع امو «براضملا ىلإ هعفدي ام

 ىلع حصي دقع هنآل ؛هريغو مرثألا هنع هركذ حيحص دقعلا نأ .هنع نيتياورلا رهظأ

 يف مكحلاو ...قالطلاو قاتعلاو حاكنلاك «ةدسافلا طورشلا هلطبت ملف ءلوهجم

 .ءاوس ةبراضملا يف مكحلاك ةكرشلا

 .(47 5 /5) قئاقحلا نييبتو «(4737 ال١ /5) ؟ينغملا” و ,(71/1 /97) ؟يواحلا” :رظنا

 ؟رمثلا نملف ةعرازملاوأ ةاقاسملا تدسف اذإ

 طورشلا هذه نم اًئيش طرش ىتمف :("345/5) "ىينغملا” يف هكلَج ةمادق نبا لاق

 .هكلم ءان اهنآل ؛لاملا برل اهلك ةرمثلاو «ةاقاسملا تدسف .«ةدسافلا

 ؟اهريغو ةاقاسم نم ةدسافلا تاكرشلا يف لماعلا هقحتسي يذلاردقلاوه ام

 ةلماعملا خسفنت مث نيرهش هعم لمعي نأك كلذو «لثملا ةرجأ هل :لوألا لوقلا

 يف ةرجأ ذخأي لماعلا ناك ولف .هيلإ عفديف ؛ةدملا هذه يف لماعلا ةرجأ مك رظنيف

 يعفاشلا لوق سايق وه اذهو .افلأ نيرشع لماعلا اذه عفد فالآ ةرشع رهشلا

 .ةليانخحلا دنع روهشملاو كلام نع نيتياورلا ىدحإو



 نحنا

 عويبلا باتك (مهزشيدحلا ()ج لل هريغو ِنْهّرلا باب

 اذه لثم يف لماعلا نأ سانلا ةداع نوكي نأك لثملا بيصن هل :يناثلا لوقلا

 ةاقاسملا تدسفو رهشأ ةيناث دعب لصحت ةرمثلا تناك ولف .جراخلا عبر ذخأي لمعلا

 نوشجاملا نباك ةنيدملا لهأ بهذم وهو .عبرلا عبر هل نوكيف طقف نيرهش يضم دعب

 نباو ميقلا نباو مالسإلا خيش هراتخاو ؛ةلبانحلا ضعب لوقو كلام نع ةياورو

 تدسف اذإ تاكراشملا هذه نأ حيحصلا ناك اذههلو :هلللظ ميقلا نبا لاق «نيميثع

 ام ريظن اهدساف يف ءانلاو حبرلا نم بجيف «لثملا ةرجأ ال «لثمللا بيصن اهيف بجو

 ةرجأ نإف .ءيش بجي ل :ءان الو حبر نكي مل نإف «ةردقم ةرجأ ال ءاهحيحص يف بجي

 يف بجي هنأ :عرشلا ةدعاق نإف ؟عنتمم اذهو .هفاعضأو لام لا سأر قرغتست دق لثملا

 رهم دسافلا حاكنلا يف بجي [ى ءاهنم حيحصلا يف بجي ام ريظن دوقعلا نم دسافلا

 يفو «لثملا نمث :تاف اذإ دسافلا عيبلا يفو .حيحصلا يف بجي ام ريظن وهو «لثملا

 يفو «لثملا حبر :ةدسافلا ةبراضملا يف بجي كلذكف ؟؛لثملا ةرجأ ةدسافلا ةراجإلا

 ةرجأ وه سيل اهحيحص يف بجاولا نإف ؟؛لثملا بيصن :ةدسافلا ةعرازملاو ةاقاسملا

 ةدسافلا يف بجيف ؟حبرلا نم عئاش ءزج وه لب «لثملا ةرجأ اهدساف يف بجتف ةامسم

 .هريظن
 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 *عتمملا حرشلا”و .054) ؟ةيمكحلا قرطلا”و «(85 /58 ؛07/50) ؟ىواتفلا”و «(4ا/0 /7) ؟ةيادبلا” :رظنا

 .(ع١6 /9)

 قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك مكح ام

 «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .ةضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك زوجي :لوألا لوقلا

 .قرولاو بهذلا يف اوفلتخا (لق :دمحأ لاقو ءاعامجإ يباطخلاو رذنملا نبا هلقن لب

 بهذلاب امأو :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا دنع جيدحخ نب عفار ثيدحب اولدتساو



 هريغو ِنْهَّرلا باب عويبلا باتك (؟م9)ثيدحلا (؛

 ثيداحألا امأو :اولاق «عنملا ىلع ليلد دري ملو «ةحابإلا لصألا نأبو ءانهني ملف قرولاو

 نم ةنيعم ةعطق ىلع هارك اذإ ام ىلع ةلومحم اهنإف ءضرألا ءارك نع يهنلا يف ةدراولا

 .فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ عفار ثيدح هنيب امك ءاهوحنو لوادجلاك ضرألا

 .الصأ ددحم ءىيشب الو ريناندلاو مهاردلاب ضرألا ءارك زوجي ال :يناثلا لوقلا

 نسحلاو سواطو يبعشلاو قورسمو دهاجمو ءاطع ىلإ هازعو مزح نبا لوق وهو

 ءارك نع يهنلا يف ةدراولا ثيداحألاب اولدتساو .دمحم نب مساقلاو نيريس نباو

 عفتني ملو ءاركلا رسخ دق نوكيف ةحئاج اهبيصي دق هنأل ؛ررغلا نم اهيف ابو ءضرألا

 .ءيشب ضرأللا نم

 اذكو .ةضفلاو بهذلاب ضرأللا ءارك زوجي هنأو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو :ةرصاعملا تالمعلا نم اهماقم ماق ام اًضيأ

 ؛(791/ /0) ؟نايبلا”و (47-0 /ال) ؟ىلحملا”و «(587/91) "راكذتسالا”و ,(57 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(50 /0) ؟حتفلا” و «(817 /1975) "ملسم حرش” و «(414 /0) ؟ينغملا”و 511/0 "ةيادبلا”و

 دوقنلا ربغب ضرأآلا ءاركزوجي له

 .ةعيبرو بيسملا نبا لوق وهو .طقف ةضفلاو بهذلاب الإ زوجي ال :لوألا لوقلا

 :ُةماكَث ٌعَرْرَي نإ :اًعوفرم هريغو دواد يبأ دنع تعفي جيدخ نب عفار ثيدحب اولدتساو

 اًضْرَأ ىَرْكَبْسا ٌلُجَرَو «حنم ام ٌعَرْرَي َوُهَق اًضْرَأ حم ٌلْجَرَو اَهْعَرْرَيَوُهَف ُضَرَأ هل ٌلُجَر
 الف :اولاق «(213715) ؟ةحيحصلا» يف هفثلت ينابلألا خيشلا هنسحو .اَّضِف ْوَأ بَلِ

 .ديقم اذهو «ةقلطم ىرخألا ثيداحألا نأل ؛ثيدحلا اذه زواجي نأ زوجي

 رثكأو كلام لوق وهو .ماعطلا الإ اهريغو ةضفلاو بهذلاب زوجي :يناثلا لوقلا

 نع مهن هتمومع ضعب نع ثفخ جيدخ نب عفار ثيدحب اولدتساو .هباحصأ

 ثلث ابيِراَكُي اَلَو ُفاَحَأ اَهْعِرْرْيْل وَأ ءاَهْعَرْرَيْلَك ضْرَأ هل ْتَناَك ْنَم» :لاق دك يبنلا



 بِلا

 عويبلا ٌباتك («م)ثيدحلا (؛)ج >ن/

 *دواد يبأ ننس” يف نابلألا هححصي ثيدحلاو .( ىّمَسُم ماَعَطِب الو عيرب اَلَو

 .(184) ملسم يف هلصأو (8046)

 ءاوس «ءايشألا رئاسو بايثلاو ماعطلاو ةضفلاو بهذلاب زوجي :ثلاثلا لوقلا

 اهنم جرخي ام ءزجب اهتراجإ زوجت ال نكلو «هريغ نم مأ اهيف عرزي ام سنج نم ناك

 :دشر نبا لاق «ةعامجو ةفينح يبأو يعفاشلا لوق وهو .ةرباخملا يهو عبرلاو ثلثلاك

 فلؤملا هركذ يذلا عفا رباج ثيدحب اولدتساو .إطوملا يف كلام مالك رهاظ وهو

 ةعرازملاو ةرباخملاو :اولاق «ةرباخملا نع دي هللا لوسر ىبن :هيفو )١575( مقرب مدقت

 «عبرلاو ثلثلاك عرزلا نم اهنم جرخي ام ضعبب ضرألا ىلع ةلماعملا امهو «ناتبراقتم

 .ةمولعملا ءازجألا نم كلذ ريغو

 ةعرازملا زوجيو ءايشألا نم اهريغو ةضفلاو بهذلاب زوجي :عبارلا لوقلا

 نوكي نأ زئاجف ءيشل انمث نوكي نأ زاج ام لكو :اولاق اهنم جرخي امت عبرلاو ثلثلاب

 ثيللاو يروثلاو دمحأ لوق وهو .اررغ وأ الوهجم نكي ملام ءضرألا ءارك يف ةرجأ

 هراتخاو «ةيعفاشلا يققحمو ةيكلاملا نم ةعامجو دمحمو فسوي يبأو يعازوألاو

 هريغو نّهّرلا باب

 امأف ...:هيفو ء«فلؤملا هركذ يذلا عنخ جيدخ نب عفار ثيدحب اولدتساو .يوونلا

 مولعم ءيش ىلع ةمولعم ةعفنم ىلع ةراجإ هنألو ؛هب سأب الف نومضم مولعم ءيش

 ثيدح :اهنمو ءتمدقت يتلا ةعرازملا زاوج ةلدأبو «تاراجإلا رئاس ىلع اسايق زاجف

 .فلؤملا هركذ يذلا دنع رمع نبا

 وهف ىلوألا لاوقألا باحصأ هب لدتسا ام امأو .عبارلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ءريثك فالتخاو بارطضا هيف عفار ثيدح نأ ىلع هيزنتلا ىلع لومحم
 "ينغملا” و )7/,471١(. "ةيادبلا”7 و «(7 537/ /ا/) ؟ناييلا” و .(5867 )75١/ "راكذتسالا” و «(5514/5) "فارشإلا” :رظنا

 .(51/6) "حتفلا7و كاملا )١5757/ "ملسم حرش” و )6/ 57١(«



 عويبلا باتك (؟84)ثيدحلا (؛

 مئاق عرزلاو ةراجإلا ةدم تهتنا اذإ

 ءارك ضرألا بحاصل نوكيو «علقي الو متي ىتح عرزلا كرتي :لوألا لوقلا

 .كلام لوق وهو .لثملا

 برق هكرت ضرألا بر ءاشي نأ الإ «ضرألا نم هلقني نأ هيلع :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأو يعفاشلا لوق وهو .ازئاج لصألا يف ءاركلا ناك اذإ ءدعب مأ كلذ

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حيحصلاو

 .(57571/5) "فارشإلا” :رظنا

 هريغو نْهّرلا باب
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 عويبلا ُباتك (؟90)ثيدحلا (؛)ج هريغو نْهّرلا باب

 ْنَي ىَرْمْعْلاِب لي يبنلا ىَمَق 3 :َلاَق عت ِهُلادْبَع ِنْب ِرباَج ْنَع ١

 هَل ثّبهو

 ىلإ ٌعجَرت ال٠ اهيِطْعَأ يِذَِّل اهإف ههبِقَعِلَو ُه آ ىَرْمُخ َرِوْعَأ ْنَم١ :ِظْفَل يفَو
 ه2 و

 .(ُثيِراَوملا هيف ْثَعَفَو ًءاَطَع ىَطْعَأ ُهن ؟ اه 0

2 
 َرَمْعَأ ْنَم هنإف ا اقوي لو َلاَوْمَ | ْمُكلَع اوُكنأ :مِلْسل ِظْفَل ينو سس ه5

 .اوبِقَعِلَو اَنْيَمَو ءاّيَح اروع يِذّلِل َيِهَف ىَرْمُع

 .مقرلا سفنب ملسم دنع ةريخألا ظافلألاو )١175(. ملسمو )7١775( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 بهوت اهنأل ؛رمعلا نم ذوخأم ةبهلا نم عون نيعلا مضب (ىرمعلاب) :هلوق
 لجرلا لجرلا يطعي اوناك ةيلهاجلا يف مهنأل ؛كلذب تيمس .هل بوهوملا رمع ةدم

 .كتايحو كرمع ةدم كل اهتحبأ :يأ ءاهايإ كترمعأ :لوقيو اهريغ وأ رادلا

 .اولسانت ام دلولا دلوو دلولا :وه «فاقلا رسكو نيعلا حتفب هب (هيقعلو) .هلوق

 .ةزئاج اهلعجو اهذفن :يأ (اهزاجأ ىتلا) :هلوق



 ا -
 هريغو ِنّهّرلا باب عويبلا باتك (؟90)ثيدحلا (؛)ج

 .ةايحا هذه يف كشيع ةدم :هانعمو «ةيفرظ ةيردصم ام (تشع ام) :هئوق

 الو .هفلخ نمل اثرإ نوكت هتامم دعبو «هتايح لاح يف :يأ «اتيمو اًيح١ :هئوق

 .ادبأ لوألا ىلإ عجرت

 .(157/0) "حيضوتلا”و «(441/9) *مالعإلا”و «(097 /4) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ىبقرلاو ىرمعلا يهام

 مض عم ميلا مض يكحو ءرصقلا عم ميملا نوكسو ةلمهملا مضب :ىرمعلا
 :هل لوقي نأ اهتروصو ءرمعلا نم ذوخأم :نوكسلا عم هلوأ حتف يكحو «هلوأ

 كل يه :وأ ءادبأ كل يه :وأ ءتشع ام :وأ ءكتايح كل يه وأ رادلا هذه كترمعأ

 .رمعلاب اهدييقتل ؟ىرمع تيمسو .كلذ وحنو كبقعلو

 كتبقرأ :هل لوقي نأ :اهتروصو «ةبقارملا نم ةذوخأم ىرمعلا نزوب :ىبقرلاو

 كل يهف كلبق ثم نإو «يل يهف يلبق َّثم نإف .كتايح كل يه وأ رادلا هذه

 اذكو هيلإ عجرتل رخآلا تومي ىتم بقري امهنم الك نأل ؛ىبقر :اه ليقو .كتثرولو

 .كلذ يف هماقم نوموقبف هتثرو

 نم تابهلا رئاس هيلإ رقتفي ام ىلإ نارقتفي «ةبهلا نم ناعون :ىبقرلاو ىرمعلاو
 |ى .بهاولا نذإب الإ ضبقلا حصي الو ءضبقلاب الإ مزلت الو .لوبقلاو باجيإلا

 .ةبهلا ىلع مالكلا يف كلذ نايب مدقت
 .(178/0) "متفلا” و .(585/0) ؟ينغملا” و «(171/ /8) "نايبلا” ؛رظنا



 يَحلا

 عويبلا باتك (.:.)نيدحلا (؛) >/

 ىرمعلا مكح

 لهأ ضعبو ثيدحلا لهأ نم ةفئاط لوق وهو .ىرمعلا حصت ال :لوألا لوقلا

 ال) :دواد يبأ دنع هتنتخ رباج ثيدحب ٍوجتحاو ؛يرهاظلا دواد :مهنم ءرهاظلا

 هريغو نْهَرلا باب

 هححصي ثيدحلاو .(هِنَتَرَوِل َوُهَف ُةَرِوْعَأ وأ اًكيَش َبِقْزَأ ْنَمَق .اوُرمْعَت اَلَو اوُبِقْرَت

 )1١9(. "ءاورإلا” يف ينابلألا خيشلا

 ضعب امهم ١ «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةحيحص ىرمعلا :يناثلا لوقلا

 ثيدح يف يي هلوقب اولدتساو .قافتالا اهيلع يوغبلا ىكحو «مزح نباو ةيرهاظلا

 يف ءاج اذكو ...ِدلكَي هللا ُلوُصَر اًهّراَجَأ يلا ىَرْمُعْلا (َّنِإ :فلؤملا هركذ يذلا رباج

 ىَرْمُعلا» :لاق دب يبنلا نأ دضتقح ةريره يبأو رباج ثيدح نم (777) يراخبلا

 وأ مترمعأ نإ مكنإ :مهل مالعإلا ليبس ىلع درو امنإف يهنلا امأو :اولاق .«ةَرْئاَج

 سفن يف هلوق هل لديو .ءيش هنم مكيلإ دعي ملو «بقرملاو رمعملل اهنإف متبقرأ

 .اويقَعَِو اَنْيمَو يح اَهَرَمْعأ يِذَّلِل َيِهَف ىَرْمُع َرَمْعَأ ْنَم هنا :ثيدحلا
 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(558/0) "حتفلا” و «(585 /0) ؟ينغملا” و ,(019 /7) ؟يواحلا”و :(477 /4) ؟ةنسلا حرش” :رظنا

 كبقعلو كل يراد كترمعأ :لاق اذإ

 نمل نوكت ةروصلا هذه يف ىرمعلا نأ ىلع ىرمعلا ةحصب نولئاقلا عمجأ

 .هتثرولو اهرمعأ
 .(584/0) ؟ينغملا» :رظنا



 هريغو نهرلا ْباِب

 ديقي ملو كترمعأ :لاقاذإ

 لهأ روهمج لوق وهو .هدعب نم هتثرولو هل بوهوملل يه :لوألا لوقلا

 يذلا كفخ رباج ثيدح يف 2 هلوقب اوجتحاو .ديدجلا يف يعفاشلا :مهنم «ملعلا

 .«بِقعِلَو اَنيَمَو بح اَهَرَمْعَأ يِذَّلِل َيِهَق ىَرْمُع َرَمْعَأ ْنَم١ :فلؤملا هركذ

 لوق وهو .هتثرول وأ بهاولل عجرت مث هتايح هل بوهوملل يه :يناثلا لوقلا

 م اذإ اهرمعأ يذلا ىلإ عجرت ىرمعلا نأ اندنع رمألا كلذ ىلعو :كلام لاق «كلام

 .كبقعلو كل يه :لقي

 .كلام لوقك هنأ هباحصأ ضعب ركذف «ميدقلا هلوق يف يعفاشلا نع فلتخاو

 هتقو نيع كيلمت اهنأل ؛ةدساف نوكت ةيطعلا نإ ميدقلا هلوق نأ هباحصأ رثكأ لاقو

 .اًرهش اذه كتعب وأ اًرهش اذه كترمعأ :لاق ول اك ءحصي ملف

 اهب عفتني هنأ ىلع فرع وأ ةنيرق كانه نكت مل ام لوألا لوقلا :وه حجارلا

 الإو ؛هب لمع فرع وأ ةنيرق تدجو نإف .اهرمعأ نم ىلإ تعجر تام نإف «هتايح

 .ملعأ هللاو .هتثرولو اهرمعأ نمل يهف
 .(45 /9) ؟ليسلا” و ((774 /0) "حتفلا” و )١178/8(« "نايبلا”و «(*91 /757) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟ىرمعلاك يه لهو ,ىبقرلا مكح

 :مهتجح .دمحمو ةفينح يبأو كلام لوق وهو .ىبقرلا حصت ال :لوألا لوقلا

 ىبقر بقرأ نم” :لاقو «ىبقرلا نع ىبن ديني هللا لوسر نأ دخد# رمع نبا ثيدح

 :اولاق (7177) "يئاسنلا ننس” يف ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو . "هل وهف

 قيلعت حصي الو ءرطخب قلعم كيلمت اذهو .انم رخآلل اهنأ اهانعم نأل ؛ةرطاخت اهنألو

 .رطخب كيلمتلا



 يخلا
 ا © لل

 عويبلا باتك (؟9:0)ثيدحلا (؛)ج

 يس ور 3 العم

 ءاَمَرِمْعَأ ْنَلل ٌةَرْئاَج ىَرْمْعْلا» :دكَب هللا لوسر لاق :لاق دهتتع سابع نبا ثيدح
 0 1 - م2 2

 ننس” يف هلله ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو .(اَهَبِقرَأ ْنل ةَرِئاَج ىََقَّرلاَو

 اوُيِقْرُت ال» :ديَي هللا لوسر لاق :لاق كت رباج ثيدح اذكو )7072٠١(, ؟ىئاسنلا

 هريغو نْهرلا باب

 .(7007) دوادوبأ هجرخأ .(يلَرَول َوُهَف ُرِوْعَأ وأ انيَش َبِقْرَأ ْنَمَك .اوُرِوْمُت اََو
 )١15١9(. ؟"ءاورإلا” يف ٍنابلألا خيشلا هححص حيحص هدنسو )١109(. يئاسنلاو

 الإ .ءاوس ىرمعلاك نوكتف يلإ تعجر َتّم نإف .كتايح كل يه :اهانعمو :اولاق

 .ىرمعلا ىلع اهديكأت نيبي اذهو .هلبق بقرملا تام نإ بّفرملا ةثرول اهَّط رش داز هنأ

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 51١(. /0) "محعفلا” و 594٠0(. /0) "ينغملا”و«(٠5١ /4) "نايبلا” :رظنا

 عوج هع

 ؟ عفانملا مأ ةبقرلا رمعملا كلمي له

 هلام رئاسك اهعفانمو اهتبقر هل بوهوملا كلمي ةذفان ةبه يه :لوألا لوقلا

 ىلإ عجرت الو «لاملا تيب ىلإ تلقتنا هتثرو ضرقنا نإو .هنع ثروتو «ءاش نإ اهعيبي

 كف رباج ثيدح :مهتجح .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .لاحب هتثرو ىلإ الو رمعملا

 اَل ءاهيِطْعَأ يذل انك ءِهبقعِلَو هَل ىَرْمُع َروغُأ لُجَر (ُي» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا
 ظافلألا نم اهريغو .«ُتيِراَولا هيف ْتَعَنَو ءاَطَع ىَطغَأ ُهَنأِل ءاَماَطْعَأ يِذّلا لإ ٌعِجْرَ

 .ثيدحلا يف ةدراولا

 نإف .هدعب نم هتثروو هتايح اهعفانم كلمي هل تبهو نمل اهنأ :يناثلا لوقلا

 نب ديزيو دمحم نب مساقلا لوق وهو .هتثرو ىلإ وأ بهاولا ىلإ تداع هتثرو ضرقنا

 نع «يبرح لا قاحسإ نب ميهاربإ لاقو .ميدقلا يف يعفاشلاو ثيللاو كلامو طيسق

 ةحنملاو ءلابحإلاو «راقفإلاو «ىبقرلاو ءىرمعلا يف برعلا فلتخي مل :يبارعألا نبا



 ١ م

 , اللد
 وريغو ِنْهّرلا باب عويبلا باتك (؟950)ثيدحلا (4)ج

 تلعج نمل اهعفانمو ءاهبابرأ كلم ىلع اهنأ «قارطإلاو ءىنكسلاو «ةيراعلاو «ةيرعلاو

 .ها .هل

 قرطيل لحفلا ةحابإ :لابخإلاو .بوكرلل ريعبلا ةداعإ :هانعم راقفإلاو

 .بارضلل لحفلا ةداعإ :قارطإلاو .اهيلع ام حابي ةلخنلا :ةيرعلاو .ثانإلا

 .ملعأ هللاو ءيناكوشلا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا
 "حتفلا”و 05807584 /6) "ينغملا”و )2١5560. "ىلحملا”و ء(1237/4١) نايبلا” و ,(47 /0) "فارشإلا” :رظنا

 .(40 /”) "ليسلا” و .(178/6)

 يتثرو ىلإ وأ يلإ تعج تعجر ّتم اذإف كتايح كل يه : لاقاذإ

 نإ اهبحاص ىلإ تعجر تام اذإف ؛هتايح ةدم رمعملل ةيراع يه :لوألا لوقلا

 نم ةعامج لاق هبو «ءاملعلا رثكأ لوق وهو .يفوت دق ناك نإ «هتثرو ىلإ وأ ايح ناك

 ىَرْمْعْلا اَّّنِإ :فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا يف كين رباج لوقب اولدتساو .ةيعفاشلا

 ام كل ّيِه :َلاَق اذ اًمَأَف «َكِيِقَعِلَو َكَل يِه :َلوقَي ْنَأ :ةييَب هللا ٌُلوُسَر اَهَراَجَأ يَِّل

 هجرخأ ابو .(ْمِهِطوُرُش َلَع َنوُنمؤملا» :ِلييَب هلوقبو .اًهبِحاَص لإ ٌعِجْرَت اهإف ؛َتْشِع
 عمس هنأ مساقلا نب نمحر لادبع نع «ديعس نب ىيحي نع )١5547( هئطوم يف كلام

 لاقف ؟اهيف سانلا لوقي امو ىرمعلا نع دمحم نب مساقلا لأسي يقشمدلا الوحكم

 .اوطعأ اهيفو مهلاومأ يف مهطورش ىلع مهو الإ سانلا تكردأ ام :دمحم نب مساقلا

 يه لقي مل اذإ اهرمعأ يذلا ىلإ عجرت ىرمعلا نأ اندنع رمألا كلذ ىلعو :كلام لاق

 .كبقعلو كل

 ةفينح يبأ لوق وهو .هتثرولو رمعملل نوكتو طرشلا ىغلي :يناثلا لوقلا

 يف 25 هلوقك «ةقلطملا ةلدألاب اولدتساو .دمحأ نع ةياورو ديدجلا يف يعفاشلاو



 عويبلا باتك (؟90)ثيدحلا (؛) هريغو نهَّرلا باب

 اَهَرَمْعَأ يِذَّلِل َىِهَف ىَرْمُع َرَمْعَأ ْنَم ُهَنإَف١ :فلؤملا هركذ يذلا كتف## رباج ثيدح

 ءيناكوشلاو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو

 ؟حيضوتلا”و 085 /0) ؟حتفلا”و )1١596 "ملسم حرش”و .(3848/0) "ينغملا” و ؛.(79١ /8) "نايبلا” :رظنا

0 ). 

 ؟راقعلا ريغ يف ىرمعلا حصت له

 ,راقعلا ريغ يف ىرمعلا حصتو :(540 /0) ؟ينغملا” يف هثلله ةمادق نبا لاق

 .تابهلا رئاسك ءكلذ يف تحصف ؛ةبه عون اهنأل ؟تابنلاو «ناويحلا نم

 ىبقرلاو ىرمعلا يف ةصالخلا

 ىرمعلا يف ليق اذإ هنأ :لصاحلاف :(55 /) ؟ليسلا” يف كله يناكوشلا لاق

 وأ كترمعأ :لاق نإو .هدعب نملو هل تعقو نمل اكيلمت تناك .كبقعلو كل :ىبقرلاو

 نع يور امو .هنع ثروتو هل كيلمت اممأ اهانركذ يتلا ثيداحألا رهاظف .كتبقرأ

 ىلإ عوجرلا بجيف هيف ةجح الف اجردم ناك امو ءهنم عوفرم وه ام فلتخا دقف رباج

 هذه مكح ناكف هتثرولو هل كلم اهنأب ةحرصم تفرع اك يهو «ثيداحألا رئاس

 كترمعأ لاق اذإ ةدبؤملا اذكهو .بقعلا اهيف ركذ ام مكح بقعلا ركذ نع ةقلطملا

 ةدمب ةديقم تناك اذإ امأو ءديبأتلا ظفل هيلع لدي امك كيلمت اهنإف ءادبأ كتبقرأ وأ ادبأ

 ال هنإف .ةنس نيرشع وأ نينس رشع اذه كتبقرأ وأ كترمعأ لوقي :نأك ةمولعم

 نأك طرتشا ول اذكهو .ردقلا كلذب الإ هسفن بطت مل اهنأل ؛رادقملا كلذ الإ قحتسي

 رمعملا توم دنع هيلإ عجري هنإف .يلإ عجر تم اذإف ءتشع ام اذه كترمعأ :لوقي

 ةتقؤملا ىرمعلاو .ىبقرلاو ىرمعلا يف لاقي نأ يغبني ام لصاح اذهف .بقرملا وأ



 عويبلا باتك (19:0)ثيدحلا ( هريغو نْهّرلا ُباب

 ءدلولل فنصملا ءانثتسال هجو الو «نيعلا يف ةلصاحلا دئاوفلا عيمج اهبحاص قحتسي

 .هب قوطنملا مكح يف نوكي فرع يرجي وأ هنم تعقو نم هينثتسي نأ الإ

 ؟ىرمعلاك يه لهف ,تومت ىتح رادلا هذه نكسا :لاق اذإ

 وحن وأ «كرمع اهنكسا وأ ءكرمع كل رادلا هذه ىنكس :لاق اذإ :لوألا لوقلا

 عفانملاو «عفانملا ةبه قيقحتلا يف هنأل ؛ىرمعلاك تسيلو مزال دقعب كلذ سيلف «كلذ

 هافوتساو اهنم هضبق ام ردق يف الإ مزلت الف ءاّئيشف اًئيش نامزلا يضمب ىفوتست امنإ
 رثكأ لاق اذهمو .ةحابإلا تلطب تام اههبأو .ءاش ىتم عوجرلا نكسمللو «ىنكسلاب

 «قاحسإو «يروثلاو ءيعخنلاو .يبعشلا :مهنم «ىوتفلا لهأ ةعامجو ء«ءايلعلا

 .ةيراع يه :يعفاشلا لاقو .ةصفح نع كلذ ىنعم يورو «يأرلا باحصأو

 تبثيف ,ىرمعلا ىنعم يف امنأل ؛هبقعلو هل نوكت ؛ىرمعلاك يه :يناثلا لوقلا
 :لاق اذإ هنأ يبعشلا نع يكحو «ةداتقو نسحلاو ءاطع لوق وهو .اهمكح لثم اهيف

 ىتح اهنكسا هذه يراد :لاق نإو «هتومو هتايح هل يهف .تومت ىتح نكسا .كل يه

 نوكتف اهتبقر هل لعج دقف .كل يه :لاق اذإ هنأل ؛اهبحاص ىلإ عجرت اهنإف .تومت

 .ةيراع نوكتف اهتبقر نود اهعفن هل لعج [نإف .هذه يراد نكسا :لاق اذإف ىرمع

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(191/4) ؟ىنغملا”و «(14/57) ؟راكذتسالا” و «(94 /7) "فارشإلا” :رظنا



 هريغو نْهَّرلا باب

 ُهَراَج ٌراَج َّنَعَنْمَي ال» :َلاَق كي هللا َلوُسَر نأ .ثنض َةَرْيَرْه يبأ ْنَع 1١-

 ِرْعُم اَهْنَع ْمُكاَرَأ يل ام: ٌريَرْهوُبَأ لوَقَي مث . (وِراَدج يف َةَبَّشَح َرِرْعَي ْنَأ

 هش مق هسا
 !مكفاتكا َنْيَب اهب نيرا هللا

 :ثيدحلا جيرخن

 امهدنعو )١1١9(. ملسمو «عمجلاب اذكه هبشخ لاق هنأ الإ 275777 يراخبلا هجرخأ

 .«نعنمي ال لدب .«عنمي ال»

 :ثيدحلا ظافلأ

 :ظفلبو اداوعأ :ظفلبو هبشخ ظفلب عمجلاب يور دقو دارفإلاب (ةبشخ» :هلوق

 .سدجلا دحاولاب دارملا نآل ؛دحاو ىنعملاو ءابشخ :ظفلبو .هعوذج

 .طئاحلا رادجلا «هرادج يف» :هئوق

 (اهنع) يف ريمضلا :هنللَو يبطرقلا لاق ««؟نيضرعم اهنع مكارأ يلام) :هلوق

 ؛مهيلع راكنإ هنم لوقلا اذهو ىنعملا ىلع اهثنأو ءمهل هنم تردص يتلا ةلاقملا ىلإ دوعي

 لب هيلع اولبقي مل مهنأ كلذو ؛هنم اوعمس ام لاقثتساو ضارعإلا نم مهنم ىأر امل

 .ثيدحلا اذه يف يذمرتلا هاور اى «مهسوؤر اوئطأط

 .(1 3/١ "مالعلا ريسيت” و «(5 /5( "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هيلع ةبشخلا عضو هل زوجي الف ,ررضتيراجلا رادج ناكاذإ

 نع هفعضل طئاحلاب رضي ناك نإف هيلع ةبشخ عضو امأف :هكلله ةمادق نبا لاق

 اَلَو َرَرَصض ال» دي هللا لوسر لوقلو ؛انركذ امل ؛هملعن فالخ ريغب «زجي مل لمح

 .(ٌراَرص
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 عويبلا باتك (؟91)ثيدحلا (4)ج الن هريغو نهرلا باب

 .(َراَرِضاَلَو َرّرَض ال١ :ربخل ؛عازن الب عنم ررضت نإف :هلللذ مساق نبا لاقو
 .(1517/6) ؟ضورلا ةيشاح”و ((004/1) "حيضوتلا”و «(000 /4) ؟ىينغملا» :رظنا

 هراج رادج يف ةبشخلا عضو ىلإ راجلا جتحي مل اذإ

 هيلع هبشخ عضو نع ةينغ هب نأ الإ .هب رضي ال ناك نإو :هثلله ةمادق نبا لاق
 يعفاشلا لوق وهو .اًضيأ زوجي ال :انباحصأ رثكأ لاقف ؛هريغ ىلع هعضو ناكمإل

 طئاح ءانبك ءزجي ملف ؛ةجاح ريغ نم هنذإ ريغب هريغ كلمب عافتنا هنأل ؛روث يبأو

 اّل» :لاق ْدْكَكَي هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىور امل ؛هزاوج ىلإ ليقع نبا راشأو .هيلع

 .(وراَدج لَع ٌةَبَسشَح ٌَعْضَي نأ ُهَراَج ْمُكُدَحَأ َْتْمَي

 دنع الإ هراج طئاح ىلع ةبشخ عضو هل سيلو : "عنقتسملا داز” يف لاقو

 .ةرورضلا

 هيلع صنو رثكألا دنع ةرورضلا دنع الإ :يأ : "؟ضورلا ةيشاح” يف لاق

 .كلذ يف كلاملا ىلع ررض الو هب الإ فيقستلا هنكمي مل اذإ هيلع هعضو هل زوجيف

 .(599/9) "عتمملا حرشلا”و )١157/50(( "ضورلا ةيشاح7 و (0680(2 /4) "ينغملا7 :رظنا

 هيلع ررض الو هراج رادج ىلع هتبشخ عضو ىلإ جاتحا اذإ

 طئاخلا وأ .هراج طئاح ىلع اهعضو ىلإ ةجاحلا تعد نإ :لوألا لوقلا

 ىلع ربجيو لوبقلا راجلا ىلع بجي هنإف ءهنودب فيقستلا هنكمي ال ثيحب «كرتشملا

 يف يعفاشلاو ةياور يف كلام بهذ هيلإو ,كنغ باطخلا نب رمع لوق وهو .كلذ

 اولدتساو .ثيدحلا لهأ نم ةعامجو يلع نب دوادو روث وبأو قاحسإو دمحأو ميدقلا

 عمس ايف مهف ةريره ابأ نأ الولو :اولاق ءفلؤملا هركذ يذلا كلغ ةريره يبأ ثيدحب

 هب ىضق دقو :اولاق ءبجاو ريغ مهيلع بجويل ناك ام بوجولا ىنعم دوي يبنلا نم
 وهو :ةباحصلا نم دحأ هفلاخي ل رمع نإ :يعفاشلا لاقو ةباحصلا روفو مايأ يف رمع



 ف مَنِحلا
 عويبلا باتك (111)ثيدحلا (:)ج الز

 قاس ةفيلخ نب كاحضلا نأ :حيحص دنسب (747/؟) "هتطوم” يف كلام هاور ايف

 هريغو نْهرلا باب

 هل لاقف .دمحم ىبأف ةملسم نب دمحم ضرأ ىف هب رمي نأ دارأف ضيرعلا نم هل اجيلخ

 دمحم ىبأف .كرضي الو ارخآو الوأ هب برشت ةعفنم كل وهو ينعنمت مل :كاحضلا

 هرمأف ةملسم نب دمحم باطخلا نب رمع اعدف باطخلا نب رمع كاحضلا هيف ملكف

 ىقست عفان كل وهو «هعفني ام كاخأ عنمت مل رمع لاقف .ال :دمحم لاقف هليبس ىلخي نأ

 ولو «هب نرميل هللاو رمع لاقف .هللاو ال :دمحم لاقف .كرضي ال وهو ءارخآو الوأ هب
 يبأ ثيدح ةصق ريظن اذهو .كاحضلا لعفف «هب رمي نأ رمع هرمأف .كنطب ىلع

 .هضرأو هراج راد نم هب عافتنالا ىلإ راجلا جاتحي ام لك يف رمع همّمعو .ةريره

 روهمج لوق وهو .كلذ هل بحتسي لب «لوبقلا راجلا ىلع بجي ال :يناثلا لوقلا
 بدنلا ىلع ثيدحلا اولمحو ديدجلا يف يعفاشلاو ةفينحوبأو كلام :مهنم «ملعلا لهأ

 هيلع هلوق ليلدب .بوجولا ىلع كلذ سيلو «هيلإ ناسحإلاو هل زواجتلاو راجل رب ىلإ

 هيلع هلوقك وهو :اولاق ان سفن ببي الإ يرفا لام لي ال :مالسلاو ةالصلا

 هانعم اذهو .هاَهْعَتْمَي اَلَق ٍدِحْسَلا لإ ْمُكِدَحَأ ٌةَرْما ِتَندَأَتْسا اًذإ) :مالسلاو ةالصلا

 .كلذ يف ريخلاو حالصلا نم لجرلا هاري ام ىلع بدنلا :عيمجلا دنع

 يناعنصلاو مالسإلا خيشو يقهيبلا رايتخا وهو ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 الإ مكحلا اذه ضراعي ام ةحيحصلا نئنسلا يف دجن مل :يقهيبلا لاق ءيناكوشلاو

 ملعأ وهو «ميرحتلا نم هرهاظ ىلع يوارلا اهلمح دقو ءاهصخي نأ ركني ال تامومع

 ىلع لاد مهضارعإل راكنتسا هنإف !؟نيضرعم اهنع مكارأ يلام :هلوق ليلدب «دارملاب

 .ميرحتلل كلذ نأ

 :(151/0) ؟يبطرقلا ريسفت”و ,(000 /5) "ينغملا”و :(776/17) ؟راكذتسالا”و ((509/5) "فارشإلا” :رظنا

 .(0//191) "ضورلا ةيشاح”و (87 //) "لينلا”و 2٠١(: 7 /7) ؟لبسلا”و )١105(( "ملسم حرش”و



 3 هريغو نّهّرلا باب عويبلا باتك (؟91)ثيدحلا ( ا

 ررض الب دجسملا رادج ىلع هبشخ عضو ىلإ جاتحا اذإ

 هنكمي ال ثيحب دجسملا رادج ىلع هبشخ عضي نأ ىلإ جاتحا اذإ :لوألا لوقلا

 دمحأ نع ةياور وهو .كلذ هلف ءدجسملا طئاح ىلع ررض الو «كلذ ريغب فيقستلا

 حشلا ىلع ينبم هقح نأ عم راجلا كلم يف زاج اذإ هنأل ؛ةيكلالا ضعب لوقو

 .ىلوأ ةلهاسملاو ةحماسملا ىلع ةينبملا ىلاعت هللا قوقح يفف .قيضلاو

 سايقلا نأل ؛ةيكلاملا ضعب لوقو دمحأ نع ةياور وهو .زوجي ال :يناثلا لوقلا

 بجوف ؛هيف دراولا ربخلل راجلا قح يف سايقلا كرُثو ءلكلا قح يف عنملا يضتقي

 .سايقلا ىضتقم ىلع هريغ يف ءاقبلا

 .نيميثع نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا :وه حجارلا
 "ضورلا ةيشاح”و .(157/5) "فاصنإلا”و ,(ال١/") "يقوسدلا ةيشاح”و ,2067/8) ؟ىنغملا” :رظنا

 57/4 "عتمملا حرشلا”و «(6//151)

 ؟كلذوحن وأ ميتي طئاح وأ فقو طئاح ىلع هبشخ عضي نأ هل زوجي له

 ؛نونجملاو لقاعلاو ميتيلاو غلابلا نيب انركذ امهيف قرف الو :هتللذ ةمادق نبا لاق

 .انركذ امل

 كلذ هبشأ امو ماتيألا تويبو طْبُدلاو ساردملاك :هكللو نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نيطرشلاب راجلا رادج ىلع عضي اى اهيلع هبشخ عضي هنإف «ةماعلا فاقوألا نم

 .راجلا ىلع ررضلا مدعو ءبشنخلا عضو ىلإ ةرورضلا :امهو «نيروكذملا

 .(577 /6) ؟عتمملا حرشلا”و ,(5١ا//5) ؟"ضورلا ةيشاح” و «(007/4) "ينغملا” :رظنا

 ؟رادجلا طوقس فيخ وأ هعضو نع ىنغتسا اذإ هبشخ ةلازإ همزلي له
 طئاح ىلع هبشخ عضو كلم نمو :(051/ /5) "ينغملا» هنللج ةمادق نبا لاق

 ببسلا نأل ؛هبشخ هداعإ هلف ؛ديعأ مث طئاحلا طوقس وأ هعلق وأ هطوقسب لازف



 هريغو نّهّرلا باب

 ىلع ىشخي نأ لثم «ببسلا لاز نإو «كلذ قاقحتسا رمتساف رمتسم هعضول زوجملا

 «حيبملا ببسلا لاوزل ؛هتداعإ زجت مل .هعضو نع ينغتسا وأ «هيلع هعضو نم طئاخلا

 هنأل ؛هتلازإ مزل .هعضو نع ينغتسا وأ ؛هيلع هعضو دعب طئاحلا طوقس فيخ نإو

 مل ؛هيلع هئاقبإ نع ينغتسا نكل ؛هيلع فخي مل نإو .ءبشخلا لوزيو «كلاملاب رضي

 هئاقبإ يف طئاحلا بحاص ىلع ررض الو ؛هبحاصب اررض هتلازإ يف نأل ؛هتلازإ مزلي

 .هطوقس ىشثحخ ول ام فالخب

 هرادج ىلع ءانبلا يف هل نذأ اذإ

 هراخلا طئاخلا بحاص نذأ اذإو :200/) "ينغملا” يف هلام ةمادق نبا لاق

 ال يذلا عضوملا يف هيلع هبشخ عضو وأ «هيلع ةرتس عضو وأ «هطئاح ىلع ءانبلا يف

 ريعملا عجر اذإف «ةمزال ةيراعلا تراص «هيف هل نذأ ام لعف اذإف .زاج ؛هعضو قحتسي

 «ماودلاو ءاقبلا ىضتقا هنذإ نأل ؛هلعف ام ةلازإ ريعتسملا مزلي ملو ءكلذ هل نكي مل ءاهيف

 مل «سارغلاو نفدلل اضرأ هراعأ ول امك «ريعملا كلذ كلمي الف هب رارضإ علقلا ينو

 .ناهض ريغب سارغلاو تيملا لقنب ةبلاطملا كلمي

 هراجل بشخ وأ ءانب هيلع يذلا هرادج مده دارأ اذإ

 ريغل طئاحلا مده دارأ نإو :(208/54) ؟ينغملا” يف ههلله ةمادق نبا لاق

 يف ررض الو «هيلع بشخلا ةيقبت وحش قحتسا دق ريعتسملا نأل ؛كلذ هل نكي مل «ةجاح

 .هتلازإ بشخلاو ءانيلا بحاص لعو «هضقن هلف ءامدهتسم ناك نإو «هتيقبت

 بشخلا لاز وأ طئاحلا مدهنا اذإ

 كلمي م طئاخلا ديعأ اذإو ::228/5) "ينغملا” يف هكللَم ةمادق نبا لاق

 علق ول اذكهو ءاهريغ وأ هتلآب هانب ءاوس ءديدج نذإب الإ هبشخو هئانب در ريعتسملا



 عويبلا باتك (مه:لخيدحلا (نج لل هريغو ِنْهَّرلا باب

 علقلا نم عنملا نأل ؛فنأتسم نذإب الإ هدر هل نكي مل .هسفنب طقس وأ ءابشخ ريعتسملا

 يف ناك ول ام هبشأف «هلعف ريغب علقلا لصح دق انه اهو ءررضلا نم هيف امل ناك انإ

 بحاص علق نإو ...يعفاشلا باحصأل نيهجولا دحأ اذهو «علقناف رجش ضرألا

 ؛قحلا هيلع نمت ايدعت «قح ريغي ليزأ هنأل ؛هتداعإ رخآلل ناك ءاناودع كلذ طتاخلا

 نذإ ريغب هتداعإ هبحاص كلمي مل «يبنجأ هلازأ نإو هناودعب هنع قحلا طقسي ملف

 .هسفنب طقس ول ام هبشأف «هنم .ناودع ربغب لاز هنأل ؛كلاملا

 راجلا رادج يف ىرخأ تافرصت

 نيب كرتشم رادج يف وأ راج رادج يف فرصت مرحيو :هنللو يتوهبلا لاق

 طئاخلا يف قرخلا :يأ ءاهمضو فاكلا حتفب ةوكلا يهو ةنزور حتفب هريغو فرصتملا

 وأ هكلام نذإب الإ هيف فر لعجك هوحنو ةرتسل ولو ءدتو برضب وأ قاط حتفب وأ

 .هيلع ءانبلاك هكيرش

 وأ مدهناف هراج رادج ىدنتف هكلم يف ارئب رفح ول اذكو :هنلله يوونلا لاقو

 ال كالملا نأل ؛هيلع ءيش الف «راجلا رئب ءام ريغتف ةعولاب رفح وأ هرئب ءام راغ

 رصق ولو .هنع ىنغتسي هنإف عراشلا ىلإ عارشإلا فالخب ءاذه لثم نع نونغتسي

 نم رفحلا برق اذإ كلذك نكيلو .كالهإ هنإف ؛نمض رئبلا ةعس يف ةداعلا فلاخف

 .راجلا طئاح لصأ يف نيجرسلا عضو نم عنميو «ةداعلا فالخ ىلع رادجلا

 .(١ا/0 /ال) "نيبلاطلا ةضور”و )١6١/7(: ؟تادارإلا ىهتنم حرش” :رظنا

 راجلا ضرأ يف باّريملا بص

 وأ هفقس ءام لسري نأ دحأل سيلو )١07(: ؟ىلحملا» يف هكئلِه مزح نبا لاق

 :كوَو هللا لوسر لوقل ؛ءاش ىتم عوجرلا هل ناك هل نذأ نإف .الصأ هراج ضرأ ىلع هراد



 ف

 عويبلا باتك (؟91)ثيدحلا (؛) هريغو نهَرلا باب

 يف هنم فرصت هراج ضرأ ىلع هراد ءام هقالطإف ٌماَرَح ُْكيَلَع ْمُكَلاَومَأَو ْمُكَءاَمِد َّنِإ»

 «ةبقرلا هكلمي مل هنأل ؛انذإ ماد ام وه نإ كلذ يف نذإلاو - مارح هيلع وهو - هريغ لام

 قيفوتلا هللابو ءكش الب ادغ هيف هل نذؤي ملام ريغ مويلا ام ءيش يف نذإلاو

 هراج نذإ ريغب هقح يف هناينب يلعي نأراجلل

 حيرلا هراج عنم نإو ءاش ام هناينب يلعي نأ دحأ لكلو :هغلله مزح نبا لاق

 .هل حيبأ ام ريغب هعنم رشابي مل هنأل ؛سمشلاو

 ىلع هءانب يلعي نأ راجلل نأ فلؤملا مالك رهاظو :هغللم نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نآل ؛دحاو قباط الإ هل سيل هراجو «قباوط ةتس وأ قباوط ةسمخ الثم هلعجيف هراج

 نآل ؛هنع ءاوهاو سمشلا بجح ول ىتح كلذ هلف ؛حيحص اذهو .رارقلل عبات ءاوهلا

 ناسنإلل زوجي ال هنأل ؛هعنمن انهف هراجب رارضإلا دصق هنأ انملع اذإ نكل ءهكلم اذه

 هتجوز عجاري نأ دارأ اذإ لجرلا نإ ىتح ءاعرش ةعونمم ةراضملاو هراج راضي نأ

 اًراَرْص َنُهُوكُِم الو# :ىلاعت هلوقل ةراضملا ؛هلصق ناك اذإ هيلع مرح اهقلط يتلا

 اققش هلعجيف هكلم لغتسي نأك حيحص ضرغل ناك اذإ امأ 1١[. :ةرقبلا]# أوُدَنعتل

 .كلذ هلف ءاهرجؤيو

 66760 /9) "عتمملا حرشلا”و يامال ؟ىلحملا” :رظنا

 !ةرتس ينبي نأ همزلي لهف .هراج نم ىلعأ ناكاذإ

 بحاصل سيلف ءرخآلا حطس نم ىلعأ امهدحأ حطس ناك نإ :لوألا لوقلا

 .هرتست ةرتس ينبي نأ الإ .هراج ىلع فرشي هجو ىلع هحطس ىلع دوعصلا ىلعألا

 هنأل كلذو ؛ناطيحلا زهب قدك ءهنم عنمف ؛هراجب رارضإ هنأل ؛ةلباتحلا بهذم اذهو

 .هصاصخ وأ هباب ريص نم هيلع علطا ول ام هبشأف .همرح ىلع علطيو .هراج فشكي



 هريغو نهّرلا باب

 َكِتْيَب يف َكْيَلَع َمَلَطا اُلْجَر نأ ْوَل» :ِييَي يبنلا لوق كلذ نم عنملا ىلع لد دقو

 ال هفرصت نإف ؛لفسألا قرافيو .«ٌحاَنُج َكِيَلَع ْنُكَيَل ُهََْع َتَقَمف ِاَصَحب ُهََْدَحَ

 .هراد فشكي الو «ىلعألاب رضي

 نيب زجاح اذه نأل ؛يعفاشلا لوق وهو .ةرتس لمع همزلي ال :يناثلا لوقلا

 .لفسألاك «هيلع امهدحأ ربجي الف ءامهيكلم

 عفترم تيب يل الثمف :هغلل» نيميثع نبا خيشلا لاق لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةربعلا :نولوقي ءاملعلا ؟هعافترا مكو .لفسألا ةفراشم عنمي ارادج ينبأ نأ بجيف

 ال ناسنإلا فقو اذإ ثيحب ارادج عضي نأ دب الف طسوتملا لجرلا ةماقب كلذ يف

 هيلع لطي يتيبو روس هنيبو ينيب نكل اقصالم سيل راجلا ناك اذإو .هراج ىلع فرشي

 نأ دبالف ءذفاونلا كلذ لثمو .ناريجلا ىلع ررض اذه نأل ؛ةرتس عضأ نأ ينمزلي انهف

 ...زوجي الف عيفر ريغ ناك نإف ءاعيفر اهرادج نوكي

 .(؟ 5 /9) "عتمملا حرشلا” وو( /5) "ضورلا ةيشاح” و «(ه/“/5) "ينغملا” :رظنا



 هريغو نْهرلا باب عويبلا باتك (؟9؟)ثيدحلا (؛)ج

 َنِم ريش َديِق َمَلَظ ْنَم» :َلاَق كك هللا َلوُسَر ْنَأ .انضض َةَّشْياَع ْنَع -5 7

 .َنيِضَرَأ عْبَس ْنم ُهَقَوُط ءضْرألا

 )١5117(. ملسمو (؟ 507) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ردق :يأ «ءايلا ناكسإو فاقلا رسكب وه :هكلل يوونلا لاق (ريش ديق» :هلوق

 .دحاو ىنعمب ءساقو سيقو داقو ديق :لاقي ءضرألا نم ريش

 يفرط نيب ام :وه «ءار اهدعب ءءابلا نوكسو نيشلا رسكب اريش» :هلوق

 .رابشأ هعمج ركذم وهو ءامهنيب داتعملا جيرفتلاب ماهبإلاو رصنخلا

 .لغلاك هقنعب طيحي اقوط نيضرألا نم تاقبطلا هذه لعج :يأ «هقوط» :هلوق

 . ضرأ عمج : :اهبءاكسإ زاجو ءارلا حتفب :. (نيضرأ» :هئوق

 )١١8(. ناجرجلل ؟تافيرعتلا”و («685/5) " حيض حيضوتلا” و )١117(: ؟"ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نع يدعتلا نع ةرابع :اًعرشو ؛هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو :ةغللا يف ملظلا

 .دحلا ةزواجم وه :ليقو .روا وهو «لطابلا ىلإ حا



 عويبلا باتك (؟99)ثيدحلا (:) هريغو نْهّرلا باب

 فلتخي ضيبقلاك ءاليتسالاو .قح ريغب هريغ قح ىلع افرع ءاليتسالا :اًعرشو

 .هيلع ىلوتسملا فالتخاب

 .(ه877/5) "حيضوتلا” و«( /60 "عتمملا حرشلا” (ه/0) "حتفلا” و .(7178/5) "ينغملا” :رظنا

 بصخلا مكح

 .نيملسملا عامجإو ةنسلاو باتكلاب مرحم بصغلا

 مُكحَنْدُي ملاومأ اولكأ ات ال أوُنَماَد حدا اًهّيأتَي 8# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 دل نإ :ىلاعت هلوقو [5 ة:ءاسنلا] 4ك ضو نع ردي تركك نأ َّلِإ لطب
0 

 ! لطلبل

 هبا 1و عفش

 :ءاسنلا] 4 اريِهَص كرولْصَيَسَو ارا ِْهنوُطُب يف نوعي اَمثِإ امنع نكت لوم نولح
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 ةشئاع ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :اهنم ءاَدج ةريثك ثيداحأف :ةئسلا امأو

 نإ :عا دولا ةجبح يف 205 هنع ضافتسا ام اهنمو ءاهريغ نع ءاج دقو . اهني

 يف ااَذَه ْمُكرْهّش يف اَذَه ْمُكَمْوَي ٍةَمْرْحَك ٌماَرَح م ْمُكْيَلَع مكضارعأو ْمُكَلاَوْمأَو ْمُكَءاَمِد

 .ثيداحألا نم اهريغو ااَّذَه ْمُكِدَلَب

 يتلا هوجولاب الإ هباتك يف لاومألا لجو زع هللا مرحف :هكللَج رذنملا نبا لاق

 ةنسلاو باتكلا هتحابإ ىلع لد امم «كلذ ريغو اياطعلاو تابحلاو تاراجتلا نم اهحابأ

 .عامجإلاو

 نيدهاعملاو نيملسملا لاومأ مرح هللا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو :هنلله لاقو

 (585 /5) ؟حيضوتلا” و «(778/5) ؟ينغملا” و 891-077 /8) ؟"فارشإلا” :رظنا



 -ٍ لأ

 07: ا مل
 /ٍج هريغو نهرلا باب

 هنيعب ايقاب ناك نإ بوصغملا در بصاغلا ىلع بجي

 عويبلا باتك (؟97)ثيدحلا (:

 مل هنيعب هدنع (ئاق لاملا ناك نإ بصاغلا ىلع بجاولاو :هنلله دشر نبا لاق

 .هيف فالخ ال اذهو .هنيعب هدري نأ ناصقن الو ةدايز هلخدت

 فالخ ريغب ءايقاب ناك ام «هدر همزل اًئيش بصغ نمف :هنللَم ةمادق نبا لاق

 هنم بوصغملا قح نألو ؛(ُهَيْدَوُت ىَّتَح ْتَرَكَأ اَم ِدَيلا لع :يَيَب يبنلا لوقل ؛هملعن

 .هدرب الإ كلذ ققحتي الو «هتيلامو هلام نيعب قلعتم

 تباث بوصغملا سفن درب باطخلا نأل ؛مولعم اذه :هكلذ يناكوشلا لاق

 الإ كلذ عرشلا هل حابأ الو «هتميق ىلإ لدعي نأ بصاغلل سيلف عرشلا تايعطقب

 يف عقو دق هنأل ؛فاحجإلا لك هب فحجأ نإو بجاو ءادفتسالا مث .كلاملا اضرب

 هذه نم صلختلا هيلع بجوو ؛عرشلل ةفلاختو اناودع هرايتخاب بصغلا ةيصعم

 ىتح ملاظلا دي ىلع ذخألا انيلعو .اليبس اهيلإ دجوو ةدوجوم تماد ام اهدرب ةملظملا

 تالاقملا بئارغ نم فاحجإلا ءانثتساف .ةفأر هب ذخأت الو ؛مولظملل هتملظم دري

 نم دي ىلإ درلا اذكهو .مولعم اذهو فلكملا ريغ يلو دي وأ كلاملا دي ىلإ درلا نوكيو

 اهيْهَوُت ىَنَح ْتّرَحَأ اَم ديلا َلَعا :ثيدحل بصاغ ريغ ناك اذإ هنم ءيشلا كلذ ذخأ

 .ملظ قوف ملظو ءبصغ ىلع بصغ هيلإ درلاف ابصاغ ناك اذإ امأ
 .(88 /5) "ليسلا”و ((778/0) ؟ينغملا” و (( 750 /8) ؟فارشإلا”و ((1748/5) "ةيادبلا” :رظنا

 اهدئاوفو ةيوصغملا نيعلا بصاغلا دري

 لاقف دلولا وهو هسنج نم بوصغملا ءيشلا دلوت نع ةرابع ةدايزلا تناك اذإ

 هدري بصاغلا نأ هملعأ فالخ الف هتقلخو هتروص ىلع ناك ام امأف :هئلله دشر نبا

 تتام اذإ كلذ يف اوفلتخا انإو بصاغلا دلو ناك نإو «ةبوصغملا مألا عم دلولاك

 ةميقو دلولا دري لب :يعفاشلا لاقو «مألا ةميقو دلولا نيب ريخم وه :كلام لاقف مألا

 .ها .سايقلا وهو .مألا



 عويبلا باتك (؟97)ثيدحلا ( وريغو نّهّرلا باب

 اهل ةعبات ةبوصغملا نيعلا دئاوف :هغللذ يناكوشلا لاقف تادايزلا نم اهريغ امأو

 يف فلاخ نمو هيلإ اهدئاوف در بجي كلذك كلاملا ىلإ ةبوصغملا نيعلا در بجي اف

 الف (ِناَمّضلاي ُجاَرَخلا» :ثيدحب لالدتسالا امأو .ةيارد الو ةياور هديب سيلف اذه

 ءاهب ةبوصغملا نيعلا قاحلإ حصي فيكف ءعرشلا نذإب ةضوبقم نيع يف دراو هنأ كافخي

 يف جارخلا وهو اضوع قحتسي فيكف ؛لاح لك ىلع نماض بصاغلا نأ مولعمو

 الإ همومع سيلو ؛هعضوم ريغ يف ليلدلا عضو نم اذهف :ةلمجلابو !؟هناض ةلباقم

 ةيلصألا دئاوفلا نيب قرف الو .كلذل دض وه ام ىلإ ةبسنلاب ال هيف درو ام ىلإ ةبسنلاب

 اه ءان وه يتلا نيعلا كلام ىلإ هدري ىتح بصاغلا ديب بصغ لكلا لب ؛ةيعرفلاو

 مل ولو اهنم فلت ام بصاغلا نمضيف لايخلا درجم ىلع الإ نبي مل امهنيب قرفلا ىوعدو

 ىوعد ةنامأ ةيلصألا نأ ىوعدو اهدر نم نكمتي مل وأ هسفنل اهلقن الو اهيلع نجي

 لقعلا اهدريو ءعمسلا اهجمي يتلا تالاقملا هذه لثم نم بجعلا هلل ايف .ةدودرم

 !عرشلاو

 )١5491/1١( *عتمملا حرشلا”و «(88 /7) ؟ليسلا” و )١547/54(( ؟ةيادبلا” :رظنا

 لاح لك ىلع نمضي بصاغلاف بوصغملا فلت اذإ

 تتاهف ةيراج لجر بصغ ول هنأ يف هتملع دحأ فلتخي الو :هكله رذنملا نبا لاق

 .كلذك اعيمح نيلاحلا يف اهنمض ءالتق اهلتق وأ اتوم هيدي يف

 وأ هنيع تفلتأ لام لك :وهف .نامضلا هيف بجي ام امأو :هثلله دشر نبا لاق

 لقني ايف كلذو .كلمتو هيلع ديلا تطلس وأ ءامسلا نم رمأب هنيع بصاغلا دنع فلت

 .قافتاب لوحيو

 /١9(. /4) «ةيادبلا” و «("77/8) ؟فارشإلا” :رظنا
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 عويبلا باتك (م.:)ثيدحلا (؛) ننل هريغو ِنْهّرلا باب

 تفلت اذإ ةيوصفملا نيعلا دئاوز بصاغلا نمضي له

 لاح يف اهدرب هبلاطي نأ الإ ءبصغلا دئاوز نامض بجي ال :لوألا لوقلا

 كلام لوق وهو .ةعيدولاك ءاهناض بجي الف «ةبوصغم ريغ اهنأل ؛اهدري الف اهتدايز

 دئاوزلا هذه ىلع هدي توبثو «مرحم لعف هنأ بصغلا مدع ليلدو :اولاق «ةفينح يبأو

 هنم مرحم لعفب سيل اهدوجوو «هدي يف دئاوزلا دوجو ىلع ىنبنا هنأل ؛هلعف نم سيل
 :لثم ءبصغلا ناهض ةنومضم بصاغلا دي يف بصغلا دئاوز :يناثلا لوقلا

 ءيش فلت ىتم «ناويحلا دلوو «ةرجشلا ةرمثو ءاهريغو «ةعانصلا ملعتو «نمسلا

 دمحأ لوق اذهو .هلصأ عم فلت 7 وأ ءادرفنم فلت ءاوس «هنمض بصاغلا دي يف هنم

 بصاغلا دي يف لصح ءهنم بوصغملا لام هنأل ؛يناكوشلا رايتخا وهو يعفاشلاو

 ال هلعف نم سيل هدي تابثإ نإ :مهوقو ءلصألاك ؛فلتلاب هنمضيف .بصغلاب

 مألا ىلع هدي تابثإو «دئاوزلا هذه ىلع هدي تابثإ ىلإ ببست مآلا كاسمإب هنأل ؛حصي

 .روظحم

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 "صضورلا ةيشاح”و 203٠١ /8) ؟ليسلا”و «(576 /0) ؟ىنغملا”و ١58(« /4) "ةيادبلا” و «("1 /7) «نايبلا” :رظنا
 .(130 )1١/ ؟عتمملا حرشلا” و .( 9 /0)

5 32 

 ةميقلاب يلثملا ريغو هلثمب يلثملا نمضي
 :وه ام يلثملا يف ملعلا لهأ فلتخا :الوأ

 امم كلذ ريغو تابورشملاو تاموعطملاك نوزوملاو ليكملا هنأ :لوألا لوقلا

 بْبَع يفُّهَل اكْرِش ٌقَتعَأ ْنَم١ : ثيدحب اولدتساو 0

 لثمب ديب يبنلا ضقي ملف :اولاق (ٌمُهَصَصِح اكرم ىَطْغَأَ ءِلْذَع ٍةَميِقب ِهْيَلع مي

 .هتميقب ىضق |نإو «دبعلا



 عويبلا ُباتك (؟94!)ثيدحلا ( هريغو نهرا باب
 اناويح وأ انوزوم وأ اليكم ناك ءاوس «ةبش وأ ّلثم هل ام لك يلثملا :يناثلا لوقلا

 نوكي يتلا تاعونصملا نم اهريغو نيجانفلاك عونصم ريغ وأ اعونصم وأ ادامج وأ

 فلستسا ْةْيَِي يبنلا نأ اذه لديو .نوزوملاو ليكملا يف لثامتلا نم قدأ اهيف لثامتلا

 لاق :اهيفو «ماعطلاو ةفحصلا ةصق اًضيأ اذه لديو «ةميقلا دري ملو اهلثم درف البإ

 ّنِم َلَتَق ام ُلَثَي ُاَرَجَم :ىلاعت هلوقو ؟ِءاَنِإب ٌءاَنِإَو ماَعَطب ٌماَعَط» 1:5 يبنلا

 وهو .ةباحصلا لعف (ى ناكمإلا بسحب هلثمب ديصلا نمضيف [98:ةدئاملا]# محتل

 ميقلا نباو مالسإلا خيش هراتخاو دمحأ بهذم يف ةياورو ةفينح يبأو يعفاشلا لوق

 بايثلاو ةينآلاو ناويحلا لثم ناك نإو :هغثلَه ميقلا نبا لاق «نيميثع نباو يدعسلاو

 يف لثملل ةفلاخملا مهاردلاب نامضلا :نيئيش نيب رمآلا راد دقف ارذعتم هجو لك نم

 لثملاب ناضلاو «ةيلاملا يف نومضملا تواس نإو عافتنالاو دوصقملاو ةفصلاو سنجلا

 .عافتنالاو دوصقملاو ةيلاملاو ةفصلاو سنجلا يف فلتملل يواسملا ناكمإلا بسحب

 .لدعلاو سايقلاو صوصنلا ىلإ برقأ اذه نأ بيرالو

 تاعانصلا هيف ترثك يذلا رصعلا اذه يف اميس ال «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 هللاو ءكلذ ريغو بشخو مالقأو بايثو ٍناوأو تارايس نم ةقدلا ةياغ يف ةلثامتملا

 .ملعأ
 :ةلأسملا مكح امأو

 .اهيلع قفتم ةدعاق (هلثوب لثمل ْناََض) :ةدعاقو :هثللذ نيميثع نبا لاقف

 عمتجم 'ماَعَط ُلِْم ٌماَعَط» :ثيدحلا اذه يف دْيَيَي هلوق :هلللك ربلا دبع نبا لاقو

 هنإ بورشم وأ لوكأم نوزوم وأ لوكأم موعطم لك يف هب لوقلاو «هلامعتسا ىلع

 تانوزوملاو تاليكملا يف لثملا ىلع اوعمجأ دقو ...هتميق ال هلثم هكلهتسم ىلع بجي

 .لثملا دجو ىتم



 هريغو نّهّرلا باب

 بصاغلا ىلع نأ انوزوم وأ اليكم ناك اذإ هنأ ىلع اوقفتا :هفللج دشر نبا لاقو

 .انزوو ةفص كلهتسا ام لثم :ينعأ «لثملا

 ريناندلاو مهاردلاك هتافص براقتتو هؤازجأ لثاهتت اممو :هفثله ةمادق نبا لاقو

 .فالخ ريغب هلثمي نمض ناهدألاو بوبحلاو

 نوزوملاو ليكملا ادع ام وهو ءتافصلا براقتم ريغ ناك نإو :هغللو لاقو

 .ةعامجلا لوق يف هتميق تبجو

 ىواستت ال امم وهو لاثمألا تاوذ ريغ نم تناك نإف :هغللج ينارمعلا لاقو

 بصاغلا ىلع بجو اههبشأ امو باشخأللاو ناويحلاو بايثلاك «هتافص الو هؤازجأ

 :لاق هنأ يرينعلا نسحلا نب هللا ديبع نع يكح ام الإ «ءاملعلا ةفاك لوق وهو .هتميق

 .ةروصلا قيرط نم هلثم هيلع بجي

 تاليكملا ىوس ام نأب نوملسي نيقيرفلا نأ مدقت ام لالخ نم رهظي يذلاو

 يف لاحلا وه اك هلثمب نمضيو يلثم هنأ هتازجأو هتافص لثاقت نكمأ نإ تانوزوملاو

 تارايسلاك اهؤازجأو اهتافص ىواستت يتلا رصعلا اذه يف ةعنصملا ءايشألا نم ريثك

 لوق نم كلذو ءاهوحنو جاجدلاك ةدلوملاو اهريغو تادعملاو مالقألاو يناوألاو

 «تافصلا براقتم ريغ :ةمادق نبا لوقو «هتافص الو هؤازجأ ىواستت ال :ينارمعلا

 حمقلا نم عاصلا ءاوتسا نم دشأ اهتافصو اهؤازجأ ىواستت ءايشألا هذه نإف

 هؤازجأ لثاهتت امم هريغ اذكهو هلثمب نمضي الثم ناجنفلا نإ لوقن نأ نكميف «هريظنب

 بجاولا :لاقف ةلأسملا لصأ يف فلاخ هغللو يناكوشلا نأ ىلع «ملعأ هللاو .هتافصو

 وأ اهلثم ذخأ نيب اريخم كلاملا ناك تفلت نإف .ًةيميق وأ تناك َةيلثم ةبوصغملا نيعلا در

 ىلعأ نم يلثملا عاجرإ نكلو «يميقو ٍلثم نيب قرف ريغ نم هب ىضري هجو ىلع اهتميق



 هريغو نّهرلا باب

 ةدامل عطقأو ءرجاشتلا عفد ىلإ برقأ حالطصالا اذه ىلع يميقلا ةميقو سنجلا عاونأ

 .ملعأ هللاو «عازنلا

 ؟ىواتفلا”و ,(7١؟ /9) ؟نايبلا”و )784/1١5«(: ؟ديهمتلا”و )١78/5(«2 ؟ةيادبلا”و (7548) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟عتمملا حرشلا”و «(14/9) "ليسلا”و ,(174/0-510) "ينغملا”و «(7/7) "نيعقوملا مالعإ”و )٠0/07(«

 .(( 684/5 "حيضوتلا”و )٠١//1717(«

 ةميقلاب ىتأ لثملا رذعت اذإ

 هلو لثملا لصحتي ىتح ؛راظتنالا لثملا رذعت دنع بوصغملل نأ ءاملعلا ركذ

 «لثملا ذخأو ةميقلا در هل سيلف «لثملا ىلع ردق مث ةميقلا ذخأ نإف ةميقلا ذخأ

 :ةربتعملا ةميقلا يه ام اوفلتخاو

 ةفينح يبأ لوق وهو .ةمكاحملا موي هتميقب بصاغلا ىلع مكحي :لوألا لوقلا

 تقو ىلإ راظتنالا راتخي نأ كلاملل نأل اولاق .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا دنع هجوو

 ىلإ لثملا نم هقح لقتني امنإف ؛عاطقنالا دعب ابجاو لثملا يقب اذإو «لثملا ذخأيف هكاردإ

 ةموصخلا تقو هتميق ربتعتف .ةموصخاب ةميقلا

 ةياورو فسوي يبأو كلام لوق وهو .بصغلا موي ةميقلا ربتعت :يناثلا لوقلا

 وه زجعلا دنع ةميقلاو «ةردقلا دنع لثملا نض بوجو ببس نأل ؛دمحأ نع

 .هببس دوجو تقو نم ربتعي مكحلاو .بصغلا

 ضعبو نسحلا نب دمحم لوق وهو .لثملا رذعت موي ةميقلا ربتعت :ثلاثلا لوقلا
 ةميقلا ىلإ ريصملاو بصاغلا ىلع لثملا بجوأ بصغلا نأل ؛دمحأ نع ةياورو ةيكلاملا

 هكلهتسا ول !ى «عاطقنالا موي هتميق ربتعتف «عاطقنالا ببسب لصح رذعتلاو «رذعتلل

 .تقولا كلذ يف



 عويبلا باتك (,ه؟لنيدحلا (؛)ج ٠ هريغو نْهّرلا باب

 ءاوس «ةموصخلا موي ىلإ بصغلا موي نم لثملا ميق ىلعأ ربتعت :عبارلا لوقلا

 عافترا ببسي ناك وأ هوحنو نمس نم ةبوصغملا نيعلا يف ببسل اهعافترا ناك

 .دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلا بهذم يف هجوو روث يبأ لوق وهو .راعسألا

 .دمحأ نع ةياور وهو .هفلت موي هتميق ربتعت :سماخلا لوقلا

 :هللله لاق «ءيناكوشلا رايتخا وهو ءملعأ هللاو «عبارلا لوقلا :وه حجارلا

 هذه نآل ؛فلتلا تقو ىلإ بصغلا تقو نم ميقلا رفوأب انومضم نوكي نأ ىلوألاو

 ايقاب ناك ول هنأ زئاحلا نمف «تاقوألا ضعب يف ءيشلا كلذ ةميق تداز اذإف .ةملظم

 .ةدايزلا هذه هعابل كلاملا ديب

 حرش” و ((058/5) ؟عورفلا”و ١9(« /97/) "نايبلا” و )78/1١(« *عئانصلا عئادب”و ,(7510 /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 ٠٠١(. /9) ؟ليسلا”و (441/5) "رفاصنإلا” و «(437 /0) يشرخلل ؟ليلخ رصتخم

 ؟بصاخغلا اهنمضي لهو ؟راقعلا بصغ روصتي له

 ىلع امامض بجيو .رودلاو يضارألا نم راقعلا بصغ روصتي :لوألا لوقلا

 دمحأ بهذم رهاظو نسحلا نب دمحمو يعفاشلاو كلام لوق وهو .اهبصاغ
 يذلا ةغ# ةشئاع ثيدحب اولدتساو .ةيرهاظلا لوق وهو «هباحصأ نع صوصنملا

 ءاليتسالا نكمي هنأل ؛بصغت ضرألا نأ يف حيرص هنإف ؛هانعم يف امو فلؤملا هركذ

 نم اهكلام عنميو رادلا نكسي نأ :لثم .هكلام نيبو هنيب لوحي هجو ىلع هيلع

 ىلع ىلوتسا ايف «هعاتم نيبو هنيب لاح اذإ امأو «عاتملاو ةبادلا ذخأ ول ام هبشأف ءاوخد

 .هراد ىلع يلوتسي الو «كلاملا سبحي نأ انهاه هريظنف هلام

 اهنمض ءاهفلتأ نإو ءبصغلاب نمضت الو ءاهبصغ روصتي ال :يناثلا لوقلا

 ؛ليوحتلاو لقنلا اهيف دجوي ال هنأل ؛فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وهو .فالتإلاب



١١ 
٠. 

 هريغو نْهّرلا باب عويبلا باتك (؟9؟)ثيدحلا (4)ج

 ىلع ديلا تابثإ بصغلا نأل ؛عاتملا فلتف .هعاتم نيبو هنيب لاح ول [ى ءاهنمضي ملف

 .راقعلا يف كلذ نكمي الو .كلاملا دي هب لوزت هجو ىلع اناودع للملا

 .ملعأ هللاو ءيناكوشلا رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(84 /5) ؟ليسلا” و .(711/6) ؟ينغملا” و )١78/4(. ؟ةيادبلا” و )١777(. ؟ىلحملا” :رظنا

 نمض بصاغلا نم ببسب راقعلا فلت اذإ

 .هلعفب ضرألا نم فلت ام امأو :(7557 /5) ؟ينغملا” يف ههه ةمادق نبا لاق

 وأ ءاهيف ةراجحلا ءاقلإو ءاهبارت طشكو ءاهقيرغتو ءاهناطيح مدهك «هلعف ببس وأ

 نآل ؛ءاملعلا نيب الو .بهذملا يف فالتخا ريغي هنمضيف «هئانب وأ هسرغب لصحي صقن

 .فالتخا ريغ نم فالتإلاب نمضي راقعلاو «فالتإ اذه

 !نمضي لهف .هنذإ ريغب هراد وأ ناسنإ ضرأ لخدااذإ
 وأ ناسنإ ضرأ لخد ولف «ءاليتسا ريغ نم بصغلا لصحي ال :لوألا لوقلا

 وأ اهيف اهبحاص ناك ءاوسو «هنذإ ريغ وأ هنذإب اهلخد ءاوس «هلوخدب اهنمضي مل «هراد

 ول اى ءاهنمضي ملف ءاهيلع لوتسم ريغ هنأل :اولاق «ةلبانحلا بهذم وهو ءنكي مل

 «ةيراعلا يف هنمضي ام بصغلاب نمضي (نإ هنألو .هءارحص لخد وأ «هنذإب اهلخد

 اذإ .بصغلا هب تبثي ال كلذكف ءاهيف نامضلا هب بجي الو «ةيراعلا هب تبثت ال اذهو

 .نذإ ريغب ناك

 دصق ءاوس ءاهنمض ءاهيف اهبحاص نكي ملو «هنذإ ريغب اهلخد نإ :يناثلا لوقلا

 نآل ؛ةيعفاشلا ضعب بهذم وهو .اهوخد يف هل نذأ راد وأ «هراد اهنأ نظ وأ .كلذ

 اذهو «ةيداعلا ديلا تابثإ بصغلا نإف ءابصاغ ريصيف «كلذب اهيلع تتبث لخادلا دي



 عويبلا باتك (؟9؟)ثيدحلا (؛)ج هريغو نهّرلا باب

 نود ءاهيف وه نمل اهب مكح ءامل ةنيب الو رادلا يف اعزانت ول اهنأ ليلدب «هدي تتبث دق

 .اهنم جراخلا

 .ملعأ هللاو .برقأ لوألا لوقلا
 .(517 /0) "ينغملا”و «(55 /90) "نايبلا” :رظنا

 ةبوصغملا ضرألا يف ىنب وأ سرغ اذإ

 ةلمجلاب ارمث وأ الخن سرتغا نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأو :هنلله دشر نبا لاق

 .علقلاب رمؤي هنأ ههضرأ ريغ يف اتابنو

 بلطف اهيف ىنب وأ هنذإ ريغب هريغ ضرأ يف سرغ اذإ :هنلله ةمادق نبا لاقو

 امل ؛افالخ هيف ملعن الو .كلذ بصاغلا مزل هئانب وأ هسارغ علق ضرألا بحاص

 ...(قَح ملاظ قْرِعِل َسْيَل» :لاق ديب يبنلا نأ ليفن نب رمع نب ديز نب ديعس ىور

 .هغيرفت همزلف «هنذإ ريغب ؛هسفن يف هل ةمرح ال يذلا هكلمب ؛هريغ كلم لغش هنألو

 ؛هيلع تناك ام ىلإ ضرألا درو ءرفحلا ةيوست همزل اهعلق ذإو ءاشامق هيف لعج ول امك

 ذخأ ضرألا بحاص دارأ نإو «هتلازإ هتمزلف «هريغ كلم يف هلعفب لصح ررض هنأل

 كلمي ملف ءبصاغلا لام نيع هنأل ؛كلذ هل نكي مل .ضوع ريغب ءانبلاو رجشلا

 «هتميقب هذخأ بلط نإو ءاناويح وأ اثاثآ اهيف عضو ول | .هذخأ ضرألا بحاص

 ؛ةميقلا ذخأ ىلع ريجي الو .هلقن كلمف ءهكلم هنأل ؟علقلا هلف «علقلا الإ هكلام ىبأو

 نأل ؛زاج اهريغ وأ ةميقلاب هنع هضيوعت ىلع قفتا نإو .اهيلع ريجي ملف ةضواعم اهنأل

 «ضرألا كلامل ءانبلاو سارغلا بصاغلا بهو نإو هيلع اقفتا ام زاجف ءاممل قحلا

 .زاج «كلاملا هلبقو .هعلق نم صلختيل

 ,(587) ؟"ينغملا”و ء(1107/5) *ةيادبلا” :رظنا



 هريغو نْهّرلا باب

 اهدري نأ ىلإ اهبصتغا ذنم ةيوصفملا نيعلا ةرجأ بصاغلا ىلع

 ذنم ضرألا رجأ بصاغلا ىلع :(5157/0) ؟ينغملا» يف هئللذ ةمادق نبا لاق

 ءاوس «هلثم رجأ بصاغلا ىلعف ءرجأ هل ام لك اذكهو ءاهميلست تقو ىلإ اهبصغ

 ءاهضوع هيلع ناكف ؛ةيداعلا هدي يف تفلت اهنأل ؛تبهذ ىتح اهكرت وأ عفانملا فوتسا

 .نايعألاك

 ارقتسم اصقن بصاغلا دنع ةبوصغملا نيعلا تصقن اذإ

 اهريغ وأ تناك اضرأ ةبوصغملا نيعلا صقن ناض بصاغلا ىلع :لوآلا لوقلا

 «برخ ءانبو ءسوس ماعطو ءرسكت ءانإو ءقرخت بوثك ءارقتسم اصقن ناك اذإ
 يعفاشلا لوق وهو .كلذ الإ كلالل سيلو .صقنلا شرأو اهدري هنإف ءهوحنو

 نم زيفقلاك «هنامض بجوف ؛بصاغلا دي يف لصح صقن هنأل ؛روهشملا يف دمحأو

 ضرغب ال ؛هيلع ينجملاب فالتإلا يف رابتعالاو :اولاق .بوثلا نم عارذلاو «ماعطلا

 .هريغل حلص اذهل حلصي مل نإ اذه نأل ؛هبحاص

 ريخي هنإف اريبك اصقن ناك نإو «شرألا ذخأ اريسي اصقن ناك نإ :يناثلا لوقلا

 دمحأو ةفينح يبأ لوق وهو .ةميقلا ذخأيو اهيقبي نأ نيبو شرألاو نيعلا ذخأي نأ نيب

 لتق ول امك «هتميقب ةبلاطملا هل تناكف .هتعفنم مظعم تفلتأ ةيانج هذه نأل ؛ةياور يف

 ينجملا ناك ءاهيف اهبحاص ضرغ فلتأف «نيع ىلع ىنج اذإ :كلام لاقو «هل ةاش

 فلتأ هنأل ؛اهتميق ذخأو اهملس ءاش نإو ءتصقن اب عجر ءاش نإ «رايخلاب هيلع

 .اهعيمج فلتأ ول اى ءاهتميق هتمزلف «ةعلسلا نم ةدوصقملا ةعفنملا

 كلاملا نأ قحلا :هثلله لاق «يناكوشلا حيجرت وهو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ضرغ ريغ ىلإ وأ ضرغ ىلإ رييغتلا نوكي نأ نيب قرف ريغ نم «نيعلا رييغت دعب ريخم

 ذخأو بصاغلل اهكرت ءاش نإو ءصقنلا شرأ عم هيلإ نيعلا عوجر راتخا ءاش نإف



 نِحلأ

 عويبلا باتك (؟9؟1)ثيدحلا ب هريغو نّهّرلا باب

 ىلإ رييختلا نيب قرفلل هجو ال هنأ اك ءريسيلاو ريثكلا نيب قرفلل هجو الو اهتميق
 .ضرغ ريغ ىلإو ضرغ
 .(8107 /9) "ليسلا” و 7437 /0) "ينغملا” :رظنا

 اهعفانم ضعبو اهمسا ريغ ام ةبوصغملا نيعلا يف لعف اذإ

 مظعمو اهمسا لازأ ام ةبوصغملا نيعلا يف لعف اذإ امأو :هندلَج يناكوشلا لاق

 لب ءبصاغلل اكلم اهرييغت دعب نيعلا كلت ريصت نأ بجوي ال اًضيأ اذهف ءاهعفانم
 اهتميق ذخأو اهكرت ءاش نإو صقنلا شرأ ذخأو هل تعجر ءاش نإ رايخلاب كلاملا

 هنأل ؛لاوحألا نم لاحب ةميقلا وأ شرألا ميلست دعب بصاغلل بيطت الو «ةرفوم

 بصاغلل ريصت نأب كلاملا سفن تباط نإف كلاملا نذإب الو عرشلا نذإب ال اهذخأ

 .نامضلا درجم ال غوسملا وه كلذ ناك شرألا وأ ةميقلا ميلست دعب

 .(46 /”) ؟ليسلا” و ١47 /4) ؟ةيادبلا” و .(7107 //) "نايبلا” و ,( 710/8 /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 بصاغلل ءيش الف بصاغلا دي يف ةبوصغملا نيعلا تدازاذإ

 بصغ نم نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هنثله رذنملا نبا لاق

 افلأ ىوست تناك وأ تئريف ةضيرم وأ تئمسف ةلوزهم وأ تربكف ةريغص ةيراج

 ىلإ اهعفد هيلع نأ ءبصاغلا دي يف ةيراجلاو بوصغملا ءاجف ءاهتميق تدازف

 .اهيلع قفنأ ايف هل ءيش الو .بوصغملا

 اهتدايز بجوي امن نيعلا يف هلعف امو ناودع دي هدي نأل :هنذلَج يناكوشلا لاق

 نيعلا كلت عاجرإب الإ هبصغ نم أربيو هتملظم نم صلختي الو ناودع ىلع ناودع

 ةبلاطمللو بصاغلل امو اهتميق فاعضأ فاعضأ اهيف هلعف امل تداز نإو اهكلام ىلإ

 هنأل ؛بصغلا ةدم يف اهلثم ةرجأ درب ةيوصغملا نيعلا در عم بلاطم وه لب «كلذب

 دابعلا لاومأ ىلعو عرشلا ىلع ةأرجو اناودعو ايدعت ةعفنملا هذه كلاملا ىلع توف



 هريغو ِنْهَّرلا باب

 نيعلا ءامن نم كلذ نكي مل نإف ررض ريغب لصفني ام لصف هل نوك امأو «ةموصعملا

 ررضلا عم امأو .هعضو ام ذخأي نأ هلف اهلصف يف ررض ال ةيلح اهيلع عضي نأك

 نع هروصقو هلقع مهتيلف اذه دعبتسا نمو .هيلع جرح الو اهتدايزب كلاملا اهذخأيف

 .ةيعرشلا كرادملا كاردإ

 .(88 /5) "ليسلا”و «( 73560 /8) "فارشإلا” :رظنا

 راعسألا ربغت ببسب ةميقلا تصقن اذإ

 .راعسألا ريغتب لصاحلا ةميقلا صقن ناض بصاغلا ىلع سيل :لوألا لوقلا

 ملف ؛ةفص الو نيع اهنم صقني مل ءاهاحب نيعلا در هنأل ؛ءاملعلا روهمج لوق وهو

 .نيعلا فلت عم اهنمضي هنأ ملسن الو :اولاق ءصقنت ملول |ىك «ءيش همزلي

 ىلإ عضوم يف رذنملا نبا هازعو روث يبأ لوق وهو .هنمضي :يناثلا لوقلا

 وهو «ةلبانحلا نم هريغو مالسإلا خيش اهراتخا دمحأ نع ةياور وهو «يعفاشلا

 .نيميثع نباو يناكوشلا رايتخا

 ديزي رعسلا عافترا نأ كافخي الو :هنللظ يناكوشلا لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 كلاملا اهعيبي نأ زئاحلا نمو .بصغلا لاح هيلع تناك ام قوف بوصغملا كلذ ةميق

 كلاملل ةعفنل تيوفت ةيثيحلا هذه نم بصغلا يف ناكف «رعسلا ةدايز لوصح تقو

 بصاغلا ةملاظلا ديلا بحاصو صقنلا شرأ نمضي اى اهنمضيف نيعلاب ةقلعتم

 هبجويو عرشلا هيضتقي ام ةفلاخو يدعتلا هسفنل راتخا هنأل ؛هيلع ديدشتلاب قيقح

 .لدعلا

 .هكلله نيميثع نبا لاق يناكوشلا لوق وحنبو :تلق
 ةيشاح# و 97” / ؟"ليسلا”و ةموض ؟"ىنغملا”و كا ر/و ؟نايبلا” و ٠“ هرقل "فارشإلا” :رظنا

 ه6 يلا "عتمملا حرشلا”و ةوركا "ضورلا



 جلا

 عويبلا باتك (549)ثيدحلا (؛)> للا

 رجشلا بحاصل بوصفملا رجشلا ةرمث

 رمثلاف ءرمثأف ارجش بصغ نإو :(707/0) ؟ينغملا» يفهنذلم ةمادق نبا لاق

 ان هكلم نيع رجشلا نألو ؛هكلم ءان هنأل ؛هملعن فالخ ريغب رجشلا بحاصل

 هيلعف افلات ناك نإو ءايقاب ناك نإ رمثلا در هيلعو «هناصغأ تلاط ول ام هبشأف «دازو

 هريغو نهّرلا باب

 نإ هصقن شرأو هدر هيلعف ءابيبز راصف ابنع وأ ءارمت راصف ابطر ناك نإو «هلدب

 .دوقعلا يف زوجت ال اهترجأ نأل ؛ةرجأ رجشلل سيلو «هيف هلمعب ءيش هل سيلو ءصقن

 عفانملا هذه تداع دقو ءهجارخإو رمثلا ةيبرت رجشلا عفن نألو ءبصغلا يف كلذكف

 اهنبل نمضيو .هدنع تدلو نإ اهدلو نامض هيلعف «ةيشام تناك ولو .كلاملا ىلإ

 .نطقلاك «هلثمب اهراعشأو اهرابوأ نمضيو «لاثمألا تاوذ نم هنأل ؛هلثمب

 ةبوصغملا ضرألا يف بصاغلا عرز اذإ

 :ناتلاح ةلأسملا هذهل

 نوكي عرزلاف عرزلا بصاغلا دصحي نأ دعب اهبحاص اهدرتسي نأ :ىلوألا ةلاحلا

 ةمادق نبا لقن دقو .لثملا ةرجأ ضرألا بحاصلو «هلام ءان هنأل ؛بصاغلل

 .كلذ ىلع فالخلا مدع يناكوشلاو

 :فالخ اهيف ةلاحلا هذهف .مئاق عرزلاو اهبحاص اهدرتسي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 وهو .ضرألا بحاص هبلط نإ هعرز علخ ىلع بصاغلا ربجي :لوألا لوقلا

 (ٌّقَح ملاَظ ٍقْرِعِل َسْيَف :هلوقل ؛ليسلا يف يناكوشلا هراتخاو .ءاهقفلا رثكأ لوق

 ؛لاسرإلاب لعأ دقو )١5٠0( "ءاورإلا” ف نابلآلا خيشلا هححصي ثيدحلاو

 .سارغلا هبشأ ءاملظ هريغ ضرأ يف عرز هنألو

 ىلإ ضرألا يف عرزلا رقي نأ نيب كلاملا ريخيو .هعلق ىلع ربجي ال :يناثلا لوقلا

 هتقفن هيلإ عفدي نأ نيبو ءاهصقن شرأو ضرألا رجأ بصاغلا نم ذخأيو .داصحلا



 وهريغو نْهّرلا باب

 اولدتساو «كلام ىلإ يزعو قاحسإو دمحأو ديبع يبأ لوق وهو .هل عرزلا نوكيو

 ْمِهْذِإ ِرْيَمب مْوَق ضَْأ يف َعَرَر ْنَم ١ :لاق يوب هللا لوسر نأ جيدخ نب عفار ثيدحب

 يف ٍنابلألا خيشلا هححصي ثيدحلاو . ُهَتََمَت ِهْيَلَعَو ٌكْىَس عْرّرلا َنِم ُهَل َسْيَلَت

 بصاغلا نأ ىلع ليلد هيف ثيدحلا :اولاق عاطقنالاب لعأ دقو )١1519( ؟ءاورإلا”

 :اولاق اريَهُظ َعْرَز ّنَسْحَأ ام :لاقف ريهظ ضرأ يف اًعرز ىأر ٌدْيَي يبنلا نأ كنيخ
 اوُذُخَف ١ :لاق ,نالف عرز هنكلو «لب :اولاق «؟ِرهَّظ ضْرَأ َسْيَلأ ١ :لاق ءريهظل سيل 39 3 َ 01

 حيحص” 5 هاو هلاك ينابلألا خيشلا هححصي ثيدحملاو . اًهَعَمَبلا هْيَلَع اوُدُدَو 5 َءْرَر

 .(51407) "دواد يبأ

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا : وه حجارلا
 "ليسلا”و 2507١ /7) "لينلا” و ,(79 88 /85) ؟ينغملا”و )١15/5(« يقهيبلل ىربكلاو )١777(« يذمرتلا عماج :رظنا

 اهدعب حبرف ادوقن بصغ اذإ

 يف يعفاشلاو كلام لوق وهو .نيعلا بحاصل حبرلا نوكي :لوألا لوقلا

 اكلم هانلعج ول انألو ؛هكلم ءان هنأل ؛يناكوشلا هراتخاو دمحأ بهذم رهاظو ميدقلا

 .هنذإ ريغب هريغ لاب بصاغلا عافتنا ىلإ ىدأل بوصغملل

 ديدجلا يف يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .بصاغلل حبرلا نوكي :يناثلا لوقلا

 الف نيعلل نماض هنألو ؛هقحتساف هلعف ببسب لصح ءان هنأل ؛دمحأ بهذم يف لوقو

 .حبرلا نمضي
 .دمحأ بهذم يف لوق وهو .ةبراضملاك امههنيب حبرلا نوكي :ثلاثلا لوقلا

 انبا هللا ديبعو هللادبع جرخ :لاق (1817/7) "إطوملا” يف كلام هجرخأ امل اولدتساو



 نحلا كح
 ف

 97٠؟)ثيدحلا 5 هن

 وهو ىرعشألا ىسوم يبأ ىلع ارم الفق |ملف .قارعلا ىلإ شيج ىف باطخلا نب رمع

 مث !تلعفل هب [ىعفنأ رمأ ىلع امكل ردقأ ول :لاق مث ءلهسو |مهب بحرف ةرصبلا ريمأ

 ه[أكفلسأف «نينمؤملا ريمأ ىلإ هب ثعبأ نأ ديرأ هللا لام نم لام انه اه «ىلب :لاق

 ريمأ ىلإ لاملا سأر نايدؤتف ةنيدملاب هناعيبت مث «قارعلا عاتم نم اعاتم هب ناعاتبتف

 نأ باطخلا نب رمع ىلإ بتكو لعفف .كلذ انددو الاقف .امكل حبرلا نوكيو نينمؤملا

 شيجلا لكأ لاق رمع ىلإ كلذ اعفد (لف .احبرأف اعاب امدق [لف .لاملا امههنم ذخأي

 .ال :الاق ؟(كفلسأ ام لثم هفلسأ

 امأف !هحبرو لاملا ايدأ ؛(كفلسأف نينمؤملا ريمأ انبا :باطخلا نب رمع لاقف

 اذه صقن ول !اذه نينمؤملا ريمأ اي كل ىغبني ام :لاقف هللا ديبع امأو تكسف هللادبع

 لاف .هللا ديبع هعجارو هللادبع تكسف !هايدأ :رمع لاقف .هانمضل كله وأ لاملا

 هتلعج دق :رمع لاقف .اضارق هتلعج ول نينمؤملا ريمأ اي :رمع ءاسلج نم لجر

 عويبلا باتك ( هريغو نْهّرلا باب

 .لاملا حبر فصن باطخلا

 ىضق اى ؛امهنيب اكرتشم نوكي نأ :اهسيقأو اهنسحأو :هقللج مالسإلا خيش لاق

 .نيلصألا نع دلوتم ءامنلا نأل ؛رمع هب

 ضارقإ نم ثلاثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام امأ .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ريمأ ناك كتذلخ ىسوم ابأ نإ ثيح نم ةهبش هيف اذهف هتد» رمع ينبال ىسوم يبأ

 بصغلا فالخب «لاملا سأر نايدؤي مث ةرجاتملاو هب عافتنالاب امل نذأ دقو «ةرصبلا

 .ملعأ هللاو .هكلام نذإ ريغب فرصت هنإف

 *ىواتفلا”و :.(500 /0) ؟ينغملا”و ء(45/5١) "ةيادبلا”و «(592/7) "نايبلا”و 255 /0) "يواحلا” :رظنا

 .(097 /4) "حيضوتلا”و «(484 /8) ؟ليسلا”و )٠١7/19«



 ستات
 عويبلا باتك (,.:)ثيدحلا (؛)ج نك

 اهبصغب ملعي ال نم ةبوصغملا نيعلا ىرتشا اذإ

 ةيقاب نيعلا نأ ةرم ريغ كانفرع دق:(45 /") ؟ليسلا” يف هنلله يناكوشلا لاق

 نم هريغل الو بصاغلل قح اهب تبثي ال ةبصاغلا ةملاظلا ديلا نأو ءاهكلام كلم ىلع

 برل ناك لهاجلا اهيرتشم دي يف ةلغلا نم لصح اف .لهاجلاو ملاعلا نيب قرف ريغ

 أل !بصافلا ىلع كلل همرغ امب عجري لهاجلا يرتشلا اذهو .كلال وهو نيعل

 دابعلا كالمأ ةمصعب ةيضاقلا ةيعرشلا دعاوقلا هيضتقت ام اذهف هببسب هقحل مرغ

 لَو ا اَوطأَم لو# :لجو زع هلوق هيلع لدي امك ءاضرلاب الإ مهنع اهجورخ مدعو

 ِسْفَن ٍسْفَن ةبيطب الإ مِلسُم را لام لج الا :كَو هلوقو «[18:ةرقبلا14 ٍلِطَبلآِب مكي

 بصغخلا نأ معز نمف .«ٌماَرَح ْمُكْيَلَع ْمُكَلاَوْمأَو ْمُكَءاَمِد َنإ» :كَي هلوقو «هّْنِم

 ءاهبصغل لهاج نم بصاغلا اهعاب اذإ اهكلام كلم نع نيعلا دئاوف جورخ يضتقي

 نيعلا دئاوف ذخأ مدع كلاملا راتخا اذإف هل ةرجألا موزل امأو «ليلد الو ليلدلا هيلعف

 ىلع لهاجلا يرتشملا هب عجريو .هل ناك ضرألا ةرجأب بلاطو لهاجلا يرتشملا نم

 رصعب 5 .ف 24 ما.بصاغلا

 هريغو نهرا باب

 ؟بصاغلا ةمذ ًاربت لهف ,اهكلامل ةبوصغملا نيعلا بهو وأ ىدهأ اذإ

 «هبحاصل هادهأ وأ هبهوف كلذ ريغ وأ ابوث وأ اماعط بصغ نإ :لوألا لوقلا

 دعب هيلع نامض الو «هتمذ تئرب دق هنأ «يلب ىتح هسبل وأ هلكأف هقح هنأ ملعي ال وهو

 هيلع ذأ ول امك .هقح ذخأ دق هنأل ؛رذنملا نباو روث يبأو ةفينح يبأ لوق وهو .كلذ

 أربت امنأ ءاهكلهتساف هقح اهنأ ملعي ال وهو اهايإ هاطعأ مث ملعي ال وهو ريناند ةرص
 ال هنإ :هيلع اهدر اذإ ةرصلا يف لاق ادحأ نأ ظفحأ الو :رذنملا نبا لاق ءذخآلا ةمذ



 عويبلا باتك (؟9؟)ثيدحلا (؛ هريغو نهّرلا ْباب

 هيلعو بصاغلا ةمذ أربت الف هقح اهنأ ملعي ال اهبحاص ناك نإ :يناثلا لوقلا

 .هذخأ دقو هقح ذخأي نأ بوصغملا ناطلس نأل ؛ناهض الف ملعي ناك نإو ءنامضلا

 .نيميثع نباو يناكوشلا هراتخخاو «ةلبانح لاو يعفاشلا لوق اذهو

 ىلع عرشلا هبجوأ يذلا :هفللذ يناكوشلا لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 هذه نأ هيلع بوصغملا ملعي ثيحب ءارهاظ ادر هكلام ىلإ هبصغ ام دري نأ بصاغلا

 امأو .هيلإ اهدرب هل هتملظم نم للحت دق هنأو .بصاغلا هيلع اهبصغ يتلا يه نيعلا

 لهج نإو هنع ناضلل اطقسم ةملظملا نم بصاغلل اللحم هجو يأب درلا لعج

 .باوصلا قيرط نع جورخو «يضرم ريغ دومجف «كلأاملا
 "عتمملا حرشلا” و 5 /") "ليسلا”و .(؟9* /ه) «ينغملا” و ( /0/» ؟نايبلا”و .(781/8) "فارشإلا” :رظنا

 .( ١ الهمر

 اهباحصأ فرعي ال بوصغ هدي يف تيقب اذإ

 ىلإ اهملسف ءاهباحصأ فرعي ال بوصغ هدي يف يقب اذإ :هنثله يدرواملا لاق

 ءاهنامض طرشب مهنع اهب قدصتلا هل زوجيو «عازن الب ءابتدهع نم ئرب :مكاحلا

 .باحصألا هيلعو ءبهذملا نم حيحصلا ىلع ءبصغلا مثإ هنع طقسيو
 حلاصم يف فرص هكلام ةفرعم رذعت اذإ لاملا :ههللج مالسإلا خيش لاقو

 وأ بوصغ ناسنإلا ديب ناك اذإف .امهريغو دمحأو كلاي ءاملعلا ريهامج دنع نيملسملا

 وأ مهنع اهب قدصتي هنإف ءاهباحصأ ةفرعم نم سئي دق نوهر وأ عئادو وأ يراوع

 نيملسملا حلاصم يف اهفرصي لداع مساق ىلإ اهملسي وأ نيملسملا حلاصم يف اهفرصي

 ؟اهباحصأ نيتي ىتح ادبأ فقوت :لوقي نم ءاهقفلا نمو .ةيعرشلا حلاصملا

 ضرعت وه لب «هيف ةدئاف ال ىجري ال نمل ائاد لالا سبح نإف ءلوألا باوصلاو

 باتو ةمينغلا نم لغ نم :نيعباتلا ضعب ىتفأو ...هيلع ةملظلا ءاليتساو لاملا كالحل



 وريغو نْهّرلا باب عويبلا باتكك (؟9؟)ثيدحلا (:)

 نيذلا نوعباتلاو ةباحصلا ايتفلا هذبب يضرو .مهنع كلذب قدصتي نأ مهقرفت دعب

 ةعيرشلا يف لوهجملا نأ :وه ةلأسملا رسو .ماشلا لهأ نم هريغو ةيواعمك مهتغلب

 لِ ادت ُهّللآ تيك الا :لاق ىلاعتو هناحبس هللا نإف ؛هنع زوجعملاو مودعملاك

 .فرصتب ها .[11:نياغتلا]# ْماعطَكَسآ امه هلا اوقَتأَد أ" :ىلاعت لاقو «[187:ةرقبلا]4 اكسو
 .(079703/79) "ىواتفلا7و )١65/5(( ؟فاصنإلا” :رظنا

 هدي عطقت الو لتقب ال بصاغلا

 ىلع عطق الو لتق ال هنأ اوقفتاو )223٠١(: "بتارملا” يف هفللج مزح نبا لاق

 .ها .بصاغ
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 :كطقللا فيرعت

 .طقتلي يذلا ءيثلا :ةغل ةطقللا

 :تاغلاجلو

 لاق .فاقلا حتفو ماللا مضب (ةّطَقُل) :نيثدحملاو ةغللا لهأ دنع اهرهشأ

 .هريغ زوجي ال :ضايع يضاقلا لاق ءثيدحلاو ةغللا لهأ هيلع عمجأ :يرهزألا

 حتفلاب امأو :لاق «ليلخلا هب مزج يذلا وهو .فاقلا نوكسو مضب ةّطَقُل

 .سايقلا وه هلاق يذلا اذه :يرهزألا لاقو «طقاللا وهف

 .ماللا مضب ةّطاَقَل *

 :لاق ثيح كلام نبا ةعبرألا مظن دقو .اهحتفب ةّطَقَل *

 هَطَتلدق طقالامّدَّطْنْلو ُهَسَقَلَو ةََقُل ةَاَقَل

 .هريغ هطقتلي هبحاص نع لض موصعم صتخم وأ لام :اًعرشو

 .هقحتسم دجاولا فرعي ال ءزورحم ريغ مرتحم قح نم دجو لام :رخآ فيرعت

 «عايضلل ضرعم ملسمل لام لك اهنإف ةلمجلاب ةطقللا امأو :هنللط دشر نبا لاق

 لبإلا الإ .ءاوس كلذ يف ناويحلاو داجلاو .اهرماغ وأ ضرألا رماع يف كلذ ناك

 .قافتاب

 .(1770/0) ؟حيضوتلا7 و 0378 /0) "متفلا”و (17/57) "ملسم حرش” و )١117/5(« "ةيادبلا” :رظنا



 َةَطَمُل ْنَع لي ِهللا لوس َر َلْيَس :َلاَق تنجح ٌيِنَهُجلا ٍدِلاَح ِنْب ِدْيَر ْنَع -

 ل 0 مَن اَهَصاَقِعَو اَهَءاَكو ٌفرغا» :َلاَقَف ؟ٍقرَوْلا وأ ءبَمَّذلا

 رْهّدلا َنِم اَمَْي اهُيِلاَط َءاَج ْنِإَف .َكَدْنِع ًةعيِدَو ْنُكَبلَو اَهَفِفْئَتْساَك ْفرْمَت
 ر#

 اَهَعَم 2 اَهْعَد كَ كّل اَم» :ّلاَقَف ؟ليإلا ةَلاَض ْنَع ُهَلَأَسَو . هْيَلِإ اَهْدَأَ

 ِنَع ُهَلَأَسَو .ايَر اهدي ىَّبَح ٌرَجَّشلا ُلُكَأتَو ءاَلا ُد رت ءاَهَءاَقِسَو اَهَءاَدِح

 ا 357 ماك . 4-1 م
 فلل .كيخأل وأ كَل ّيِ ان ءاهذخ» :لاقف ؟ةاشلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو ,(1757) ملسمو ,.(5175و 7474و 7474) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 رسفي ام ىلوأ وهو :ظفاحلا لاق .ينهجلا ديوس وه :ليق لئاسلا (لئس) :هلوق

 نب ديز :ليقو «نذؤملا لالب وه :ليقو .دلاخ نب ديز طهر نم هنأل ؛مهبملا اذه هب

 .ظفاحلا كلذ ضتري ملو .دلاخ

 ةطقللا فيرعت مدقت (ةطقل) :هلوق

 قدص ملعتل ؛اهصافعو اهءاكو فرعا :هانعمو «ةفرعملا نم «فرعا» :هلوق

 .هبذك نم اهفصاو

 .ءاعولا هب دشي يذلا طيخلا :ادودمم واولا رسكب ءاكولا «اهءاكو» :هئوقف

 .زمه الب «ىكوم وهف ءاكيإ تيكوأ :لاقي



 نخلا كيمو
 7 ١

 عويبلا باتك (؟9*)ثيدحلا د هنن

 ةقفنلا هيف نوكت يذلا ءاعولا وهو «نيعلا رسكب صافعلا (اهصافع١ :هلوق

 ام ىلع ىنثي ءاعولا نآل ؛ىنثلا وهو صفعلا نم صافعلا هل ليق «هريغ وأ ناك ادلج

 ؛(مث)ب ىتأو .سانلل اهركذا :يأ ,ءارلا رسكو ديدشتلاب «اهفرع مث :هلوق

 .تبثتلا يف ةغلابملل

 لَو :هلوقك يهو .كسفن ىلع اهقفنأ مث اهكلمت : يأ «اهقفنتساف» :هلوق

 يف رمألاو .(ءاَشَي ْنَم ِهيِتْؤُي وللا ُلاَم» :هلوقو ءااَجب َكُنَأََك» :هلوقو اجب ْعِتْمَتْساَق

 .بدنلل كلذ

 .هايإ هطعأف ءاهفصوف :مالكلا ريدقت «اهبلاط ءاج نإف» :هلوق

 .اهلدي هطعأف الإو ,ةدوجوم تناك نإ اهنيعب :يأ ؛هيلإ اهدأن» :هئوق

 هاوس امو .ناويحلا ىلع الإ عقت ال ةلاضلا :ءاملعلا لاق (لبإلا ةلاض) :هلوق

 .لماوه لاو ءافلاو ميملاب ءيفاوهاو يماوه ا :اًضيأ لاوضلل لاقيو «ةطقل :هل لاقي

 نأ :لبإلا طاقتلا نع يهنلا ةمكح :ءاملعلا لاق 'اهعد !؟اهو كلام» :هلوق

 .سانلا لاحر يف اهل هبلطت نم اهل اهكلام نادجو ىلإ برقأ تلض ثيح اهءاقب

 يذلا اهفخ :يأ ءدملا عم ةمجعم اهدعب ةلمهملا رسكب «اهءاذح» :هلوق

 .ءاذحلا ةلزنمب

 ةباثمب يذلا اهفوج :ادودمن فاقلا حتفو نيسلا رسكب «اهءاقسو» :كلوق

 اب امل ظفحلا نع اهئانغتسا ىلإ كلذب راشأو .اهقنع :ليقو «ءاملا لمحي يذلا ءاقسلا

 الف ؛اهقنع لوطل بعت ريغب لوكأملا لوانتو شطعلا ىلع ةدالجلا نم اهعابط يف بكر
 .طقتلم ىلإ جاتحت



 لجو زع هللا ريغ ىلع برلا قلطي الو .اهكلام :يأ ااهبر اهيتأي ىتح١ :هلوق

 .اديقم افاضم الإ

 ؛ةفيعض يه :لاق هنأك ءاهذخأ زاوج ىلإ ةراشإ هيف «كل يه اهذخ» :هلوق

 .كالهلل ةضرعم «لالقتسالا مدعل

 .رخآ طقتلم نم وأ ءاهبحاص نم معأ وهام :هب دارملا «كيخأل وأ» :هلوق

 ثح هيفو .عابسلا نم ةاشلا لكأي ام سنج :بئذلاب دارملا «بئذلل وأ» :هلوق

 ىلإ هل ىعدأ كلذ ناك «بئذلل تيقب اهذخأي مل نإ هنأ ملع اذإ هنأل ؛اهذخأ ىلع هل

 .اهذخأ

 .(1 ار ؟حيضوتلا” و ١(« /60 ؟حتفلا” و «(17/51) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 برضأ ةّثالث ىلع ةطقللا

 :(05) "نيكلاسلا جهنم” يف هلو يدعسلا خيشلا لاق

 .فيرعت الب كلميف ءامهوحنو فيغرلاو طوسلاك هتميق لقت ام :اهدحأ

 .اًقلطم طاقتلالاب كلمت الف «ليإلاك عابسلا راغص نم عنتمت يتلا لاوضلا :يناثلاو

 .ةلماك ةنس هفرع اذإ هكلميو هطاقتلا زوجيف «ءكلذ ىوس ام :ثلاثلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءليصفتلاب ةطقللا ىلع مالكلا يتأيسو :تلق

 ؟اهفرعيل اهذخأ همّرلي لهف ,ةطقل دجو اذإ

 ةفينح يبأو «بيسملا نبا لوق اذهو .طاقتلالا بحتسي :لوألا لوقلا
 مم

 هل ىرأ لاب هل اًئيش ناك نإ :ةياور يف كلام لاقو «ةيعفاشلل لوقو حلاص نب نسحلاو



 721 لو ل

 وقتا ربلا ىلع 12 ًاونوامَبَو# :ىلاعت هلوق : :مهتجح ٠.

 . اهيخأ نْوَح يف دْبعْلا َناَك اَم ِدْبَعْلا ِنْوَع يف هللاَو»

 وهو , مهتن» سابع نباو رمع نبا نع اذه يور .طاقتلالا هركي :يناثلا لوقلا

 لاَضا :ثيدحل ؛دحأو ثيللاو ةياور يف كلامو عيبرلاو ءاطعو ديز نب رباج لوق

 ؛(١55) "؟ةحيحصلا” يف ينابلألا خيشلا هححص ثيدحلاو .(راّنلا ٌقَرَح ِنِمْؤْما

 .اهيف ةنامألا ءادأو ءاهفيرعت نم بجاولا كرتو مارحلا لكأل هسفنل ضيرعت هنألو

 هلوقل ؛مزح نباو ةيعفاشلا ضعب لوق وهو .اهطاقتلا بجي :ثلاثلا لوقلا

 ظفح هيلو ناك اذإف .[/١:ةبوتلا]# ِضْحْب ُهآَيِلو مسني ُتئمَوْمْلاَو َنوُبمْؤُمْلاَو ال :للعت

 اهذخأ دارأ نميف هنأب يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا يذلا ثيدحلا اولوأتو «هلام

 .اهب هفيرعت لبق رمألا لوأ نم اهب عافتنالل

 بحتسا اهذخأ اذإ اهيلع نمؤي عضوم يف ةطقللا تناك نإ :عبارلا لوقلا

 .ةيعفاشلل لوق وهو .بجوالإو ءذخألا

 ةردقلاو ةوقلا هسفن نم ملعي ناك اذإ بحتسي هنأو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 «ةنايخلا نم هسفن ىلع نمأي اًضيأو ءالماك اَلوح فيرعتلا وهو ءبجاولا ءادأ ىلع

 .ملعأ هللاو

 *١١(. /4) "ةيادبلا”و ١١0(., /!ل) ؟ىلحملا”و ,.(5958/515-7055) ؟راكذتسالا”و .(074/5) "فارشإلا” :رظنا

 .(ا15ه6 م ؟لبسلا”و 56 ف "ملسم حرش” «(14 /ه)( "ينغملا”و

 ؟اهنمضي لهف ,اهناكم ىلإ اهدر مث ةطقللا ذخأ اذإ

 نم مساقلا نبا لوق وهو .نمضي الف الإو نمض دعابت نإ :لوألا لوقلا

 .ةيكلاملا
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 عويبلا باتك (؟94م)ثيدحلا (4

 ؛ةفينح بأ نع يكحو كلام لوق وهو .لاح لك ىلع نمضي ال :يناثلا لوقلا
 .هتدجو ثيح هلسرأ :اريعب دجو لجرل لاق كن رمع نأ يورامل

 ةلبانحلاو يعفاشلاو سواط لوق وهو .لاح لك ىلع نمضي :ثلاثلا لوقلا

 ؛اهعييضت اهكرتو ءاهظفح همزلف ؛هدي يف تلصح ةنامأ اهنأآل ؛ةفينح بأ نع يكحو

 يف ببست نوكيف ؛اهدجي الف هيف اهنأ عقوتي يذلا ناكملا ىلإ عجري دق اهبحاص نألو

 .ملعأ هللاو .ثلاثلا لوقلا وه حجارلا

 .(0714/6) "ينغملا”و 037١(( /17) ؟نايبلا” و ,(376 /57) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟تفلت اذإ ةطقللا طقتلملا نمضي له

 يدعتلا نم تانامألا هب نمضت اب الإ هيلع نامض ال نيمأ طقتلملا :لوآلا لوقلا

 .يناكوشلاو ربلا دبع نبا كلذ ىلع عامجإلا ىكح .كالهتسالاو عييضتلاو

 مل نإو «طيرفتلا وأ يدعتلاب الإ نمضي الف طاقتلالا ىلع دهشأ نإ :يناثلا لوقلا

 .دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو .نمض دهشي

 وأ يدعتلاب الإ هيلع ناض الف اهيلع دهشأ اذإ هنأ ىلع اوقفتا مهنأ :ةصالخلا

 «يناكوشلاو ربلا دبع نبا لقن تحت لخديو .دشر نبا هلقن .كالهتسالا وأ طيرفتلا

 هللاو .حيحصلا وهو ءاًضيأ هيلع نامض ال هنأ ىلع روهمجلاو ,دهشي مل نإ اوفلتخاو

 .ملعأ

 .(117 /07) ؟لينلا”وء(١؟1/5) ؟ةيادبلا”و 57 5 /ا) ؟نايبلا” و ,(41/57"2) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟صافعلاو ءاكولا ةفرعم بجي له

 هرهظتساو .ةطقللا هب ظفحت امو صافعلاو ءاكولا ةفرعم بجي :لوألا لوقلا

 .يناعنصلاو ظفاحلا



 رخلا
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 عويبلا باتك (؟59)ثيدحلا (4)ج اننفل

 .هلعب بحتسيو «طاقتلالا دنع بجي :ثلاثلا لوقلا

 لاومألا نم اهريغب اهطالتخا يشخ اذإ كلذ ةفرعم هيلع بجي هنأ :وه حجارلا

 ةصالخ اذهو .بحتسا الإو ءاهتعني نم ءاج وأ اهب قدصتلا وأ اهكالهتسا دارأ وأ

 ظفحت يتلا تالآلا ةفرعم ضرغلاو : ظفاحلا لاق ,« ؟ينغملا” يف هنللج ةمادق نبا مالك

 ايف نزولاو «لاكي ايف ليكلاو .ردقلاو ةفصلاو سنجلا ظفح ركذ اب قحتليو «ةقفنلا

 ؛ةباتكلاب اهدييقت بحتسي :ةيعفاشلا نم ةعامج لاقو «عرذي ايف عرذلاو «نزوي

 .نايسنلا فوخ

 .(177/7) "لبسلا”و 8١(« /90) "محتفلا” و 07/0177 /0) "ينغملا” و «(017 /ا/) "نايبلا” :رظنا

 ؟طاقتلالا ىلع داهشإلا بجي له

 .اهطاقتلا ىلعو اهفاصوأ ىلعو «ةطقللا ىلع نيلدع داهشإ بجي :لوألا لوقلا

 هلوقل ؛؟يناعنصلا هراتخاو مزح نباو هيلوق دحأ يف يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم وهو

 .(ِلّذَع ُيَوَذ ُدِهْشُيَلَ ٌةَطَقْل دَجَو ْنَما :كذلخ رامح نب ضايع ثيدح يف 0

 دعب ةدايزلا هذه :اولاق )23١59.« هفللك انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف ثيدحلاو

 نم هريغ يف هركذ مدع كلذ يفاني الو .داهشإلا بجيف اهب لمعلا بجي اهتحص

 .ثيداحألا

 يلوق دحأو دمحأو كلام بهذم وهو .بجي الو داهشإلا بحتسي :يناثلا لوقلا

 .هب رمأل ابجاو ناك ولو «دلاخ نب ديز ثيدح يف هب رمأي مديت يبنلا نأل ؛يعفاشلا

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(73717 /7) ؟لينلا”و :(178/7) ؟لبسلا”و )7١8/0(( ؟ينغملا” و «(185) "ىلحملا” و ,(07 5 /9/) "نايبلا” :رظنا



 عويبلا باتك (؟98)ثيدحلا (؛

 فرعي الو هدخأ زوجي سفنلا هعبتت ال يذلا هفاتلا ربسيلا ءيشلا

 دقف «هتهافتل هبلطي ال هبحاص نأ ملعيو سفنلا هعبتت ال اًريسي اًثيش دجو اذإ

 .فيرعت ريغ نم هكلمتو .هذخأ زاوج ىلع فالخلا مدع لقن

 ةرسكلاو ةرمتلاك «سفنلا هعبتت ال يذلا ريسيلا يف الإ :هفلل» ةمادق نبا لاق

 لك يبنلا نأل ؛فيرعت ريغ نم هب عافتنالاو هذخأب سأب ال هنإف ؛هل رطخ ال امو «ةقرخلاو

 يبنلا ىأرو «(َكََْ اه ل ْوَل» :هل لاق لب ءاهلكأ ثيح ةرمتلا دجاو ىلع ركتي م

 نيب افالخ ملعن الو . اَهُّيْلكََ َِقَدَّصلا َنِم َنوُكَت ْنَأ ىَشْخَأ نأ اَْوَلا :لاقف ةرم ايي
 نباو «يلعو ءرمع نع كلذ يور دقو .هب عافتنالاو ريسيلا ذخأ ةحابإ يف ملعلا لهأ

 يبأ نب ىيحيو ءيعخنلاو ءسواطو «ديز نب رباجو ءءاطع لاق هبو «ةشئاعو رمع

 .يأرلا باحصأو «يعفاشلاو «كلامو «ريثك

 .(59/6) "ينغملا”و ١١ /5) "ةيادبلا” و «(015 /ا/) "نايبلا” :رظنا

 افورعم هبحاص ناكو اًريسي اًنيش ناكاذإ
 ملقك اديهز هنوكل ؛ةمحلا هعبتت ال امم نوكي نأ :هئلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 الإ هل وهف هدجي ناسنإ يأف .سانلا طاسوأ ةمه هعبتت ال ديهز اذهف ءامهرد يواسي

 نآلا حبصأ هنأل ؛هب هبحاص غلبي وأ هبحاص ىلإ هلصوي نأ هيلعف هبحاص ملعي ناك اذإ

 .مولعم هبحاص نأل ؛ةطقل ريغ

 )753/1١١(. "عتمملا حرشلا”و ١66 /) "لبسلا” :رظنا

 ؟الماك لوح فرعت يتلا ةطقللا رادقم مك

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ةطقللا

 دقو .فرعت الو ذخؤت هذهف ءسفنلا اهعبتت ال ةهفات ةريسي ةطقل :لوألا مسقلا

 .كلذ ىلع مالكلا مدقت



 عويبلا باتك (,90)ثيدحلا (4)> دا

 هللا ءاش نإ ءاهيلع مالكلا يتأيس هذهف ءسفنلا اهعبتت ةريسي ةطقل :يناثلا مسقلا

 .هذه دعب يتلا ةلأسملا يف

 .ةلماك ةنس فرعت هذهف «سفنلا اهعبتت ةريثك ةطقل :ثلاثلا مسقلا

 :ريثكلاو ريسيلا رادقم يف ملعلا لهأ فلتخا دقو

 وهو .قراسلا دي هب عطقت ام وه ةلماك ةنس فرعي يذلا ريثكلا :لوألا لوقلا

 .يروجحلا انخيش رايتخا رهاظ وهو «ةيعفاشلا ضعبو ةفينح يبأو كلام لوق

 «مهارد ةرشع ةفينح يبأ دنعو «رانيد عبر يف يعفاشلاو كلام دنع قراسلا دي عطقتو

 .هفاتلا ءيشلا يف نوعطقي ال اوناك :اش» ةشئاع لوق هفات هنأ ىلع ليلدلاو :اولاق

 .ةورع لوق نم هنأ حجرو «(757/4) ىربكلا يف يقهيبلا هجرخأ

 ضعب لوق وهو .ريثك وهف هيلع داز امو ريسي هنود اف رانيدلا :يناثلا لوقلا

 هب ربخأف اًرانيد دجو هنأ كلغ يلع ثيدحب اولدتساو .ةياور يف قاحسإو ةيعفاشلا

 ((1115و 119١و )١1/1١5 دوادوبأ هجرخأ ثيدحلا .(ُهْلُك١ :لاقف ديم يبنلا

 بارطضالاب يقهيبلا هلعأ ثيدحلا اذهو .اًرصتخمو اًلوطم ١95( /1) يقهيبلاو

 . ؟دواد يبأ ننس” يف هنسح هلاك ٍنابلألا خيشلا نأ ىلع .نتملا ةراكنو

 .ةيعفاشلا ضعبل لوق وهو .ليلق هنود امو ريثك يعرشلا مهردلا :ثلاثلا لوقلا

 هل هبلط لوطي الو هيلع هفسأ رثكي ال هدقاف نأ نظلا ىلع بلغ ام :عبارلا لوقلا

 هل ناك ام :يدرواملا لاقو «يوونلا هلاق .ةيعفاشلا دنع حصألا وهو .ليلقف ابلاغ

 قنادلاو فيغرلاك «ةطقللا هنم عاض نإ هبلطي الو هبحاص سفن هعبتت ال هنأ الإ ةميق

 اهفات :ةيكلاملا نم ريدردلا لاقو .هفيرعت بوجو يف انباحصأ فلتخا دقف «ةضفلا نم

 تغفتلت ال ام وأ يعرشلا مهردلا نود ام وهو «تافتلالا لك سوفنلا هيلإ تفتلت ال

 .فرعي الف «بيبز وأ رمت نم ءيشو طوسو اصعك هكرتب ابلاغ حمستو هيلإ سفنلا



 عويبلا باتك (,م)ثيدحلا (؛)ج نسل

 «سانلا طاسوأ ةمه هعبتت ال ام ليلقلا :ةلبانحلا ضعب لاقو «هبر ملعي مل اذإ هلكأ هلو

 :لاقف :زاب نبا خيشلا اهل لثمو .ماسبلاو نيميثع نباو ةمئادلا ةنجللا تلاق اذكو

 اهب قدصت نإو «سأب الف اهلكأ نإو سأب الف اهفرع نإ ءامل ةميق ال ةريقحلا ةطقللا

 هبشأ ام وأ نيثالثلاو نيرشعلاو ةرشعلا فيرعتلا لمحتت ام ةريقح اهنأل ؛سأب الف

 نإو «سأب الف اهبحاص نع اهب قدصت نإف ةيمهأ اط سيل مويلا ةطقللا هذه .ءكلذ

 تيمر تناك اذإ لهس اهرمأ كلذك ءاذحلاو .سأب الف اهكرت نإو سأب الف اهلمعتسا

 ال ريسي غلبم اذه :باجأف لايرلا نيسمخلا نع هكلله لئسو .اهيف بغري ال تالحم يف

 .ةيمهألا ضعب هل :لاقو هفيرعتب ىتفأف .ىرخأ ةرم هنع لئسو «فيرعتلا لمتحي
 اهب قلعتت ةميق هل ام لك :ةمئادلا ةنجللا تلاق «عبارلا لوقلا :وه حجارلا

 هيلع صرحت الو سوفنلا هعبتت ال اهفات ناك امو ,فرعي اهلثم ىلع صرحتو سوفتلا

 «سانلا لاوحأو طاسوألا فالتخاب فلتخي ام اذهو «هفيرعت بجي ال ريسي وهف

 .كلذ يف مكحم فرعلاو

 قراسلا دي هب عطقت |ب طوبضمو ردقم هنإ ثيح نم اًضيأ لوألا لوقلاو :تلق

 ةاكزلا يف انعم مدقت (ىك رانيدلاو .اًدعاصف رانيد عبر يف قراسلا دي عطقتو .لهسأ وهف

 عبرو مارج فرعت يتلا ةطقللا رادقم نوكيسف :اذه ىلعو .عبرو تامارج ةعبرأ هرادقم

 .ملعأ هللاو .سأب الف هب ذخأ نمف ءاذه ىلع اًليلد دجأ مل ينأ الإ مارا نم عبرلا
 ,(474/4) "نييلاطلا ةضور”و ,((5948/5) "ىنغملا”و .(73980 /5؟) «راكذتسالا”و ,(759/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 "عتمملا حرشلا”و «(477/16) "ةنجللا ىواتف”و 7 )1478/١19- زاب نبا ىواتف ( ١٠١ / 50 ريدردلل ريبكلا حرشلاو

 .(؟0) لاكشإلا حيضوتو )50/1١”7(«

 ؟فرعت لهف ,سفنلا اهعبتت ةربسي ةطقللا تناكاذإ

 ؛رذنملا نبا هراتخاو كلام نع ةياور وهو .بهذملا وه :نايبلا يف لاق «ةيعفاشلا دنع



 سنأ ثيدحل ؛اهوحنو ةرمتلا كلذ نم ىنثتسيو . اًكَنَس اَهْفرَع» ديب هلوق مومعل

 ّنِم َنوُكَت ْنَأ ىَشْخَأ أ اَلْوَل١ :لاقف قيرطلا يف ةرمتب كَ هللا لوسر رم :لاق كني

 .هيلع قفتم !اَهُيْلَكَأَل تَئَدَّصلا

 .ةعامجو ةيعفاشلا ضعبو كلام لوق وهو .ةنس اهفيرعت بجي ال :يناثلا لوقلا

 حلاص نب نسحلا لاقو .ةيعفاشلا دنع هجو وهو «مايأ ةثالث :ليقف «ءالؤه فلتخاو

 لاقو .مايأ ةثالث اهفرعي مهاردلا ةرشعلا نود امو «ةنسلا مهاردلا ةرشعلا فرعت

 ةعمج هفرعي رانيدلا نود ام :ةياور يف قاحسإ لاقو .اعبرأ هفرعي :مهردلا يف يروثلا

 .اًمايأ فرعت :مهاردلا ةسمخلا يف ءاطع لاقو .اهوحن وأ

 بجيف .فرعملا رظن ىلإ هيف عجري لب «ةنيعم ةدمب ددحي ال :ثلاثلا لوقلا

 بهذم وهو .نامزلا كلذ نم رثكأ ةداعلا يف هبلطي ال هدقاف نأ نظي انمز هفيرعت

 اهحصأو :هنللو يوونلا لاق «ةيكلالا بهذم رهاظو «ةيعفاشلا دنع حصألاو ةيفنحلا

 كلذ فلتخيو .طقس هضارعإ نظلا ىلع بلغ اذإف ؛هل هدقاف بلط اهلثم يف نظي ةدم

 .لاملا فالتخاب

 .ملعأ هللاو .ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا

 ؟ةلماك ةنس فيرعتب تءاج ةلدألاو ءاذه ىلع ليلدلا ام :لئاق لوقي دق

 «ةلدأ تامومع نكلو كلذ ىلع اًليلد ملعأ الف ليلدلا ثيح نم امأ :لوقأ

 هللاَو» : ديب هللا لوسر لوقو «[7:ةدئاملا] * ئَوَقَنلَأَو ربل َلَع أوُنَواَمَتَو :ىلاعت هلوقك

 اًصخش نأ ول :اًلئمف .ةريثك اذه نم ةلدأو ءاديخأ ِنْوَع يف ٌدْبَعْلا َناَك اَم ِدْيَعْلا ِنْوَع يف

 هنأ كش ال باتكلا بحاصف لاير ةئاسمح انتلمعب يواسي ام وهو هباتك هيلع عاض
 هنأ هبحاص نم ملعي ةدم فيرعتلا لصح اذإف .هدجي نيأ «هباتك سملتي اًمايأ ىقبي

 .هعم نواعت دق نوكي «هيقل يف ىعسي
 ةضور”و 5485(2 /0) "ينغملا”و 22١١١ /4) ؟ةيادبلا”و )86١8/19(« ؟نايبلا”و .(5597/5) "فارشإلا” :رظنا

 17١(. /4) ريدردلل ريبكلا حرشلاو )١777(( "ملسم حرش” و «(4ا/4 /4) ؟نيبلاطلا



 م

 1 © نوع
 عويبلا باتك (؟90)ثيدحلا(؛)ج

 اهكلمتيل اهذخأ اذإ ةطقللا فرعي نأ طقتلملا ىلع بجي

 تناك اذإ هبوجو ىلع نوملسملا عمجأ دقف ةنس فيرعت امأو :هتلله يوونلا لاق

 .اهكلمت دارأ لب ءاهبحاص ىلع اهظفح دري ملو «ةهفاتلا ىنعم يفالو ةهفات تسيل ةطقللا

 .(75١؟) "ملسم حرش” و (5944/6) "ينغملا”و (26575 /9) ؟نايبلا” :رظنا

 اًديأاهبحاصل اهظفحيل اهذخأ اذإ

 ؛ةيعفاشلا دنع حصألاو ةلبانحلا لوق وهو .فيرعتلا هيلع بجي :لوألا لوقلا

 ؛نيحيحصلا يف يأ ثيدح هوحنو ؛فلؤملا هركذ يذلا دلاخ نب ديز ثيدح مومعل

 .اهبلطي ىتح يه نيأ ملعي ال هنإف ؛اهبحاص ىلع عيضت الئلو

 همزلي الف ءاّدبأ اهبحاص ىلع اهظفحي نأ ةينب ةطقللا ذخأ اذإ :يناثلا لوقلا

 دنع روهشملا وهو .اهظفح ماد الإو «هيلإ اهعفد اهتبثأو اهبحاص ءاج نإ لب «فيرعتلا

 .كلذ يف هل ةين الو ءاهلكأ ةحابإو كلمتلل داري فيرعتلا نأل ؛ةيعفاشلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(17515) "ملسم حرش” و «(546 /0) "ينغملا” و «(076 /ا) ؟نايبلا” :رظنا

 لوحلا لبق اهب قدصتلا الو اهكلمت هل سيل

 طقتلملا دي نأ اوعمجأو :(7370/77) "راكذتسالا” يف هكللذ ريلا دبع نبا لاق

 اهلثم ىقبي امم تناك نإ «لوحلا لبق هوجولا نم هجوب اهيف فرصتلا ىلع قلطنت ال امل

 .اهلخدي داسف نود ءالوح

 الوح ىقبت ال يتلا ةطقللا

 :ناعون كلذف ءاماع ىقبي ال ام طقتلا اذإو :هكللَو ةمادق نبا لاق



 ال يتلا ةهكافلاو .خيطبلاو «خيبطلاك «هريغ الو جالعب ىقبي ال ام :امهدحأ

 هنأل ؛هؤاقبإ زوجي الو .هنمث ظفحو هعيبو «هلكأ نيب ريخم وهف .تاوارضنلاو ,ففجت

 .هنامض همزلف هظفح يف طرف هنأل ؛هناض نم وهف فلت ىتح هكرت نإف .فلتي

 هعاب نإو «منغلا ةطقل يف هانركذ ام ىلع «هتمذ يف ةميقلا تتبث هلكأ نإف «ةعيدولاك

 هلكأ دارأ ىتم هنإف ءاذه تبث اذإ ...يعفاشلا بهذم رهاظ اذهو .زاج هنمث ظفحو

 ظفحو هعاب دق ناك نإف ءهبحاص ءاج اذإف ءاماع هفرع مث «هتافص ظفح «هعيب وأ

 فلت نإو «هلكأ موي هتميقب هل همرغ .هنمث لكأ وأ هلكأ دق ناك نإو «هيلإ هعفد «هنمث

 «هطيرفت ريغ نم تصقن وأ «نيعلا تفلت وأ صقن وأ .هكلمت لبق طيرفت ريغب نمثلا

 طقتلملا ىلعف ؛هطيرفتل نمثلا صقن وأ تصقن وأ تفلت نإو «طقتلملا ىلع نامض الف

 .هنمض .صقن وأ .هكلمت دعب نمثلا فلت نإ كلذكو «هنامض

 ظحلا هيف ام رظنيف .بطرلاو بنعلاك ؛جالعلاب هؤاقبإ نكمي ام :يناثلا عونلا
 ام همزلف «هريغ لام هنأل ؛كلذ الإ هل نكي ملو هففج فيفجتلا يف ناك نإف .هبحاصل

 يف هضعب عاب «ةمارغ ىلإ فيفجتلا يف جاتحا نإو «ميتيلا يلوك ؛هبحاصل ظحلا هيف

 ىهعيب رذعت نإف .بطرلاو ماعطلاك «هنمث ظفحو «هعاب «هعيب يف ظحلا ناك نإو كلذ

 ءاًضيأ هلكأ هلف .هبحاصل عفنأ هلكأ ناك نإو «خيطبلاك «هلكأ نيعت «هفيقجت نكمي ملو

 شخي مل ام هفرعي :هفرعي ال اماعط هلزنم يف دجي نم يف دمحأ لاق دقو...هيف ظحلا نأل

 «كلام لاق كلذكو .همرغ هبحاص ءاج نإف ءهب قدصت ؛هداسف يشخ نإف .هداسف

 .هب قدصتي :ةنس ىقبي ال ام ةطقل يف ءيأرلا باحصأو

 25 يبنلا لوق هلكأ زاوج ىلع انلو .هنمثب قدصتيو «هعيبي :هثلله يروثلا لاقو
 «لكألل زيوجت اذهو .«(ِبْئَّذلِل ْوَأ َكيِخَأِل ْوَأ كَل َيِه انِإَف ءاَمْذُخ١ :منغلا ةلاض يف

 .ها .ىلوأ هئاقبب دسفي |ميفف .هسفنب ظوفحم وه اهيف زاج اذإف



 ؟ ١ ١م
 عويبلا باتك (؟98)ثيدحلا (؛)ج

 سانأ عم نيملسملا نم لجرل اسرف دجو لجر نع هلل مالسإلا خبش لئسو

 «يثملا ىلع ردقي مل هنإ ثيحب ضرم سرفلا نإ مث ,مهنم سرفلا ذخأف برعلا نم
 ؟ال مأ اهبحاصل سرفلا عيب ذخآلل لهف

 هذقنتسا يذلا هعيبي نأ لاحلا هذه يف بجي لب «زوجي «معن .هلل دمحلا :باجأف

 ءاهرئاظنو ةلأسملا هذه ىلع ةمئألا صن دقو .عيبلا يف هلكو نكي مل نإو .هبحاصل

 .ملعأ هللاو ,نمثلا ظفحيو

 .(8324557 /0) ؟حتفلا” و 0/54 /) ؟ينغملا”و 4١4/7١0 ؟ىواتفلا» :رظنا

 ؟فيرعتلا ةدم مك

 يوونلا ىكحو «ملعلا لهأ ةماعو رمع لوق وهو .ةنس اهفرعي :لوألا لوقلا

 اريسي اهفات نكت ملام ةطقللا نأ اوعمجأو :ربلا دبع نبا لاقو «عامجإلا هيف دشر نباو

 ثفض دلاخ نب ديز ثيدحب اولدتساو .الماك الوح فرعت اهنإف هل ءاقب ال اًنيش وأ
 .فلؤملا هركذ يذلا

 ضعب يف ءاج امل . كن رمع نع اذه يور .نينس ثالث اهفرعي :يناثلا لوقلا

 يورو .نينس ثالث اهفرعي نأ هرمأ ديب يبنلا نأ كس بعك نب يبأ ثيدح تاياور
 ع

 .رهشأ ةثالث :لاق هنأ كن رمع نع م

 دقف كعخ يبأ ثيدح يف نينسلا ثالثلا ةياور امأو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ةنس فيرعتب ءافتكالا ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :هئللَم يوونلا لاق «حتفلا يف امك تلعأ

 هلعلو . يخ باطخلا نب رمع نع يور ام الإ «ماوعأ ةثالث فيرعت دحأ طرتشي ملو

 "ينغملا”و:(١ ١ا//14) ؟ةيادبلا”و .(277 /1) "نايبلا” و ء(74/77) "راكذتسالا” و «(7ا/57/١1) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(519/90) "لينلا” و ىا/4/5) "حتفلا”وى(110777) "ملسم حرش” و .(3177/0)



 ؟فيرعتلا ةنس أدبت ىتم

 ال فيرعتلا نيح نم ةنسلا ءادتبا :(277/17/) ؟نايبلا” يف هفللج ينارمعلا لاق

 .مالك الف «ةيلاوتم ةنس اهفرع نإف .طاقتلالا نيح نم

 ةيلاوتم ةنس اهفرعي

 نوكت نأ بجي هنإف ءاذه تبث اذإ ::2477/6) "ينغملا” يف هفثلك ةمادق نبا لاق

 نيح اهفيرعتب رمأ كو يبنلا نأل ؛اهسفن يف ةيلاوتم نوكتو «طاقتلالا يلت ةنسلا هذه

 ءاهبحاص ىلإ ربخلا لوصو فيرعتلاب دصقلا نألو ؛روفلا يضتقي رمألاو ءاهنع لئس

 اهعقوتي نإ بلاغلا ين اهبحاص نآل ؛ايلاوتم اهعايض بيقع فيرعتلاب لصحي كلذو

 .هب فيرعتلا صيصخت بجيف ءاهعايض بيقع اهبلطيو
 .(87 /4) "حتفلا” و .(455 /0) ؟نايبلا” :رظنا

 ارهش ةنس لك اهفرعي نأك ةقرفتم ةنس اهفرع اذإ

 هئزجي مل ارهش ةنس لك يف اهفرعي نأك «ةقرفتم ةنس اهفرع ول :لوألا لوقلا
 .حتفلا يف ظفاحلا هب مزجو ةيعفاشلا دنع هجو وهو .كلذ

 ةنس موصي نأ رذن ول اك «ةنسلا مسا هيلع عقي هنأل ؛هئزجي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا دنع هجو وهو .هأزجأ ةقرفتم اهماصف

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه حجارلا

 .(85 /5) "حتفلا” و (07 /9) "نايبلا” :رظنا

 هردقو فيرعتلا تقو

 نود راهنلاب وهف فيرعتلا تقو امأو :هنلله "نايبلا” بحاص ينارمعلا لاق

 نود راهنلاب اهبلطو ةطقللا فيرعتب ترج ةداعلا نآل ؛ةولخلا تاقوأ نودو ليللا



 نخلا كيب
 00 © اال
 عويبلا باتك (؟199)ثيدحلا 0 فلا

 لصتيف امل نوعمتجي سانلا نآل ؛تاولصلا رابدأ يف هنم رثكي نأ بحتسيو .ليللا

 نأل ؛هرخخآ ىلإ راهنلا لوأ نم فرعي نأ هيلع سيلف فيرعتلا ردق امأو ءاهكلاهب ربخلا

 .هايندو هنيد نع عطقنيو «هيلع ةقشم كلذ يف

 سانلا عمجم راهنلا نأل ؛ليللا نود راهنلا وهو هنامز :هغللذ ةمادق نبا لاقو

 نآل ؛رثكأ عوبسألاو ءاهدجو يذلا مويلا يف كلذ نوكيو «ليللا نود مهاقتلمو

 .ايلاوتم كلذ دعب ايف بجي الو «رثكأ هيف بلطلا

 ىلع نوكي ال هجو ىلع نكلو «ةيلاوتم نوكت نأ رهاظلا :هكلله يناكوشلا لاقو

 «داتعملا ىلع لب «مايألا باعيتسا الو ليللاب فيرعتلا همزلي الف .باعيتسالا ةهج

 لك يف مث «ةرم موي لك يف مث «راهنلا يفرط يف نيترم موي لك ءادتبالا يف فرعيف

 هريغ ليكوت هل زوجي لب «هسفنب اهفرعي نأ طرتشي الو .رهش لك يف مث «ةرم عوبسأ

 .ءاملعلا لاق اذك .هريغ يفو اهدوجو ناكم يف اهفرعيو

 ؟لينلا”و م" /ه) "مستفلا”و لاك "ملسم حرش” و (صةح /ه) "ينغملا”و (مه11/ /0/) ؟نايبلا” :رظنا

 .( 1 /ا)

 فيرعتلا ةيفيك

 نم :لوقيف «ريغ ال اهسنج ركذي نأ وهو .فيرعتلا ةيفيك :هقللذ ةمادق نبا لاق
 دجاول كعتإ# رمع لوقل ؛كلذ وحنو «بايث وأ ريناند وأ ةضف وأ بهذ هنم عاض

 نم اهتفص ملعل اهفصو ول هنأل ؛اهفصت الو ءماشلا قيرطب بهذلا :لق بهذلا

 ال هنألو «ءكلذ يف كلاملا ريغ ةكراشمل ءاهكلم ىلع اليلد اهتفص ىقبت الف ءاهعمسي

 اهذخأيف ءاهب اهعفد بجي يتلا اهتفص ركذيو ءاهتفص عمس نم ضعب اهيعدي نأ نمأي

 .اهكلام ىلع عيضتف ؛اهكلمي ال وهو
 .(6//591) "ينغملا” و 2079 /ا) ؟"نايبلا” :رظنا
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 عويبلا باتك (؟9)ثيدحلا (4)ج

 فيرعتلا ناكم

 ىلع اهفرعي هنإف فيرعتلا ناكم امأو :هنل» "نايبلا” بحاص ينارمعلا لاق

 يف سانلا عمتجا اذإو «قاوسألا ينو ءتاعامجلا دجاسم باوبأو عماوجلا باوبأ

 هذه يف فيرعتلاو .اهب اهبحاص مالعإ فيرعتلاب دصقلا نآل ؟؛لاحملا يف سلاجملا

 .ها .غلبأ عضاوملا

 دعب اذه ىلع مالك ديزم يتأيسو .ههللو ةمادق نبا لاق ينارمعلا لوق وحنبو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ةلأسم

 .(595/5) ؟ينغملا” و .(574 /9/) "نايبلا” :رظنا

 ه4 ١

 دجسملا يف ةطقللا بلط كح

 يف ةَلاَض ُدُشْنَي ا جر ٌعِمَس ْنَم١ :5: 2 هللا لوسر لاق :لاق كنيخ ةريره بأ نع

 .(01/) ملسم هجرخأ . اذ َنْبْنَل َدِجاَسَملا َنِإق ؛َكْيَلَع هللا اَهَدَر اَل :لقيْلَف ٍدجسملا

 :اهتدشنأو ءاهتبلط اذإ :ةبادلا تدشن :لاقي :ةغللا لهأ لاق :هنثلك يوونلا لاق

 :تدشن :نم «نيشلا مضو ءايلا حتفب اةَّلاَض ُدّشْنَي» ثيدحلا اذه ةياورو .اهتفرع اذإ

 .ها .تيلط اذإ

 !؟رمحألا لمجلا ىلإ اعد نم :لاقف دجسملا يف دشن الجر نأ كعذلل ةديرب نعو

 .(059) ملسم هجرخأ . اهل ْتَيِنُ دم ا ُدِجاَسَللا ِتب ان ؛َتْذَجَواَل ب يبنلا لاقف

 وهف ءاذه لثم لاقي نأ رمأو «َتْدَجَو الو ع هلوقو :هنلله يوونلا لاق

 مل دجاسملا نإف ؛تدجو ال :لوقي نأ هعماسل يغبنيو .هنايصعو هتفلاخم ىلع هل ةبوقع

 هللا لوسر هلاق امك !هل تينب امل دجاسملا تينب (نإ ؛تدجو ال :لوقي وأ !اذهمل نبت



 نمل هترظانم يف لاق ثيح يعفاشلا مالك رهاظ وهو .كلذ مرحي :لوألا لوقلاف

 نأ زوجي ال ناكل معزت (ى اذه ناك ولو :لاق ءاهلك ةكم مارحلا دجسملا نإ :لوقي

 دجسملا يف اذه نكلو «ثاورألا اهيف رثتن الو «ندبلا اهيف رجتن الو «ةلاض اهيف دشنن

 يدرواملا لقن دقو «هنايصعو :لاق ثيح مدقتملا يوونلا مالك رهاظ وهو .ةصاخ

 مهقافتا عم ةطقللا مارحلا دجسملا يف اهداشنإ زاوج يف اوفلتخا مث :لاقف قافتالا هيلع

 راتخاو .ةيعفاشلا قافتا ينعي هنأكو «دجاسملا نم هريغ يف اهداشنإ ميرحت ىلع

 .ةمئادلا ةنجللاو نيميثع نباو «يناكوشلاو يناعنصلا ميرحتلا

 نم مهفيو .عومجملا يف يوونلا مالك رهاظ وهو .مرحي الو هركي :يناثلا لوقلا

 ميرحتلا مهنع حيحصلا نأ الإ .بهذملا لقن يف ةيعفاشلا نيب افالتخا كانه نأ :اذه

 .ةهاركلا لوقنملاف ؛كلذك سيلو :تامهملا يف لاق :بلاطملا ىنسأ يف لاق «مدقت امك

 ميرحتلا باوصلاو لوقنملا لب :هريغو يعرذألا لاق .بذهملا حرش يف هب مزج دقو

 قالطإب دري مل يوونلا لعلو .هريغو يدرواملا حرص هبو «هيف ةرهاظلا ثيداحألل

 .هيزنتلا ةهارك ةهاركلا

 امأو :١/0777)"يذشلا فرعلا” يف هنللظ يريمشكلا لاق :ثلاثلا لوقلا

 يف هدشنيو دجسملا جراخ يف ءيش لض نإ :امهدحأ :ناتروص هلف ةلاضلا داشنإ

 «داشنإلا زوجيف دجسملا يف لض ول امأو .عنشأو حبقأ وهف ءسانلا عاتجال دجسملا

 ال :دجسملا يف ةلاضلا دشني يذلا يف طوسبملا يف كلام لاق :هثللد يجابلا لاقو

 سأب الف «هتوصل عفار ريغ هءاسلج كلذ نع لأسي نأ امأو .هتوص اعفار موقي

 هسيلج هلاؤس امأف .هانركذ امل ؛دجاسملا يف عونمم توصلا عفر نأ كلذ هجوو .كلذب



 عويبلا باتك (؟9)ثيدحلا (؛)ج 72

 ىنسأ يف هوحنو .طغللا كلذ غلبي مل ام عونمت ريغ كلذو «ةثداحملا سنج نمف

 .ةيعفاشلا نم ىعرذألا نع بلاطملا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلاو

 ؟لينلا”و )3517/١((« "لبسلا”و ((597/5) "بلاطملا ىنسأ”و (23757/5) "ينغملا”و .(0 /8) "يواحلا” :رظنا

 .نيميثعلل "بردلا ىلع رون ىواتف”و 6 /( ؟ةنجللا ىواتف” و هالا /؟)

 دجسملا يف ةطقللا فيرعت مكح

 وه يذلا دجسملا يف ةلاضلا دشن نع يهنلا ين امه امدقت ناذللا ناثيدحلا

 ةمادق نبا لاق ؟اهفيرعت وه يذلا دجسملا يف ةلاضلا داشنإ كلذب قحلي لهف ءاهبلط

 دقو ءاذهل نبي مل دجسملا نأل ؛دجسملا يف اهدشني الو :(5947/5) ؟ينغملا” يف كلل

 ٍدِجْسَلا يف َةَلاَض ُدّشْنَي اّلُجَر َعِمَس ْنَما :لاق هنأ ْدْيَي يبنلا نع «ةريره وبأ ىور

 اهفيرعتي ةطقللا دجاو رمع رمأو .« اذ َنْبت ل َدِجاَسَلا َّنإَف ؛َكْيَلَع هللا اَهَدَر اَل :لَقيْلت

 .دجسملا باب ىلع
 "بلاطلا ضور» عم ؟بلاطملا ىنسأ” يف هكلله يراصنألا ايركز لاقو

 دنع دجاسملا باوبأو سانلا عماجمو قاوسألا يف نوكي فيرعتلا :(54؟5/؟)

 :يأ ءاهيف ال اهبحاص دوجو ىلإ برقأ كلذ نأل ؛اهوحنو تاعامجلا نم مهجورخ
 ةيقب يف فيرعتلا ميرحت هلصأك همالك ةيضقو ...اهيف ةطقللا بلطت ال امك ,دجاسملا

 حرش يف هب مزج دقو .ةهاركلا لوقنملاف كلذك سيلو :تامهملا يف لاق .دجاسملا

 ةرهاظلا ثيداحألل ؛ميرحتلا باوصلاو لوقنملا لب :هريغو يعرذألا لاق بذهملا

 «هيزنتلا ةهارك ةهاركلا قالطإب دري مل يوونلا لعلو .هريغو يدرواملا حرص هبو «هيف

 عفرب كلذ عقو اذإ ةهاركلا وأ ميرحتلا لحم نوكي نأ بجيو يعرذألا ينعأ :لاق

 الف .كلذ نودب دجسملا يف ةعامجلا لأس ول امأ .ثيداحألا هيلإ تراشأ امك .توصلا

 .ةهارك الو ميرحت



 رخلا
 . دن

 5١)ثيدحلا (4)ج اذن

 ءىبش نالعإ نع ىمب دوي لوسرلا نأ ثيدحلا يف انيأر :ةمئادلا ةنجللا تلئسو

 ءاناسنإ عئاضلا ناك اذإ نكلو ,كلذ ريغ وأ رفس زاوج وأ ةقاطب :لثم .دجسملا يف

 ؟خيش وأ باش وأ لفط وأ مالغك .دجسملا يف كلذ نالعإ زوجي لهف

 وأ اعاتم لاضلا ناك ءاوس ءدجسملا لخاد يف ةلاضلا داشنإ زوجي ال :تباجأف

 ىلصو .قيفوتلا هللابو .دجسملا يف ةلاضلا داشنإ نع يهنلا مومعل ءاناسنإ وأ اناويح

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا

 ضعب اهبرقب وأ اهدنع دجوي دق دجاسملا ضعب :هثللج زاب نبا خيشلا لئسو

 ءىش وأ هايملا ةرود امإ هيف تطقس يذلا بسانملا ناكملاف ءدوقنلا وأ ةينيعلا ءايشألا

 ؟دجسملا يف وأ دجسملا لوح بتكي له اهنع نالعإلاف ءاذه نم

 دجسملا لخادب سيلو دجسملا لوح اذك هل نم :هلوقب اهبحاص اهفرعي :باجأف

 امأ ءدجسملا جراخ اهقلعيو ةقرو بتكي وأ خلإ ...بهذ هل نم .دوقن هل نم :لوقيف

 .الف دجسملا لخاد

 عويبلا باتك (

 مارحلا دجسملا يف ةطقللا فيرعت مكح

 دجسملا كلذ يف يوتسي هنأ رهاظلاو .دجسملا يف ةطقللا فيرعت مكح مدقت

 هزاوج ةيعفاشلا دنع نيهجولا حصأ نأ :ظفاحلاو يدرواملا ىكح دقو «هريغو مارحلا

 :ثيدحب مهضعب لدتساف كلذ ةلع يف هزاوجب نولتاقلا فلتخاو ؛مارحلا دجسملا يف

 يف اهنيرعت زاج ةكم ةطقل كلم جي م [ملفأ :اولاق «ِدِضْنُمِل الإ اَهّنَطَقُل طقم اَلَو»

 نأب كلذ هجو :مهضعب لاقو «فرعلاب مهضعب , لدتساو «ةضحب ةدابع هنأل ؛دجسملا

 يف عيبلا ةلزنمب كلمتلا ضرغل فيرعتلا نوكيف :يأ «هريغ فالخب كلمتت ال هتطقل

 تناك ولو .تباث مكحلا اذه نإف ؛رظن هيف :(١؟7 /7) ةريمع ةيشاح يف لاق ءدجسملا



 عويبلا باتك (؟98)ثيدحلا (؛)ج

 دوجول ةنظم هب سانلا ةرثكو سانلل ةباثم هنأب قرفلا هجولاف .طقف ظفحلل ةطقللا

 . ها.اهرظني نم هلاسرإ وأ اهبحاص

 .(88/0) "حتفلا” و .(5 /8) ؟يواحلا :رظنا

 'ةنيب نم دبال مأ تامالعلا ةلعقنلا بلاط يناينأ يفكي له

 طقاللا ريجيو ةطقللا ذخأي نأ قحتسي هنإف تامالعلاب ىتأ اذإ :لوألا لوقلا

 كلام ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .ال مأ هقدص هنظ ىلع بلغ ءاوس «هيلإ اهعفد ىلع

 نياو ياس او ةيدفلا بو ردا نباو دحاو ذيع يبو ين نب نسحاو تيللاو

 َرَعَف اَهْبِحاَص َءاَج ْنِإَف» :ملسم تاياور ضعب يف ْدْيَيَي هلوقب اولدتساو .مزح
# 
 كني ٌدَحَأ ءاج ْنإَق» :هل ةياور يفو ا اًهِطْعَأَف ءاَهَءاَكوَو اَهَدَدَعَو .اَهَصاَن ع

 ْنِإق» :يراخبلا تاياور ضعب يف هلوقو ؛(هاّيِإ اًهِطْعَأَت ءاَهَياَكوَو اًهِئاَعو دو اًمِدَدَعب

 لَو ءاَهْياَكوَو اًهِضاَقِعِب كدت ٌدَحَأ ًءاَج ْنِإَف» :هل ةياورو اجب كدي ٌدَح ٌدَحَأ َء

 يف اهدورول اهددعو ريناندلا ةفص فرعي نأ طارتشا ةيكلاملا دازو هب قيلتشا

 .تاياورلا

 «ةفينح يبأو يعفاشلا لوق وهو .ةنيبب الإ هيلإ اهعفد ىلع ربجي ال :يناثلا لوقلا

 هيلإ اهعفدي نأ هلف .هقدصو تامالعلاب ىتأ نإو :اولاق «ةنيبلا يعدملا ىلعو عدم هنأل
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 .ءاضق ريغ نم
 تناك اذإ اذهو :هكلَه لاق «يناكوشلا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ينفكي هنأ رهاظلاف ءكلذ نم ضعبلا اهل ناك نإف .ددعو ءاكوو صافع امل ةطقللا

 ماقم موقت اهب ةصتخم فاصوأ ركذ نم دبالف كلذ نم ءيش اهل نكي مل نإو «هركذ

 .عراشلا اهربتعا يتلا رومألاب اهفصو

 "ينغملا” و )١١8/4(« "ةيادبلا” و ١71(« /1) ؟ىلحملا”و ,("ا"4 /997) ؟راكذتسالا” و ,(0/0"7 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(71071 /07) ؟لينلا”و ١99(. /”*) ؟لبسلا” و 07/09 /)



 عويبلا باتك (؟90)ثيدحلا (؛

 ؟تامالعلا ضعب فرعي نأ يفكي له

 «ضعب نود فاصوألا ضعب ةطقللا بحاص ركذ اذإ امأو :هثللَ» يناكوشلا لاق

 :ليقف .كلذ يف فلتخا دقف «ددعلا نود صافعلا وأ ءءاكولا نود صافعلا ركذي نأك

 .اهضعبب ءاج اذإ هيلإ عفدت :ليقو .ةروكذملا فاصوألا عيمج ةفرعمب الإ هل ءيش ال

 ىلإ جاتحي الو يفكي فصولا درجم نأ اًضيأ هرهاظو لوألا ثيدحلا رهاظ وهو

 كلذ نم ضعبلا اهل ناك نإف .ددعو ءاكوو صافع اهل ةطقللا تناك اذإ اذهو .نيميلا

 ةصتخم فاصوأ ركذ نم دب الف كلذ نم ءيش اهل نكي مل نإو «هركذ يفكي هنأ رهاظلاف

 .اهربتعا يتلا رومألاب اهفصو ماقم موقت اهب

 .(7317/1 /7/) "لينلا” و ١99(« /5) ؟لبسلا” و )١١9/14(. "ةيادبلا” :رظنا

 ؟نيمي ىلإ جاتحي لهف صافعلاو ءاكولا فرع اذإ

 نم روهشملا وهو .نيمي ىلإ جاتحي الف ةيفاكلا تافصلاب ىتأ اذإ :لوألا لوقلا

 .ثيدحلا رهاظل ؛ةيكلاملا بهذم

 .ةيكلاملا ضعب لوق وهو .هنيمي نم دب ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءيناكوشلا رايتخا وهو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(775 /ا/) "لينلا”و )١757/9(« ؟لبسلا”و )١١9/5«« ؟ةيادبلا” :رظنا

 اهئامن عم هيلإ اهعفد لوحلا لبق اهبحاص ءاج اذإ

 نإ «طقتلملا دي يف ةنامأ لوحلا يف ةطقللا نأ كلذ ةلمحو :هكللد ةمادق نبا لاق

 ءاهبحاص ءاج ىتمو .ةعيدولاك «هيلع نامض الف ءتصقن وأ هطيرفت ريغب تفلت

 وأ ءطقتلملا اهغفلتأ نإو .هكلم ءان اهنأل ؛ةلصفنملاو ةلصتملا اهتدايزب اهذخأ اهدجوف

 اه نكي مل نإ اهتميقبو «لاثمألا تاوذ نم تناك نإ اهلثمب اهنمض «هطيرفتب تفلت

 .اًقالخ اذه يف ملعأ ال ءلثم
 .(ا1 ١ "ملسم حرش” و١١007 /0) "ينغملا» :رظنا



 ينِهلا

 عويبلا باتك (؟5+)ثيدحلا 5 اند

 اريقف ناك نإ اهكلمتي نأو اهب قدصتي نأ لوحلا دعب هل

 يعازوألاو يروثلاو كلام :راصمألا يف ءاهقفلا قفتاو :هغثلو ربلا دبع نبا لاق

 فرعي نأ «دوادو روث وبأو ديبع وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو ثيللاو ةفينح وبأو

 ءاج ناف .اهب قدصتي وأ ءاّريقف ناك نإ اهلكأي نأ ةنسلا مامت دعب هل .ةلماك ةنس ةطقللا

 مهنم فلسلا نم ةعامج نع كلذ يورو .هل كلذ ناك «هنمضي نأ ءاشو اهبحاص

 . مهتلي» سابع نباو رمع نباو رمع

 زوجي ةنسلا فيرعت دعب هنأ ةمئألا نيب عازن الو :هفلله مالسإلا خيش لاقو

 .اريقف ناك نإ اهكلمتي نأ هل كلذكو .ابم قدصتي نأ طقتلملل

 .00957/59) ؟ىواتفلا” و 797 /517) "راكذتسالا” :رظنا

 ؛!اهكلمتي نأ اينغ ناك اذإ طقتلملل له

 رّيخ اهبحاص ءاج نإف .اهب قدصتي لب ءاهكلمتي نأ ينغلل سيل :لوألا لوقلا

 بيسملا نبا لوق وهو .هغذ# سابع نباو يلع نع اذه يور .مرغلاو رجألا نيب

 يأرلا باحصأو يح نب نسحلاو يروثلاو سواطو ةمركعو يبعشلاو نسحلاو

 .لاملا تيب يف هعضو اريثك الام ناك نإ :يعازوألا لاقو «كلام ىلإ يزعو

 رمع نع اذه يور ءروهمجلا لوق وهو .ريقفلاو ينغلا اهكلمتي :يناثلا لوقلا

 دمحأو يعفاشلاو كلامو ءاطع لوق وهو ..غ#» ةشئاعو دوعسم نباو رمع نباو

 .ريقف الو ينغ نيب قرفي ملو اهب َكّنَأَش» :لاق يي يبنلا نأل ؛قاحسإو

 .ملعأ هللاو ؛ليلدلا مومعل ؛يناثلا لوقلا :وه حيحصلا

 «هيلإ اهعفد اهبحاص ءاج نإف .ةنس اهفرعي نأ ىرأ يذلاو :هنثل رذنملا نبا لاق

 ءاش نإو ءاهب عفتتي ملف اهكرت ءاش نإو ءاهن عفتنا ءاش نإ :ءاش ام اهب لعف تآي مل نإو



 هّجلا
 و كك طدم

 عويبلا باتك (199)ثيدحلا (؛)ج

 وأ لثم اهل ناك نإ اهلث نماض وهف اهب عفتنا دقو اهبحاص ءاج نإف .اهب قدصت

 .كلذ ىلع لدي د :©, هللا لوسر ربخ لثم ؛اهل نكي مل نإ اهتميقل

 ؟نايبلا”و ء(7”ا/57) "راكذتسالا”و ,(”الا /5) ؟"فارشإلا”و )١78/١١((, ؟قازرلادبع فئصم” :رظنا

 .(578 /ا/) «لينلا”و )١١1/5(« ؟ةيادبلا”و هلا /0)

 ؟هرايتخاب مأ امكح هكلم يف لخدت له

 بهذم وهو .ثاريملاك ء,(مكح فيرعتلا مات دنع هكلم يف لخدت :لوألا لوقلا

 يذلا دلاخ نب ديز ثيدح يف تدرو ظافلأب اولدتساو .ةيعفاشلا ضعبو «ةلبانحلا

 :هلوقو (َكِلاَم ٍليبَسَك َّيَهْف لَو ءاَهبحاَص َءاَج ادام : يَ : 2 هلوقك .فلؤملا هركذ

 ملو «هل هنيبل اهكلمت ىلع اهكلم فقو ولو :اولاق «ظافلألا نم اهريغو ااَهَقِفْتَتْساَف ١

 نأ بجو مت اذإف .ءكلمتلل ببس فيرعتلاو طاقتلالا نألو ؛هلبق فرصتلا هل زوجي

 كلملا فقي ملف هب كلمي ببس هنألو ؛دايطصالاو ءايحإلاك ءامكح كلملا هب تبثي

 الإ هيلإ سيل فلكملا نأل كلذو ؛بابسألا رئاسك «هرايتخا الو «هلوق ىلع هدعب

 فوقوم ريغ «ىلاعت هللا نم اًربجو اًرهق مكحلا تبث ءاهب ىتأ اذإف ءبابسألا ةرشابم

 .فلكملا رايتخا ىلع

 ضععبو «ةيعفاشلا رثكأ لوق وهو .هرايتخاب الإ هكلم يف لخدت ال :يناثلا لوقلا
 دعب اهكلمتب ديب يبنلا هارغأف اب كنف اَِّإَو» :ككَي يبنلا لوقب اولدتساو .ةلبانحلا

 ملف ؛ضوعب كلمت هنألو ؛فيرعتلا ةدم يضمب اهكلمي مل هنأ ىلع لدف ؛فيرعتلا

 .ءارشلاك ؛كلمتملا رايتخاب الإ لصحي

 .فلؤملا هركذ يذلا كنيخ دلاخ نب ديز ثيدحل ؛يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ْنكَتَلَو اَهَقِفْئَتْساَف ْفرْعَت 1 ْنِإَق ّةَنَس اَهْفرَع مَن اَهَصاَِعَو اَهَءاَكِو فرغا» : :هيفو
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 ديع نبا لقن مدقت اًضيأو ءاهْيَلإ اًمداف ِرْهَّدلا َنِم اَمْوَي اَهيِلاَط ًءاَج ْنِإَف ٌكَدْنِع َة ٌةَعِبِدَو
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 ا
 ثيدحلا (؛)ج ٠نلل

 نإف .اهبحاص ةين ىلع اهب قدصتي نأ لوحلا مامت دعب هل نأ ىلع عامجإلا ةيميت نباو ربلا

 رجألاو اهنع الدب ذخأ ءاش نإو .ءرجألا هلو ةقدصلا رقأ ءاش نإف اهبحاص ءاج

 .ملعأ هللاو «طقتلملل

 .(09701/0) ؟ينغملا” و (( 672١ /ا0) ؟نايبلا” :رظنا

 لصفنملا نود لصتملا ءامنلا عم اهبحاص اهذخأ طقتلملا اهكلمت اذإ

 اهذخأ ةلصتم ةدايز لوحلا دعب ةدئاز نيعلا دجو نإو :هكلله ةمادق نبا لاق

 عويبلا باتك (؟وم)

 ال لوحلا دعب ثدح نإو .انهاه تعبتف ؛ةلاقإلاو بيعلاب درلا يف عبتت اهخأل ؛اهتدايزب

 ءامنك هل ناكف ءخوسفلا يف عبتي ال زيمتم هكلم ءان هنأل ؛طقتلملل وهف لصفنم ءان

 .بيعب در اذإ عيبملا

 نود ةلصتملا اهتدايزب اهذخأ ءاهكلمت دعب اهبحاص ءاج نإو :هنلله يوونلا لاقو

 .ةلصفنملا

 .(17717) "ملسم حرش” و 221/17 /5) "ينغملا” :رظنا

 نماض وهف ,لوحلا دعب اهب قدصت وأ اهلكأف اهكلمت اذإ

 قحأ هنأ اهبحاص هنأ تبثو ءاج نإ اهبحاص نأ اوعمجأو :هكللذ ربلا دبع نبا لاق

 وأ لوحلا لبق اهكلهتسا وأ اهلكأ ناك نإ اهتميق طقتلملا نمضي هنأو ءاهطقتلم نم اهم

 نمضي نأ نيب اريخم اهبحاص ناك لوحلا دعب امل طقتلملا كالهتسا ناك نإف .هدعب

 لهأ نيب فالخ ال هلك اذه .اهرجأ ىلع لزنيف هلعف هل ملسي نأ نيبو اهتميق طقتلملا

 .هيف ملعلا

 الإ ءاهبحاصل اهنمض اهلكأ نإ هنأ ىلع نوقفتم مهلكو :هثلله دشر نبا لاقو

 .رهاظلا لهأ



 , < الكب
 عويبلا باتك (؟98)ثيدحلا (؛)ج

 هقفاوو يعفاشلا بحاص يبسيباركلا كلذ يف فلاخو :هنللو ظفاحلا لاق

 تناك اذإ روهمحلا دواد قفاو نكل «ةيرهاظلا مامإ يلع نب دوادو يراخبلا هابحاص

 .ةمئاق نيعلا

 3 هللا لوسر لوقل فلاخت وهف ءملعلا لهأ ةماعل فلاخت هنأ |مك مهوقو :تلق

 ْنَكَبْلَو ءاَهَقِفْتَيْساَف ف رْعَت ْنِإَف َةَنَس اَهفَّرَع مث تا :فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا يف

ْوَي اَيِلاَط ًءاَج ْنِإَف .َكَدْنِع ًةَعبِدَو
 (اًهَبِلاَط َءاَج ْنِإَف» :هلوقف .«ِهْيلِإ اَه ميو أَك ِرْهّدلا َنِم اَم

 .نامضلا ىلع ليلد «خلإ
 «ملسم حرش” و ء(0"ه /ا/) ؟نايبلا”و «(85 /0) ؟حتفلا” و )4//١١0(« ؟ةيادبلا” و «(779 /95) ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(01 /9) «لبسلا”وء(اا/ا؟)

 ؟الف الإو ,نمض طقتلملا نم طيرفتب لوحلا ءانّذأ يف ةطقللا تفلت اذإ

 نإ طقتلملا دي يف ةنامأ لوحلا يف ةطقللا نأ :كلذ ةلمجو :هقلل ةمادق نبا لاق

 اهدجوف اهبحاص ءاج ىتمو «ةعيدولاك هيلع ناض الف تصقن وأ هطيرفت ريغب تفلت

 تفلت وأ ءطقتلملا اهفلتأ نإو «هكلم ءان اهنأل ؛ةلصفنملاو ةلصتملا اهتدايزب اهذخأ

 ال .لثم اهل نكي مل نإ اهتميقبو «لاثمألا تاوذ نم تناك نإ اهلثمب اهنمض ءهطي

 .افالخ اذه يف ملعأ

 انلق اذإو ءضرقلا لدبك لثملاب ةطقللا نمضتو :هفلل» مالسإلا خيش لاقو

 يبأ يضاقلل افالخ هريغو ىسوم يبأ نبا هب عطق طقتلملا اهكلم موي ةميقلاف ةميقلا

 كلمي ال كلاملا نأ هبشألاف ءاهبر ءاج مث لوحلا دعب ةطقللا طقتلملا عاب نإف «تاكربلا

 .يرتشملا نم اهعازتنا

 .(577/0) "ىربكلا ىواتفلا” و «(7/17 /0) ؟يتغملا” :رظنا



 عويبلا باتك (؟94)ثيدحلا (

 لاح لك ىلع اهنمض تفلت مث لوحلا دعب اهكلمت اذإ

 يف تبث «لوحلا دعب تفلت نإو 07١7(: /05) ؟ينغملا يف هلله ةمادق نبا لاق

 طرف ءاوسو «هلام نم تفلتو ؛هكلم يف تلخد اهنأل ؛لاح لكب اهتميق وأ اهلثم هتمذ

 نيعلا ذخأ .لوحلا دعب اهصقن ناكو ,ةصقان نيعلا دجو نإو طرفي مل وأ اهظفح يف

 رثكأ لوق اذهو .تصقن اذإ كلذكف «تفلت اذإ نومضم اهعيمج نأل ؛اهصقن شرأو

 ىتح اهكلمي ال :لاق نم امأو ءفيرعتلا لوح يضمب اهل هكلمب اومكح نيذلا ءاهقفلا

 يضم لبق اهمكح اهايإ هكلمت لبق اهمكحو ءاهكلمتي ىتح اهايإ هنمضي مل ءاهكلمتي

 .فيرعتلا لوح

 !ةطقللا ةميق ربتعت ىتم
 ةطقللا نأل ؛ةيعفاشلا بهذم وهو .اهكلمت موي اهتميق ربتعت :لوألا لوقلا

 هكلمت موي ربتعت هتميق نإف ؛هتميق هيلع تبجو اًئيش ضرتقا نمو ضرقلا ىرجم يرجت

 .هب بلاطي نيح ال

 تقو هنأل ؛ةيعفاشلا ضعب لوق وهو .اهب بلاطي موي اهتميق ربتعت :يناثلا لوقلا

 .اهبحاص ءاج اذإ الإ ةميقلا هيلع بجت ال ذإ ؛اهبوجو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(ها84 /ال) ؟"نايبلا” :رظنا

 ؟لبإلا ةلاض طاقتلا زوجي له

 هيلع دشر نبا ىكحو ءروهمجلا لوق وهو .اهطاقتلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 دمحأ هجرخأ امو .فلؤملا هركذ يذلا كلغ دلاخ نب ديز ثيدح مهليلد .قافتالا

 ؟اهبيصن لبإلا ماوه هللا لوسر اي :لاق الجر نأ هيبأ نع ريخشلا نب فرطم نع

 صنلا دوجو عم «منغلا ىلع اهسايق حصي الو :اولاق .«ٍراَنلا ُقَرَح ِنِمْؤْلا ةَلاَض' :لاق



 بنخحلا

 ' * لدف
 عويبلا باتك (؟9؟)ثيدحلا (؛)ج

 يف هصن سايقب «هلوق حيرصو ْدْيَتَي يبنلا صن كرت زوجي فيكو «لبإلاب صاخلا
 .ءاملا نع اهربص ةلقو اهفعضل ؛منغلا قرافت لبإلا نأ ىلع ءرخآ عضوم

 الف ءارحصلا يف اهدجو نمو ءاهفرع ىرقلا يف اهدجو نإ :يناثلا لوقلا

 نم اهذخأ كرت نأل ؛يعفاشلا نع ينزملا هاورو «ثيللاو كلام لوق وهو .اهذخأي

 ىنعملا اذهو ءاهسفنب ظفحتتو ءاملا درتو رجشلا لكأت اهأل ؛اهبحاصل ظحأ ءارحصلا

 .اهبحاصل ظحأ اهطاقتلا ناكف ؛هيف ىعرت ام دجت ال اهبنأل ؛ىرقلا يف دوجوم ريغ

 ؛هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو .اهريغك فرعتو اهطاقتلا زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .منغلا ىلع اسايق

 يهنلا ةمكح :ءاملعلا لاق ءماع وهو ثيدحلا رهاظل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 اهل هبلطت نم اهل اهكلام نادجو ىلإ برقأ تلض ثيح اهءاقب نأ :لبإلا طاقتلا نع
 باب نم هيلإ اهعفديو اهذخأي هنإف اهبحاص فرع اذإ هنأ يقب ءسانلا لاحر يف

 ام امأو :مزح نبا لاق ؛ةلاض ىمست ال ةقيقحلا يف هذهو .ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا

 تلض ام ةلاضلا امنإو «ةفورعم يه لب ةلمج لضت مل اهنأل ؛ةلاض سيلف هبر فرع

 .يه نمل اهدجاو فرع الو ,يه نيأ اهبحاص اهفرعي ملف ةلمج

 )١15/4(( ؟ةيادبلا”7 و .(0 غا"-ه8 ل /9) "نايبلا”و )37/,179-١80(., "ىحملا”و «(7908/5) "فارشإلا” :رظنا

 4١(. /0) "متفلا” و («غ/ /6( "ينغملا”و

 ؟عابسلا نع عنتمت يتلا ةلاضلا طاقتلا زوجي له

 ال «ءاملا دوروو «عابسلا راغص نم عانتمالا ىلع ىوقي ناويح لك :لوألا لوقلا

 وأ لاغبلاو «رقبلاو «ليخلاك ءهتثج ربكل ناك ءاوس «هل ضرعتلا الو .هطاقتلا زوجي

 .دوهفلاو بالكلاك هبانب وأ ءدويصلاو ءابظلاك ؛هتعرسل وأ ءاهلك رويطلاك هناريطل

 ىلع سايقلا :لوقلا اذه ليلد .ديبع يبأو يعازوألاو دمحأو يعفاشلا لوق وهو



 عويبلا باتك (؟9)ثيدحلا (

 ُدرَت ءاَهْؤاَذِحَو اَهّؤاَقِس اَهَعَم !؟اَهَو َكَل اَم١ :لاق اهنع لئس ال يي يبنلا نأل ؛لبإلا

 ؛طقتلملا نع اهتانغتسا ىلإ اذهب هبنف :اولاق .ااَّيَر اَهاَقْلَي ىَّنَح َرَجَّسلا ُلُكَأتَو َءاَا

 .اهلثم ناك ام اهمكح ذخأيف

 نع يكحو «منغلا ىلع اسايق «ةفينح يبأ لوق وهو .اهطاقتلا زوجي :يناثلا لوقلا

 .عنتمت ال اهنأ «ةاشلاك ةرقبلا نأ كلام

 يف فرصتف اهبر نم سأيي نأ الإ ءادبأ فرعتو طقتلت نأ بجي :ثلاثلا لوقلا
 .مزح نبا لوق وهو .نيملسملا حلاصم

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه حجارلا

 "ينغملا” و )١7١/4(« "ةيادبلا” و «(878 /1/) "نايبلا”و .(7١ا//90) "ىلحملا”و ,(781/7) ؟فارشإلا” :رظنا

 8١(. /0) "حتفلا” و )0/417١(

 هطاقتلا هل زوجي ال ام طقتلا اذإ

 ال يذلا ناويحلا اذه ذخأ نإف :(2787/5) ؟ينغملا» يف هثلله ةمادق نبا لاق

 ريغب هريغ كلم ذخأ هنأل ؛هريغ وأ ناك امامإ .هنمض «طاقتلالا ليبس ىلع هذخأ زوجي

 .نامضلا نم اربي مل .هعضوم ىلإ هدر نإف .بصاغلاك وهف «هل عراشلا نذأ الو «هنذإ

 يذلا عضوملا يف هلسرأ :لاق كت رمع نأل ؛أربي :كلام لاقو «يعفاشلا لاق اذهبو

 هنع لوزي ال هناض همزل ام نأ انلو .هرقبي تقحل يتلا ةرقبلا درط ريرجو .هيف هتبصأ

 ذخأي مل هنإف ءريرج ثيدح امأو ءبوصغملاو قورسملاك «هبئان وأ هبحاص ىلإ هدرب الإ

 هراد تلخد ول ام هبشأف ءاهنع اهدرطف «رقبلاب تقحل امنإ ؛هيعار اهذخأ الو «ةرقبلا

 ءاوس ءاهناض همزلي ال ءاهيلع هدي تتبث ثيحب اهذخأي ل ىتم :اذه ىلعف .اهجرخأف

 هنع لاز «هبئان وأ مامإلا ىلإ اهعفدف ءاهناض همزلف اهذخأ نإو ءاهدرطي مل وأ اهدرط

 .اهيف اهباحصأ نع ابئان ناكف ءاهذخأ هل نأ ليلدب ؟سانلا لاوض يف ارظن هل نأل ؛نايضلا



 ؟الالذ
 عويبلا باتك (؟98)ثيدحلا (؛)ج

 طقتلت منغلا ةلاض

 .طقتلت اهنأ منغلا ىلع اوقفتاو )١١77/5(: ؟ةيادبلا» يف هنللو دشر نبا لاق

 ؟منغلا ةلاض فيرعت بجي له

 كلملاو فيرعتلا يف ةطقللا نم اهريغ مكح منغلا ةلاض مكح :لوألا لوقلا

 ةالفلاب ةاشلا ذخأي :يعفاشلا لاقو :ربلا دبع نبا لاق «ءاملعلا رثكأ لوق وهو .هدعب

 ةفينح بأ لوق وهو .ءاج نإ اهنمض مث اهلكأ اهبحاص ئجي مل نإف ءاهفرعيو

 .ءاملعلا رئاسو هباحصأو

 نباو كلام لوق وهو .اهفرعي الو اهلكأي هنإف ةالفلا يف تناك اذإ :يناثلا لوقلا

 نأب بيجأو .فيرعتلا ركذي ملف :اولاق .(َكَل ّيِم» ديبي يبنلا لوقب اوجتحاو .مزح

 .قافتاب كلمي ال بئذلاو ءبئذلل وأ لاق هنأ اك ءكيلمتلل تسيل ماللا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حيحصلاو

 "محتفلا”و ((17/77) "ملسم حرش و (69/180 /8) "ينغملا”و «(0//171) "ىلحملا” و 07477 /15) "راكذتسالا” :رظنا

(87/0). 

 تارايخ ةثالث منغلا ةلاض دجاول

 .اهنمث هيلإ عفد ءاهبحاص دجو نإف .اهفرعي مث لاحلا ين اهلكأي نأ هل :لوألا

 .ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو

 .اهنمث هيلإ عفد ءاهبحاص دجو نإف .اهفرعي مث اهنمثب ظفتحيو اهعيبي نأ :يناثلا

 ةنس تهتنا نإو «هيلإ اهعفد اهبحاص ءاج نإف .اهفرعيو اهم ظفتحي نأ :ثلاثلا

 .ناويحلا ريغ ةطقلك اهكلمتي نأ هلف ءاهبحاص تأيملو

 نم هجاتحت امل ةقشم اهظفح يف نأل ؛لاحلا يف اهلكأي وأ اهعيبي نأ هل زاج امنإو

 ال ةطقللا نأل ؛ةلاضلاك الو قبآلاك ةطقللا تسيل :ربلا دبع نبا لاق «ةقفنلاو ةيانعلا



 عويبلا باتك (مه0) ثيدحلا (4)+

 لاوض تسيلو «ةيذؤم الو هيف ةنؤم ال رجأ اهبحاص ىلع اهظفح يفو اهيف ةئؤم

 .هلوسر الو كلذ هدابع هللا فلكي ملو «ةنؤملا نم هيف امل ؛كلذك ناويحلا

 .(/84/5) ؟ينغملا” و .(5 81/7 "نايبلا” و ,(** ٠/77 "راكذتسالا” :رظنا

 اهلكأي نأ هلف فوخملا ناكملا يف منغلا ةلاض دجو اذإ

 اهيلع فوخملا عضوملا يف منغلا ةلاض ذخآل نأ اوعمجأو :هقلله ربلا دبع نبا لاق

 .اهلكأ

 ةلاض دجاول نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف «منغلا ةلاض امأو :هكلله دشر نبا لاقو

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛اهلكأي نأ نارمعلا نم ديعبلا رفقلا ناكملا يف منغلا

 .(بّْذِلِ ! ْوَأ َكيْحَأِ | ْوَأ َكَل يِه١ :ةاشلا

 نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف «منغلا ةلاض يف :ةيناثلا ةلأسملا :هللذ يناعنصلا لاقو

 وأ َكَل يما 5 هلوقل ؛اهلكأي نأ نارمعلا نم ديعبلا رفقلا ناكملا يف منغلا دجاول

 وأ اهذخأت نأ نيب ةددرتم ,كالهلل ةضرعم ابهنأ هانعم نإف « (ِبْثَذلِل زأ َكيخَأل

 :بئذلا نم دارملاو ءرخآ طقتلم نم وأ اهبحاص نم معأ وه ام :هب دارملاو ,كوخأ

 .عابسلا نم ةاشلا لكأي ام سنج
 .(9//163) "لبسلا” و ١994(( /4) "ةيادبلا” و 07« /5؟) ؟راكذتسالا” :رظنا

 راصمألاو ىرقلا يف منغلا ةلاض تناك اذإ

 اذإف لاحلا يف اهلكأي نأ هل ءيراحصلا يف منغلا ةلاضك اهمكح :لوألا لوقلا

 لاق دي يبنلا نأل :اولاق «ةيعفاشلا ضعبو ةلبانحلا لوق وهو .اهمرغ اهبحاص ءاج

 .اهريغ وأ ءارحص نيب لصفي ملو «“ ِبْئدلِلْوَأ َكِيِخَأِل وأ َكَل يا



 عويبلا باتك (؟98)ثيدحلا (:)

 لوق وهو .فيرعتلا دعب الإ اهلكأ هل زوجي الف رصملا يف تناك اذإ :يناثلا لوقلا

 ْوَأ» :هلوقب اولدتساو .تاطقللا نم اهريغك ءرذنملا نباو ةيعفاشلاو ديبع يبأو كلام

 .راصمألاو ىرقلا يف نوكي ال بئذلاو :اولاق «بّْذِل

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه برقألا

 .(ا/51/ /5) "ينغملا” و ,(0 577 /ا/) "نايبلا” و «(54857 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 عامم ع

 اهذخأ ةمئاق يهو منغلا ةلاض بحاص ءاجاذإ

 اهلكأي نأ لبق ءاج نإ اهبحاص نأ ءاملعلا عمجأ دقو :هنلله ربلا دبع نبا لاق

 لكأ ول كلذكو «ةحويذم هنم اهذخأ اهحبذ ول كلذكو «هنم اهذخأ امل دجاولا

 .اهنم دجو ام ذخأ اهضعب

 طقتلملا اهلكأي نأ لبق اهبحاص ءاج ول هنأ ىلع اوعمجأ دقو :هنلله ظفاحلا لاقو

 .اهبحاص كلم ىلع ةيقاب اهنأ ىلع لدف ؛اهذخأل

 .(45/ه) "محتفلا” و 214 /؟؟) "راكذتسالا» :رظنا

 ؟اهنمضي لهف ,طقتلملا اهلكأ دقو اهبحاص ءاجاذإ

 كلام لوق وهو .اًئيش اهكلامل مرغي الف فوخم ناكم يف تناك نإ :لوألا لوقلا

 َّيِه» :فلؤملا هركذ يذلا دلاخ نب ديز ثيدح يف يي هلوقب اولدتساو .مزح نباو

 ال بتذلاو .طقتلملاو بتذلا نيب ةيوستلا ثيدحلا يفف ." بْئَّذلِل ْوَأ كيخَأل ْوَأ َكَل

 .ءاملعلا نم دحأ اًكلام قفاوي ملو :يواحطلا لاق .طقتلملا كلذكف هيلع ةمارغ

 .هل اهمرغ اهبحاص ءاج نإف .اهتفص ظفحي نأ اهلكأ دارأ نإ هيلع :يناثلا لوقلا

 ْوَأ َكيِخَآل ْوَأ َكَل» :هلوقو :اولاق ءلاوضلا نم اهريغك «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو

 ىلع طقتلملا اهكلمي امنإو ءكلمي ال بت بئذلا نأل ؛كيلمتلل هيف ماللا تسيل «(ِبْنّذِل

 ؛اهذخأل طقتلملا اهلكأي نأ لبق اهبحاص ءاج ول هنأ ىلع اوعمجأ دقو .اهنامض طرش
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 ْوَأ َكَل ّيِه» :ةاشلا يف هلوق نيب قرف الو ءاهبحاص كلم ىلع ةيقاب اهنأ ىلع لدف

 هبشأ وه لب .(اًمّذْخ١ وأ اجب َكنأَس» :ةطقللا يف هلوق نيبو .(بْنّذلِل وَ َكيِخَأِل

 اهمرغي هنأ ةطقللا يف اوعمجأ دقف كلذ عمو «هريغ الو ابتذ هعم كرشي مل هنأل ؛كلمتلاب

 .اهبحاص ءاج مث ءاهيف فرصت اذإ

 .ملعأ هللاو .تافرصتلا نم هريغو عيبلا لكألاكو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا
 .(47 /0) "حتفلا”و ةوفضف "ينغملا”و )١١9/4((, "ةيادبلا” و .( ١١07/7 "ىلحملا” و ,(3" /77؟) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟اهبحاص ىلع عجري نأ هل لهف ؛ةلاضلا ىلع قفنأ اذإ

 اهبحاص ىلع ةقفنلاب عوجرلا ايوان ناك نإ ةلاضلا ىلع قفنأ اذإ :لوألا لوقلا

 هنأل ؛دمحأ نع ةياورو كلام لوق وهو ءزيزعلا دبع نب رمع ءاضق وهو .كلذ هلف

 دشر نبا بسنو .بنعلاو بطرلا ةنؤمك اهبحاص لام نم ناكف ةطقللا ظفحل قفنأ

 .الف الإو ,عجر مكاحلا نذإب اهيلع قفنأ نإ هنأ :ةفوكلا لهأ ىلإ

 يبعشلا لوق وهو .كلذ ىون ولو اهبحاص ىلع عجري ال :يناثلا لوقلا

 «هنذإ ريغب هريغ لام ىلع قفنأ هنأل ؛دمحأ نع ةياورو يأرلا باحصأو يعفاشلاو

 ناويحلاو هيلع ةقفنلا رركتت ال بطرلا نإف ناويحلاك بنعلاو بطّرلا سيلو :اولاق
 ظحأ هنمثب ظافتحالاو هلكأ وأ هعيب ناكف هتميق قرغتسا |برف هيلع ةقفنلا رركتت

 .هبحاصل

 هلام نم اهيلع قفني نأ دري مل اذإ هنإف :اذه ىلعو .يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ءاهنمثب ظفتحاو ؛اهلكأ وأ اهعاب
 هةر ا ؟"ينغملا”و:(١١*/5) ؟«ةيادبلا” و «(0 44 /7/) "نايبلا” و )8٠0(, "فارشإلا” :رظنا



 عويبلا باتك (؟9)ثيدحلا (؛

 ةلاضلاب طقتلملا عافتنا مكح

 ءاهفوص نمثو اهنبل نم برش ام نامض هيلع ةاشلل طقتلملا :لوألا لوقلا

 ؛قاحسإو دمحأو روث يبأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .هنأض ىلع هتاوزن ةميقو

 .ءيش هيلع قحتسي ال اهيلع همايقب عوطتم هنأل
 اصخر امهنأ هيشنيح ةشئاعو رمع نبا نع مزح نباو رذنملا نبا ركذ :يناثلا لوقلا

 بلحتو اهفلعب بكرت ةلاضلا :لاق هنأ :ميهاربإ نع يراخبلا ركذو «ةلاضلا نبل يف

 امأف اهنم لكأي نأ ىسع :ةلاضلا نبل يف لاق هنأ كلام نع رذنملا نبا لقنو .اهفلعب

 دلولا ادع ةلاضلا تالغ طقتلملل نأ ةيكلاملا ركذو ءاَئيش اهنم لكأي الف اهجاتن

 ىلإ اهدجو ثيح نم بوكرلا هل اوزاجأ مهنأ الإ ءبوكرلاو ءاركلاو فوصلاو

 داز نإو نمسو نبل نم اهتالغ هلو :ريدردلا لاق ء.نمض كلذ زواجت نإف .هعضوم

 .فلعلا ريغل اهئارك نودو اهربوو اهرعشو اهفوصو اهلسن نود اهفلع ىلع

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ريدردلل ؟ريبكلا حرشلا”و :(11/1) ؟ىلحملا”و 40787 /71) ؟راكذتسالا”و «(581/5) "فارشإلا” :رظنا

 )١89/0(. "حتفلا”و )5/ ١١

 منغلا مكح تاناويحلا رافص مكح

 وَ َكيِخَقِل ْوَأ َكَل يه :هيف فلؤملا هركذ يذلا كتنيخ دلاخ نب ديز ثيدح

 كريغ طقتلم الو تنأ اهذخأت مل نإ هنأ :يهو «ةلعلل نايب بئذلل وأ :هلوقف (ِبْمّذلِل

 هذهو .هريغو بئذلاك عابسلا راغص اهلكأت نأل ةضرع اهنإف ءاهبحاص اهدجو الو

 ذخأتف ؛اههابشأو لبإلا نالصفو رقبلا لوجعك «تاناويحلا راغص اهيف كرتشت ةلعلا

 .اهمكح
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 عويبلا باتك (,ه*)ثيدحلا (؛)ج ٠>

 عابسلا راغص نم هسفنب عنتمي ال امم ناويحلا ناك نإو :هكلله ينارمعلا لاق

 ركذ مث هطاقتلا زوجيف ءاههبشأ امو راغصلا لبإلا نالصفو رقبلا ليجاجعو هايشلاك

 .فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ دلاخ نب ديز ثيدح هفللج

 راغص نم هسفنب عنتمي ال ناويح لك يف مكحلا كلذكو :هثله ةمادق نبا لاقو

 ءاهنم عنتمي ال اف .اهوحنو دسألا دلوو «بئذلاو ءىوآ نباو ءبلعثلا يهو «عابسلا

 زوجي ءاهوحنو زوإلاو ,جاجدلاو «ليخلا ءالفأو «رقبلا لوجعو «لبإلا نالصفك

 .اهطاقتلا مامإلا ريغل سيل :ىرخأ ةياور دمحأ نع ىوريو .هطاقتلا
 .(080 /0) "ينغملا” و .(0 4٠ /7) "نايبلا” :رظنا

 ةكم ةطقل مكح

 نإو .اهبحاصل ظفحلا زوجي اننإو .«كلمتلل اهطاقتلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 ديبع يبأو يدهم نب نمحرلادبع لوق وهو .اهبحاص يتأي ىتح ادبأ اهفرع اهطقتلا

 اولدتساو .روهمجلا ىلإ ظفاحلا هازعو «ةياور يف دمحأو ةيكلاملا ضعبو ةيعفاشلاو

 .جاحلا نع ةطقل نع ىبن :ثيدحو «ِدِشْنُمِ الإ اَهنطَقُل لت اود: هلوقب

 ؛فيرعتلا يف ةغلابملاب ةكم صتخت امنإو ءءاوس اهريغو ةكم ةطقل :يناثلا لوقلا

 يور .فيرعتلا يف ةغلابملا ىلإ طقتلملا جاتحاف ؛دوعي ال دقو هدلب ىلإ عجري جاحلا نآل

 بهذمو بيسملا نب ديعس لوق وهو ههتي» ةشئاعو سابع نباو رمع نبا نع كلذ

 ؛ةطقللا ةلدأ مومعب اولدتساو .ةياور يف دمحأو ةيعفاشلا ضعبو ةفينح يبأو كلام

 نم ىلع ةلومحم ةروكذملا ثيداحألاو :اولاق «هريغو مرحلا اهيف ىوتساف ةنامأ اهنألو

 ةطقل نأ امك ءاهديكأتل مرح لا صخو .هِراَّثلا ُقَرَح ِنْوْملا ةَلاَض» :ييَب هلوقك اهفرعي م

 .ديكأتلل ملسملا صخو ةمرحم يمذلا
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 عويبلا باتك (؟98)ثيدحلا (؛)ج

 ٍناعنصلاو ميقلا نباو مالسولا خيش رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 نيمرحلا يف نوكت نأ الإ :هلللذ زاب نبا خيشلا لاق ءماسبلاو نيميثع نباو زاب نباو

 ةلوتسملا تاهجلل اهملسي وأ اهبر فرعي ىتح ا(ئاد اهفيرعت بجي لب ءاهكلمت هل سيلف

 .اهكلامل اهظفحت ىتح ؛نيمرحلا يف

 "حتفلا” و «(4 67 /5) ؟دازلا” و .(477 /0) ؟ىربكلا ىواتفلا”و ,(7207/6) "ينغملا”و ,.(01 /7) "نايبلا” :رظنا

 )١158/6(. ؟حيضوتلا” و )77517/1١(, ؟عتمملا حرشلا”و ((5777/ )١9/ زاب نبا ىواتفو )5//١59(« ؟لبسلا”و «(38/5)

 ةطقللا ةاكز

 اهنأل ؛طقتلملا ىلع اهيف ةاكز ال لوألا لوحلا يف هنإف باصنلا غلبي ام طقتلا اذإ

 دعب امأو ءاهيكزي نأ اهدجو ىتم اهبحاص ىلعو ءاهبحاص كلم يه لب ؛هكلم تسيل

 ىكز الوح تغلب ىتمف ءالوح امل بسحي هنإف طقتلملا اهكلمت نإف .فيرعتلا لوح

 .ملعأ هللاو «هلام اهنأل ؛اهيلع

 .("16 /5) "عومجملا” و «(01 /9) "ينغملا”و ,(16 /7) "يواحلا” :رظنأ

 جاحلا ةطقل مكح

 نأ يميتلا نامثع نب نمحر لادبع نع (1775) هحيحص يف هنللذ ملسم جرخأ

 .جاحلا ةطقل نع ىبن ٌدَْب هللا لوسر

 زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإف ؛جاحلا ةطقل ادع ام :هنللذ دشر نبا لاق

 .كلذ نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهنل اهطاقتلا

 طاقتلا نع يهنلا هب دارملا نأب روهمجلا هلوأت يهنلا اذه :هللج يناكوشلا لاقو

 :رخآلا ثيدحلا يف هلوق كلذ ىلع لديو .نمآي الق اه داشنإلا انأو (كالملل كلذ

 يِينُمِل اَِإ اَتَطِقاَس لت اَلَو» :رخآ ظفل يفو (ٍفْرَعُمِل الإ اَهنَطَمُ أ لت الو

 فيرعتلا نأ عم ءاذه لثمب جاحلا ةطقل صيصخت لكشتسا دق .«ٍفّرَعُمِل الإ :هلوق



 عويبلا باتك (؟98)ثيدحلا (؛

 لاكشإلا اذه نع بيجأو هريغو جاحلا ةطقل نيب قرف ريغ نم ةطقل لك يف هنم دب ال
 نم امأف ءكلمت نود نم طقف فيرعتلا ديري نمل الإ لحت ال جاحلا ةطقل نأ ىنعملا نأب

 .الف اهكلمتي مث اهفرعي نأ دارأ

 دحأ نم ولخي ال جاحلا ةطقل نع مالسلا هيلع هيهنو :هثلله مزح نبا لاقو

 ءاهكلمت نع ىبن وأ ءاهذخأ نع مالسلا هيلع ىبن نوكي نأ امإ ءامل ثلاث ال نيهجو

 هيلع ىهنو [؟:ةدئاملا14 وقتل َريلأ َلَع ْاوُنَواََتَو## :ىلاعت لاق دقف اهذخأ امأف

 ربلا ىلع نواعت اهظفحو «كش الب امل ةعاضإ اهكرتو «لاملا ةعاضإ نع مالسلا

 لام لكف نيقيب اهبحاص ةفرعم نع سي اذإف ءاهكلمت نع ىبن نإ هنأ حصف .ىوقتلاو
 هدي يف يهو مهدحأ طقتلملاو ,هدابع حلاصم يف مث «ىلاعت هلل وهف هبحاص فرعي اال

 هلوقل ؛جاحلا مكحك رمتعملا مكحو .ناهربب الإ هريغ ىلإ هب ىدعتي الو ءاهب قحأ وهف
 . ةَماَيقلا مْوَي ّلِإ جلا يف ٌةَرْمَعلا ٍِتّدَخَد» :مالسلا هيلع

 ةنكمأو مرحلا لمشت لب ؛هدحو مرحلا صخت ال جاحلا ةطقل :هكلو ماسبلا لاقو

 ةمدخ كلذ يف ةمكحلا لعل ءجحلا قرطو تيقاوملاو تافرعك لحلا نم جاجحلا

 اهناكم ددحتل اهيلع ةطقللا بحاص روثع ناكمإلا يف نأو «مارحلا تيبلا ىلإ نيمآلا

 نكميو ءاهبحاص مهعجاري ىتح جاجحلا نمأ نع نيلوئسملا دنع اهظفح نكمي امك
 وأ مهعاتجا نمز اهدوجوك لاوحألا نئارقب هريغ ةطقل نع جاحلا ةطقل زييمت

 نكامأ ىعسملاو فاطملا يف وأ راجلا دنع نوكت نأك «مهماحدزا نكامأ يف اهدوجو

 ماكحأآلاو .جاجحلا الإ ابلاغ اهيف نوكي ال يتلا ةنمزألا كلت يف جيجحلا ماحدزا

 .نظلا بلاغ ىلع تينب «نيقيلا دجوي مل اذإ ةيعرشلا
 0510/0 /9) "لينلا”و )١0954(: ؟ملسم حرش”و «1؟/1) "راثآلا لكشم حرش”و )١١4/4(« "ةيادبلا” :رظنا

 )١47/5(. "حيضوتلا”و ((41) ؟ىلحملا”و ١79(. /) ؟لبسلا”و
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 عويبلا باتك (198)ثيدحلا (؛)ج

 ةقدصلا هيلع مرحت نم ىلع ةطقللا لحن

 ْنَأ ىَسْحَأ نأ اَلْوَلا » :لاقف ةرمث دجو دي 5 يبنلا نأ عنخ كلام نب سنأ نع

 .(00ا/١ )١ ملسمو (741) يراخبلا هجرخأ .هاَهّتلَكَأَل َقَدَّصلا َنِم َنوُك

 )١1١070(. ملسمو (7 5777) يراخبلا يف تفي ةريره يبأ نع هوحنو

 لحت نمو «ريقفلاو ينغلا ةطقللا لكأيو :هنذلذ يعفاشلا لاق :هثللَج يدرواملا لاق

 هيلع مرحتو ةقدصلا هل

 لحي ال ةقدصلا ليلق نأ ثيدحلا اذه ىفو :بلهملا لاق :هنللج لاطب نبا لاقو

 :ةاقلملا ةرمتلا ىف دبي هلوقل ؛هل ةميق ال ام اهنم مرحي ال ىتلا ةطقللا فالخب دمحم لآل

 .(اَهُبلَكَأَل تَقَدَّصلا نم َنوُكَت ْنَأ ىَت ىَسْخَأ نأ أ الْوَل»

 َقَئَدَّصلا ّنم َنوُكَت ْنَأ اَلْوَل» 0 لوسرلا لوق :هلفو نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نم تسيل اهنأو «لحلا لصألا نأ عم ٌدْيْيَي يبنلا عنتمي فيك لاكشإ هيف هاَهُيْلَكَأَ

 ىلع لدت ةنيرق كانه لعلو دين, هعرو لاك نم اذه نإ :باوجلا يف لاقيف ؟ةقدصلا

 اهنم تطقسف ةقدصلا تقرف هلوح يذلا ناكملا يف نوكت نأ :لثم .ةقدصلا نم اهنأ

 «ةبجاولا ةقدصلا مهيلع مرحت نمت نحنو اهاندجو ول :انل ةبسنلاب نكل «ةرمتلا هذه

 .ةبجاولا ةقدصلا نم اهنأ نقيتن ىتح اهلكأن نأ انلف
 )0757/1١. ؟عتمملا حرشلا” و :(6 57 /7) لاطب نبال "يراخبلا حرش” و ((9 /8) "يواحلا” :رظنا

 ةطقللاو ةلاضلا ىلع لعجلا مكح

 (/”7-ا/77/0) ؟ينغملا” يف اهعورفو ةلأسملا هذه يف ةمادق نبا عسوت

 :يلي ام هلصاحو

 نأك هدجي نمل العج لعجي نأ عاتم هيلع عاض وأ ناويح هيلع لض نمل زوجي
 كلامو «ةفينح يبأ لوق اذهو :ةمادق نبا لاق ءاذك هلف اذك يل دجو نم :لوقي



 عويبلا باتك (؟90)ثيدحلا (

 ءوب ٌءآَج نمِلَو## :لجو زع هللا لوق كلذ يف لصألاو ءافلاخم هيف ملعن الو ءيعفاشلاو

 .[ا/١ :فسوي]# هيعر ءهبأنأو ريِعَب لمح

 ىنب وأ ءصيمقلا اذه يل طاخ وأ «قبآلا يدبع وأ يتلاض يلع در نم :لاق اذإف

 هيف عوجرلا امهنم دحاو لكل ءازئاج ادقع ناكو ء.حص ءاذكو اذك هلف «طئاخلا اذه يل

 .لمعلا لوصح لبق

 سبلتلا دعب عجر نإو «هيلع ءيش الف «لمعلاب سبلتلا لبق لعاجلا عجر نإف

 .هل ملسي ملف .ضوعب لمع نإ هنأل ؛ هلثم ةرجأ لماعلل هيلعف هب

 مل ثيح .هسفن قح طقسأ هنأل ؛ هل ءيش الف «لمعلا مامتإ لبق لماعلا خسف نإو

 .ضروعلا هيلع طرش اهب تأي

 «لعجلا يف اهبحاص عجري نأ لبق ةلاضلاب ىتأف لعجلا اذهب صخش ملع نإف

 .الماك لعجلا ذخأي نأ قحتسا

 ال انهف ءاهدجي نمل اًئيش لعج دق ةلاضلا بحاص نأ ملعي ال وهو اهب ىتأ نإ امأ

 .هل ءيش

 يتلاض تددر نإ :هل لوقيف «هنيعب دحاول ةلاعجلا يف لعجلا لعجي نأ زوجيو

 :لوقيف .نيعم ريغل هلعجي نأ زوجيو هاوس هدري نم لعجلا قحتسي الف «رانيد كلف

 .لعجلا قحتسا هدر نمف «رانيد هلف يتلاض در نم

 نأ زوجيو «لقأ وأ هنم رثكأ رخآلو ءامولعم اًئيش هدر يف دحاول لعجي نأ زوجيو

 يف رجألا نوكي نأ زوجي هنأل ؛ رخآ اضوع سانلا رئاسلو ءاضوع نيعملل لعجي

 .ىلوأ انهاهف «لمعلا يف يواستلا عم افلتخم ةراجإلا

 ؛ اثالثأ مهنيب رائيدلا مهلف .ةثالث اهدرف ءرانيد هلف يتطقل در نم :لاق نإف

 .ضرعلا يف اوكرتشاف .ضوعلا هب قحتسي يذلا لمعلا ين اوكرتشا مهنأل



 عويبلا باتك (؟9)ثيدحلا(؛

 نإ الإ ءاضوع هيطعي ىتح اهبحاصل ةلاضلا عفد نع عنتمي نأ دجاولل سيل
 ءةلاض وأ ةطقل در نمو :هكللك ةمادق نبا لاق ءاهدجو نمل كلذ لعج دق اهبحاص ناك

 اذه يف ملعن ال .اضوع قحتسي مل «لعج ريغب «قبآلا در ريغ المع هريغل لمع وأ

 .اًقالخخ

2 9 02 9 5 0 



 ّيَرَج>ٍ ع نع

 ىسسئورد» نيد»> ساش»
 ينِخلا يياحب . زود يب ودم يعج بوقسح
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 اياصولا :باتك (...)ثيدحلا (:)ج اقفل

 :اياصولا فيرعت

 .ةيده عمج اياده :لثم ؛ةيصو عمج :اياصولا

 تيمسو .هتلصو اذإ :هيصأ ءيشلا تيصو نم ةقتشم يه :يرهزألا لاق

 .هتامت دعب |ب هتايح يف ناك ام لصو هنأل :ةيصو

 .4 ُبوُقَحَيَو هيب ُمَسِهَرِإ آب صو » :ىلاعت هللا لاق .رمألا :ةغل يهو

 نم امهنيب ةقرفتلاو .ةغل اياصولاو «ةيصولا معي ءاصيإلاو :هكلله ينيبرشلا لاق

 ةياصولاو «توملا دعب امل فاضملا عربتلاب ةيصولا صيصخت :يهو ؛ءاهقفلا حالطصا

 .ها .هدعب نم ىلع موقي نم ىلإ دهعلاب

 فرصتلاب صاخ دهع وأ عربتلا قيرطب توملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت :اًعرشو

 ىلع ثحلاو «تايهنملا نع رجزلا هب عقي ام ىلع اًضيأ اًعرش قلطتو «هدعب لاملاب
 .تارومأملا

 لين” و )2١75/5« "جاتحملا ينغم”و :005 5 /0) "حتفلا”و «((1771/) "ملسم حرش” و )8//2١517(: "نايبلا” :رظنا

 .(551/5) ؟برآملا



37 

 ئرما ّقَح م0 :َلاَق كي هللا ٌلوُس

 وعد
 . (هَدْنِع ٌةَبوت كم ُهُتْيِصَوَوَألإ نب ا ثيت هيف يوب يعل مل

 تال - 02 020 ل © سد وس .سل يهل ا هرب سود

 لَو هللا َلوُسَر تْعِمَس ْذْنُم َهَلْيَل لع ْثّرَم اَم :َرَمع ْنْبا َلاَق :ٌمِلْسُم َداَر

 .يِتيِصَو يِدِنِعَو الإ .كلذ لوقت

 :ثيدحلا جيرخت

 .مدقتملا مقرلاب ملسم دنع ةدايزلاو (225717) ملسمو ((70/78) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 «ىنثتسملا هربخو أدتبم (قح)و «سيل :ىنعمب ةيفان (ام) «ىرما قح ام١ :هلوق

 .اَّلإ دعب ام وهو

 هب دارمل اف عرشلا يف قلطأ اذإف ءاَقلطم تباثلا :وه ةغللا يف قحلا «قح» :هلوق

 لك ذإ ؛اًحابمو اًبودنمو اًبجاو نوكي ةعيرشلا يف تباثلا مكحلا مث .هيف مكحلا توبث

 .ةعيرشلا يف عقي ام لق حابملا ىلع قحلا قالطإ نكل ءاهيف دوجومو تباث اهنم ٍدحاو
 .يبطرقلا هلاق

 ؛بلاغلا ىلع جرخ هلعل ملسملاب دبيقتلاو .ئرمال ىلوأ ةفص «ملسم١ :هلوق

 .حيحصلا ىلع اًضيأ عورفلاب فلكم رفاكلا نإف

 ةيناث ةفص :«ءىيش هل» :هئوق

 وأ «هئافوب هتثرو ريغ نم هيصو وأ هتثرو ىلإ هب دهعي :يأ هيف يصوي١ :هلوق

 «راغصلا نينبلاو لاومألا يف ماع وهو :هكلله يبطرقلا لاق «هعيزوت وأ .هليصحت
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 اياصولا :باتك (؟94١)ثيدحلا (4)ج

 ىصو اذإف .اهيف طرف تاوكزو «تارافكو «نويد نم اهلك هيلعو هل يتلا قوقحلاو

 ليصفت ىلع «هثلث نم تاوكزلاو تارافكلاو لاملا سأر نم نويدلا تجرخأ كلذب

 .هقفلا يف فرعي

86500 

 .ماني :ىأ «تيبي» :هلوق

 بتك كرت ةدم ليلقتو «بيرقتلا :نيتليللا ركذب دوصقلملا «نيتليل» :هكلوق

 ال يذلا توملا ةتغب ناكمإل ؛ناكمإلا تاقوأ لوأ اهبتك ىلإ ةردابملا مزحلاو ةيصولا

 .ةعاس لقاعلا هنمأي
 209757 /90) "راطوألا ليت”و )١١/4(« "مالعإلا”و «(17719) *"ملسم حرش”و «(0794/5) "مهفملا” :رظنا

 05577 /5) "حيضوتلا”و

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةسمخلا ماكحألا اهيف يرجت ةيصولا

 .ةنيب ريغب هريغو نيد نم قوقح هيلع ناك نمل ةيصولا بجت ١-

 .اًريثك الام كرت نمل ؛نود امف ثلثلاب ةيصولا بحتست - ١

 .ءاينغأ هتثرو ناك اذإ «لاملا ليلق ناك نمل ةيصولا حابت -7*

 نم ةسينك ءانبب يصوي نأك «ةمرحم تاهج ىلع ىصوأ اذإ ةيصولا مرحت -4
 ىصوأ وأ ثلثلا نم رثكأب ىصوأو ةثرو هل ناك نمل ةيصولا زوجت ال اذكو «هلام

 .ةثرولا اهزيجي نأ الإ ء.نيرخآلا نود ءيشب هتثرو ضعبل

 .نوجاتحم ةثرو هل ناك اذإ ريقفلل ةيصولا هركت -

 ثيدحلا اذهب ةقلعتملا لئاسملا دنع ليصفتلاب مدقت ام ىلع مالكلا يتأيسو اذه

 .ىلاعت هللا ءاش نإ .هدعب نيذللا نيئثيدحلابو

 .(371/5) 5برآملا لين”وء(5/1"1) "عتمملا حرشلا”و ((0209 /0) "حتفلا”و ١7(: /8) "مالعإلا” :رظنا



 اياصولا :باتك (؟54)ثيدحلا اياصولا :باتك

 ةعورشم ةيصولا

 .ةلمجلا يف عامجإلا لقنو ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد

 كرت نإ ٌتْوَمْلَ كدَحأ َرْصَح اَدِإ ْمْكيلَع َبِيُك # :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 18٠[. :ةرقبلا] ٌةَّيِصْوْلأ اًريَح

 .هنللك فلؤملا هركذ يذلا دغتيع رمع نبا ثيدحف :ةنسلا امأو

 ةيصولا نأ ىلع راصمألا ءاهقف قفتا :هكلله ربلادبع نبا لاقف :عامجإلا امآو

 مل ام ءرثكأ وأ لق لام لك يف ىصوأ نمل ةزئاج اهنأو ءاهيف بوغرم اهيلإ بودنم

 زاوج ىلع راصعألاو راصمألا عيمج يف ءاملعلا عمجأ :هفللج ةمادق نبا لاقو

 .ةيصولا

 .(15717) "ملسم حرش” و )١/7( "؟ينغملا” و )١417/4(. "نايبلا” و ١١(. /77) "راكذتسالا” :رظنا

 مالسإلا نساحم نم ةيصولا زاوج '
 ذإ ؛مالسإلا نساحم نم يهو :ةيصولا ىلع همالك يف هفللك ماسبلا خيشلا لاق

 فطل نم يهو .هتوم دعب هرجأو هباوث هيلع دوعي هلام نم اًءزج لاملا بحاصل لعج

 اودوزتي نأ ايندلا نم مهجورخ دنع مهلاومأ نم مهل حابأ |نيح «مهب هتمحر و هدابعب هللا

 .اهنم بيصنب مهترخآل
 .(0185 /0) "حيضوتلا”و :(070/5) "برآملا لين” و )8//١41(« ةيشاح "نايبلا” :رظنا

 اهيلع دهشي ملو ةيصولا بتكاذإ

 اهيف دهشي ملو هسأر دنع ةبوتكم هتيصو تدجوف تام نم :لوألا لوقلا

 نم يزورملا رصن نب دمحم لوق وهو .اهيف ام لبقي ءطخلا روهشم ناكو هطخ فرعو
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 ارك

 اياصولا :باتك (؟54)ثيدحلا (4)ج

 هركذ يذلا ديضته# رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح .دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلا
 .(ةَدْنِع ةيوتكم ُهَنيِصَوَو) هيفو .فلؤملا . وسو

 روهمج لوق وهو .اهيلع دهشأ اذإ الإ عفنت الو «ةيصولاب لمعي ال :يناثلا لوقلا
 اولاق ءهب دوهشملا طبض نم اهيف امل ؛تركذ ةباتكلا نأب روهمجلا باجأو .ملعلا لهأ

 .اهطرشب :يأ (ُهَدْنِع ٌةَبوُنُكَم ُهنيِصَوَو» ىنعمو

 ملو كلذ نم نقيتو يصوملا طخ ملع اذإ هنأو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 نبا لاق «يناكوشلاو ةيميت نبا رايتخا وهو..ملعأ هللاو .ةحيحص يهف «ةبير لصحي

 بتكي بتاك هلو هوحنو رتفد ىف سانلل هيلع ام بتكي نمم تيملا ناك اذإ :هللَم ةيميت

 مف .هليكو طخ وأ هطخب ىذلا باتكلا ىلإ كلذ ىف عجري هنإف ؛هوحنو هيلع ام هنذإب

 كلذ لثم يف طخلاف ؛هب تيملا رارقإ ةلزنمب ناك ءافولا ةمالع هيلع سيلو ابوتكم ناك

 ىلع نكلو «لوبقم ربتعملا هطخ وأ هظفلب هيف لكو ايف ليكولا رارقإو .ظفللاك

 .يظفل رارقإب نيدلا تبث ول اك «ةءاربلا يفن وأ قاقحتسالاب نيميلا نيدلا بحاص

 «هريغ ىوعدو هاوعد نيب هيف قرف ال يذلا هلوق درجمب هيعدي ام يعدملا ءاطعإ امأو

 .ملعأ هللاو زوجي الف
 868 /6) ؟حتفلا”و ,(957/1) ؟ىواتفلا عومجم”و .1371(4) ؟ملسم حرش”و .(594/5) ؟ينغملا” :رظنا

 .(31/ /7) "لينلا”و

 هريغو نيد نم قوقح هيلع ناك نمل ةيصولا بجن

 نبا ثيدحو [١١:ءاسنلا]4 ند َوَأ آبي ٍضْوُب ٍةِّيِصَو ِدْعَب نم ىلاعت هللا لاق

 .فلؤملا هركذ يذلا دغتوم رمع

 الإ دحأ ىلع ةبجاو ريغ ةيصولا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :هنللج ربلا دبع نبا لاق

 لع مهعامجإ يفو .كلذب ىصويف ةنامأ وأ ةعيدو هدنع نوكت وأ نيد هيلع نوكي نأ



 اياصولا :باتك (؟94)ثيدحلا

 ال ةيصولا تبجوأف ةفئاط تذش دقو .ةيصولا يف ةنسلاو باتكلا ىنعمل نايب اذه

 .روهمجلا ىلع افالخ نودعي
 تالماعم سانلا نيبو هنيب نأ ملع دق يذلا لجرلاف :هنلل ةيميت نبا لاقو

 نوكت ال اهرادقم الو اهبابرأ ملعي ال دق قوقح هيلعو ةنيب ريغب وه ام اهنم «ةددعتم

 نوكت يمدآل بجاوب «ةيصولاو بجاوب ةيصو نوكت لب ءاعربت هنم ةفصلا هذه لثم

 .نيملسملا قافتاب لاملا سأر نم

 .اًضيأ رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 ؟ىواتفلا”و :60/71) «راكذتسالا” و ((718/17 0397/14 "84 /8) ؟ديهمتلا” و «(8١ا/ /7) ؟عانقإلا” :رظنا

). 

 نيثراو ريغ اوناك اذإ براقألل ةيصولا مكح

 نع كلذ يكحو «يرهاظلا دواد لوق وهو .ةيصولا بجت :لوألا لوقلا

 نبأ هراتخاو «ريرج نباو ءكاحضلاو «ءنسحلاو «ةداتقو ءسايإو ءسواطو «قورسم

 كرت نإ ٌتَوَمْل ُهْكَدَحَأ َرَصَح اد مُكِتَلَع َبِيُك # :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 «٠118:ةرقبلا14 َنيِنمْلا َلَع اًفَح ورمل َيَأْلاَو ِنَبدلَوَلِل ةّيِصَوْل اً
 نيدلاولل ةيصولا تخسن :اولاقو .ءفلؤملا هركذ يذلا ديل رمع نبا ثيدحو

 .نيبرقألا نم ثري ال نميف تيقبو «نيثراولا نيبرقألاو

 لقن مهضعب لب .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .بجت الو .بحتست :يناثلا لوقلا

 ملو ؛ةيصو مهنع لقني مل دي هللا لوسر باحصأ رثكأ نأ :لوقلا اذه ةجح .عامجإلا

 اهنألو ؛اًرهاظ اًلقن مهنع لقنلو «كلذب اولخي مل ةبجاو تناك ولو «ريكن كلذل لقني
 .بناجألا ةيطعك توملا دعب بجت الف ؛ةايحلا يف بجت ال ةيطع



 نخلا
 1 < اند

 اياصولا :باتك (؟94)ثيدحلا (؛)ج

 «.ةخوسنم اهنأ لوألا لوقلا باحصأ اهب لدتسا ىتلا ةيآلا نع اوباجأو

 امه ٌبيِصَت 0
 13 زا هني لاكي تؤتألا نادل كت اَي ثيِسَص كيلو َنووْوَكْلاَو ٍناَدِلوْلا َكَر
 .ثارمملا ةيآ اهتخسن :هريغو ضل مع نإ لاقو «[ا/ءاسنلا]# اًضورْفَم ابيِصت

 هللا َنِإ» :كَو يبنلا لوقب تخسن :ةنسلاب نآرقلا خسن ىري نمم ةفئاط تلاقو

 امك لوألا لوقلا باحصأ لاق نكل «ثراَوِل ََيِصَواَلَف ؛هَقَح ٌّنَح يِذ َّلُك ىطْعَأ د

 اذه يورو «نيبرقألا نم ثري ال نميف تيقبو «نيثراولا يف ةخوسنم ةيآلا نإ :مدقت

 ظ . دينهم سابع نبا نع
 نم ىلع لومحم هنأ هنع لوقلا اذه باحصأ باجأف :رمع نبا ثيدح امأو

 .ةيصولا بجتف ةعيدو هدنع وأ ءبجاو هيلع

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 "ملسم حرش” و (2041/4) "مهفملا”و ١ /5) ؟ينغملا”و ؛.(51/١١) "راكذتسالا”و ,(84"7 /8) "ديهمتلا” :رظنا

(0597). 

 ؟براقألا ريغل ةيصولا زوجت له

 لب ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .براقألا ريغل ةيصولا حصت :لوألا لوقلا
 هَ

 اَّلجَر نأ : دضتيم نيصح نب نارمع ثيدح :لوقلا اذه ةجح .اًعامجإ يدرواملا هاكح
 دي هللا لوُسَر ْمِهِم اَعَدَف ْمِهرْيَغ لاَم ُهَل ْنَكَي 1 هتْوَم دنع ُهَل َنيكولمت ةتس ٌقَتعأ اركض ويبين اه م عه ه كلل نع عَ 025 م

 5 ع7 مس سس سمك 5 كس ا ل عاش 8 |(ًكهيمأ < ٠1
 !اًديِدَش الوق هل ل ق6 زأ قَرأَو ِنْيَنْتا ٌقتعأف ؛مهنيب َرَقأ مث ءاثالثأ ْمُهَأ

 .(1578) ملسم هجرخأ

 اهنألو :اولاق «هتبارق ريغل هثلث يف قتعلا زاجأ ْدْينَب يبنلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلا

 .ةأيحلا يف ةيطعلاك هتبارق ريغل تزاجف ؛ةيطع



١ 

 اياصولا :باتك (؟54)ثيدحلا دل

 اذهو .هتبارق ىلع تدرو «مهنم تعزتنا هتبارق ريغل ىصوأ اذإ :يناثلا لوقلا

 .كاحضلاو ءسواط لوق وهو .براقألل ةيصولا بوجوب لوقلا ىلع ينبم لوقلا

 وهو .يصوملا ةبارق ىلإ دري يقابلاو ءثلثلا ثلث هل ىصوملا ذخأي :ثلاثلا لوقلا

 .قاحسإو ءديز نب رباجو «نسحلاو «بيسملا نب ديعس لوق
 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(0 /5) ؟ينغملا” و 0707“ /8) "ىلحملا”و )١188/8(. "يواحلا”و ((1 ٠7 /4) ؟فارشإلا” :رظنا

 م

 مهريغل هنم لضفأ ةجاحب اوناكو ,نيثراو ريغ اوناك اذإ براقألل ةيصولا
 اذه :لاق «(ثراَوِل َهَيِصَو الر :ثيدح ركذ نأ دعب هفنلَك ربلا دبع نبا مامإلا لاق

 .مهريغل ةيصولا نم لضفأ براقألل ةيصولا نأ

 .(0 /5) ؟ينغملا” و )7٠00/١4(, "ديهمتلا” :رظنا



 َدْعَب ْفَلَحَأ ىللا َلوُسَر اَي :ُتْلَقَف :َلاَق .«َكِتَأَرْما يف يف َلَعِجَت اَم ىَّنَح

 تْذَهزا الإ هللا َهْجَو ِهِب يفَتَْ اَلَمَع َلَمْعَتَق َفّلحَت ْنَل ََنإ» :َلاَف ؟يباَحْصَأ
 - هر ههه سم ا ٍ

 كب َرِضْيَو ُاَوْنَأ كب َعِقتْنَي ىَّنَح َفّلَخ ْنَأ َتَلَعََو ةَعْفِرَو ٌةَجَرَد هب

 ِنِكَل !م ْمِاَقْعَأ َلَع ْمُهَدرَت الَو مج ءَرْجِم ينباَحْصَأل ضْمأ مهلا .َنوُرَخَآ
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 .ةَكَمِب َتاَمْنَأ كي هللا ٌلوُسَر هَل يِ .«ةلوخ نب دعَس سئانلا س52 تاص و و دري ةَلَوَح نب دِعَس 0006

 ثيدحلا رخآ يف هلوقو )١77/4(. ملسمو :(717”ا/“و 7747و )١790 يراخبلا هجرخأ

 .خلإ ...هل يثري

 ظافلأ كلذل رظنا ؟يرهزلا لوق نم وأ كف دعس لوق نم وه له :ظفللا اذه يف اوفلتخا

 .ثيدحلا



0 1 
 اياصولا :باتك (؟95ه)ثيدحلا (4)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 امأف ءضيرملا ةرايزل الإ كلذ لاقي الو «ينراز :ينداع ىنعم (يندوعي) :هلوق

 ءاربكلاو ءالضفلا ةدايع :هيفو .ضيرملل لاقت دقو «حيحصلل اهرثكأف ةرايزلا

 .هناوخإو هباحصأ لضافلا لجرلا دقفتو ءىضرملل
 .يبرحلا هلاق .ضرم لكل مسا :عجولا (عجو نم) :هلوق

 .هيلع تفرشأو هتبرق :يأ .توملا ىلع هنم تيفشأ :ظفل فو (يب دتشا) :هلوق

 وأ ءحلاص ءاعد وأ «ةاوادم نم ,حيحص ضرغل هدجي ام ضيرملا ركذ زاوج :هيفو

 ليبس ىلع ناك ام كلذ نم هركي امنإو ءكلذ وحنو «هلاح نع ءاتفتسا وأ «ةيصو

 .هضرم رجأ يف حداق هنإف ؛هوحنو ءطخستلا

 لمعتست ال ةغيصلا هذه نأل ؛لاملا عمج ةحابإ ىلع ليلد (لام وذ انأو) :هلوق

 .ريثك لامل الإ ءفرعلا يف

 الإو «ةثرولا صاوخو دلولا نم ينثري الو :يأ (ةنبا الإ ينثري الو) :هلوق

 تنبلا هذهو «ءضورفلا باحصأ نم ينثري ال :هانعم ليقو «ةبصع هل ناك دقف

 مث .حتفلا يف ظفاحلا لوألا راتخاو «ةشئاع اهمسا ليقو ءمكحلا مأ يه «ةروكذملا

 يتنثو ءهروكذلا نم ةرشع نم رثكأ كلذ دعب هل لصحو «كلذ هضرم نم كفي يفوع

 .دعس نبا مهركذ ءاتنب ةرشع

 .فصنلا :يأ (رطشلاف) :هلوق

 تاياورلا رثكأ يف ظوفحملاو ««ريبك» :ظفلب ءاجو «ةثلثملا ءاثلاب «ريثك» :هلوق

 .ةئلثملاب



 رخلا كيب
 ١
 ١ ؟0ه)ثيدحلا (؛ج 4 اللا

 ردصم ليوأت ىلع حتفلا ءاهرسكو .نأ حتفب يور ؛كرتت :يأ ارذت نأ» :هلوق

 «نإ ربخ اهرسأب ةلمجلاو ءريخ هربخو «ءاينغأ كدالوأ ككرت :يأ ءأدتبم عفرلا هلحم

 .ريخ وهف «ءاينغأ كتثرو تكرت نإ هريدقتو ءفوذحم اهباوج ةيطرش اهنأ ىلع رسكلاو

 لاق «رقتفا اذإ :ليعي لاع نم «ءارقف :يأ «لئاع عمج نيعلا حتفب ةر (ةلاع» :هلوقف

 .[؟8:ةبوتلا]# ءولْصَف نم ُدَّنأ مُكَيِنْعِب ٌفوَسُف ٌهَلَيَع ْمُسْفِخ ْنِإَو# :ىلاعت

 «سانلا ففكت لاقي ءمهفكأب سانلا نولأسي :يأ ؟سانلا نوففكتي» :هلوق

 نم امك افك لأس وأ «عوجلا هنع فكي ام لأس وأ ءلاؤسلل هفك طسب اذإ :فكتساو

 .ماعط

 اياصولا :باتك (

 ديفي اذه "اهب ترجأ الإ هللا هجو اهب يغتبت ةقفن قفنت نل كنإو» :هلوق

 نإو ءلجو زع هللا ىلإ ةبرقلا دصقب الإ لصحي ال تاقفنلا يف رجألا نأ :هقوطنمب

 .اهنم ءيش ىلع رجؤي مل ةبرقلا دصقي مل نم َّنأ :هموهفمبو «ةبجاو تناك
 ؛ركذلاب ةأرملا صخ :هفللذ ظفاحلا لاق «كنأرما يف يف لعجت ام ىتح» :هلوف

 .اهريغ فالخب «ةرمتسم اهتقفن نأل

 دعب ةكمب فلخأ :هانعم (؟يباحصأ دعب فلخأ .هللا لوسر اي) :هلوق

 اهنع رجاه ناك اذإ اهب هتوم نم اًقافشإ امإ هلاق :ضايع يضاقلا لاق ؟يباحصأ

 دعب هءاقب يشخ وأ ءكلذ ىلع هباوث يف وأ هترجه يف كلذ حدقي نأ يثخف «هلل اهكرتو

 نوهركي اوناكف ءضرملا لجأل هنع هفلختو «ةنيدملا ىلإ هباحصأو ْدْيْيَي يبنلا لوحت
 .«تّرْجِه ْنَع ُفّلَخَأ» ةياورلا هذه ريغ يف ءاج اذهلو ؛هلل هوكرت ام يف عوجرلا

 نم تاعامج دعب هئاقبو هرمع لوط :هفلختب دارملا «فلخت نأ كلعلو» :هلوق

 .اًماع نيسمخ نم اًبيرق كلذ دعب شاع هنإف ؛كلذ هل لصح دقو «هباحصأ



4 

 اياصولا :باتك (9١؟ه)ثيدحلا 1 ل

 نإف ؛تازجعملا نم اذه «نورخآ كب رضيو ,ماوقأ كب عفتني ىتح» :هئوف

 «مهايندو مهنيد ف ماوقأ هب عفتناو .هريغو قارعلا حتف ىتح شاع دنعتإلج اًدعس

 تيبسو «منهج ىلإ اوراصو اولتق مهإف ؟؛مهايندو مهنيد يف رافكلا هب ررضتو

 هيدي ىلع ىدتهاف «قارعلا يلوو .مهرايدو ءمهلاومأ تمنغو «مهدالوأو ءمهؤاسن

 .مهوحنو رافكلا نم مهيف قحلا هتماقإب ؛قئالخ هب ررضتو «قئالخ

 لاق «مهءاقعأ ىلع مهدرت الو ءمهترجه يباحصأل ضمأ مهللا» :هلوق

 يف حداق .ناك فيك ةكمب رجاهملا ءاقب نأ ىلع مهضعب هب لدتسا :ضايع يضاقلا

 .اًماع ًءاعد مهل اعد هنأ لمتحي هنأل ءيدنع هيف ليلد الو :لاق .هترجه

 ءاهلطبت الو اهممتأ :يأ :( مه رجه يباَحْصَأل ضْمَأ» ىنعمو :هنللذ يوونلا لاقو

 .ةّيضرملا مهاح ميقتسم نع مهعوجرو مهترجه كرتب مهءاقعأ ىلع مهّدرتالو
 وهو «ءسؤبلا رثأ هيلع يذلا :وه سئابلا «ةلوخ نب دعس سئابلا نكل» :هئوق

 .ةيملسألا ةعيبس جوز وه ؛ةلوخ نب دعسو «ةلقلاو رقفلا

 ل يبنلا ريغ مالك نم هنأ :هرهاظ (ِةي هللا لوسر هل يثري) :هلوق

 يراخبلا يف ءاج دقو .صاقو يبأ نب دعس وه :ليقف «مالكلا اذه لئاق يف اوفلتخاو

 .ِةيَي هللا لوسر هل ىثر :دعس لاق :ظفلب «هب اًحرصم (579/) مقر

 .يرهزلا مالك نم هنأ ءاج ام رثكأو :ضايع يضاقلا لاقو

 .ةلوخ نب دعس ةصق يف اولتخا (ةكمب تام نأ) :هئوق

 ىتح ةكم نم رجاهي مل هنإ :رانيد نب ىسيعو «نيزم نبا لاق :هنللَج يبطرقلا لاق
 نوكي :نيلوقلا نيذه ىلعو .اًراتخم ةكم ىلإ عجر مث رجاه هنأ ىلع رثكألاو ءاهيف تام

 .اهنع هعوجرب اهخسفل امإو «هترجه مدعل امإ «هل اّمذ هسؤب



 نِخلا
 ب
 اياصولا :باتك (؟95)ثيدحلا (؛)ج

 اًردب دهشو «ةيناثلا ةرجهللاو «ةشبح ا ىلإ ةرجه ا رجاه هنإ :ماشه نبا لاقو

 اًحجوت لب هل اّمذ هسؤب نوكي الف :اذه ىلعو .عادولا ةجح يف ةكمب يفوتو ءاهريغو

 اًراعشإ نوكيف ةكمب كلذ دعب تام هنإ مث «نيترجه لا رجاه هنأ هنم ناك ذإ ؛ةمحرو ءهل

 هللاو .نورجاهملاو دعس ٍجّرحَت كلذ نمو .كلذ هل قفتا نم باوث صقن نم هانمدق اب

 ملعأ ىلاعت

 "حتفلا” و ل( * ممم "مالعإلا”و (لككمل *ملسم حرش” و 064 / "مهفملا”و ةضترسابا "ملعملا لايكإ” :رظنا

 .(1894/5) ؟حيضوتلا”و 018 /11)و 7586 /0)

 0 ه4 ل <05

 5 وعم وق ١ 2 وف

 . يشك ثلثلاَو «ثلثلا» :ّلاَق ِِكَع هلل وَسَر نإف ؟عبرلا

30 04 

 ول : 00 0

 :تيدحلا جيرخحت

 اذهو )١1759( ملسمو «ثلثلا نم هدنع سيلو (71757) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اوصقن :يأ «نيتمجعملا داضلاو نيغلاب (اوضغ) :هكلوق

 نع ناصقنلا نم هراتخا مل ليلعتلاك وه (لاق د هللا لوسر نإف) :كهلوق

 .ةرثكلاب ثلثلا ديب هفصو نم كلذ ذخأ دخت» سابع نبا نأكو ءثلثلا
 ا ؟حتفلا” وى( 0 "ملسم حرش”و (6 1/5 "؟ههفملا” :رظنا



 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 !ثلثلا نم رثكأب توملا دنع ةثرو هل ناك نم ةيصوزوجتال

 نع وأ «نينبا نع تام اذإ تيملا نأ مالسإلا ءاملع عمجأ :هئللذ ربلا دبع نبا لاق

 .ها .هثلث نم رثكأب هلام يف يصوي نأ هل زوجي ال هنأ «هثرت ةلالك

 «يبطرقلاو «ةيميت نباو ءدشر نباو ءمزح نباو «رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو

 يبأ نب دعس ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :عامجإلا دنتسم .مهريغو رجح نباو

 . ته» سابع نباو .صاقو
 ,(195) ؟"عامجإلا بتارم”و )1١588/5(4: "عانقإلا”و )٠٠١(. "عاجإلا”و )71١/5(. "راكذتسالا” :رظنا

 .087/70) ؟ىواتفلا”و «(0 4 /5) "مهفملا” و :(37/7/4) ؟ةيادبلا”و

 ؟ةثرولا اهزاجأ اذإ ثلثلا نم رثكأب ةيصولازوجت له

 .اهوزيجي مل وأ ةثرولا اهزاجأ ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زوجت ال :لوألا لوقلا

 .ينزملاو .ناسيك نب نمحر لادبعو «رهاظلا لهأ لوق وهو

 سابع نباو صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح

 لوق وهو .ةزئاج ةئرولا اهزاجأ اذإ ثلثلا نم رثكأب ةيصولا :يناثلا لوقلا
 لوقلا اذه لدتسي .كلذ ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقن لب «ملعلا لهأ روهمج

 عج نع ءاج«حيحص وهو .؛ةطب سة ا يشم ير لاَ لي ال :تيدحب
 "ءاورإلا” رظناو .ههتني» مهريغو سابع نباو هديمح وبأ :مهنم «ةباحصلا نم

(/ 74 3). 

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا وه حجارلا

 حرش” و 001 /5) ؟ينغملا”و :(5١2؟) ؟ءاهقفلا رداون”و .(737/75) "راكذتسالا”و )58٠١/48(. "ديهمتلا” :رظنا

 .(0574) "ملسم



 عتخلا كدب
 اياصولا :باتك (مهح)ثيدحلا (؛: جاهم

 ثاثلا نم رثكأب قدصتي نأ هل حيحصلا لجرلا

 قفاوف ,قدصتتن نأ اًموي ْدْكَكَب هللا لوسر انرمأ :لاق كفيخ باطخلا نب رمع نع

 «يلام فصنب تئجف .اًموي هتقبس نإ ركب ابأ قبسأ ويلا :تلقف «يدنع اّلام كلذ

 كتفاخ ركب وبأ ىتأو :لاق .هلثم :تلق :«؟َكِلْمَأل َتَيَقْبَأ اَم» ب هللا لوسر لاقف

 هللا مهل تيقبأ :لاق «؟َكِلْهَأل َتْيَقَبَأ ام 07 هللا لوسر هل لاقف «هدنع ام لكب

 يذمرتلاو )١717(« دوادوبأ هجرخأ !!اًدبأ ءيش ىلإ كقباسأ ال :تلق !هلوسرو

 .(48) هلل انخيشل ؟دنسملا حيحصلا” يف وهو ء,نسح هدئسو .(77175)

 حيحصلا لجرلا نأ اوقفتاو :2191) "عامجإلا بتارم» يف هكله مزح نبا لاق

 ىنغوأ هانغ يقب ام نوكيو «نيئلثلا غلبي مل ام ءرثكأب وأ هلام نم ثلثلاب قدصتي نأ هل

 .هلام يف بحأ فيك فرصتي نأو .كلذك قتعي نأو «هلايع

 .عامجإلا اذه ىلع مزح نبا قفاو نم دجأ مل ينأ :بابلا اذه يف ةصالخلا

 .ملعأ هللاو ءقالطإلا مدقت يذلا ليلدلا رهاظو «نيئلثلاب ديدحتلاو

 هريغ وأ نيد نم يصوملا لام عيمج ثلث ذخأ ثاثلاب هل ىصوملل

 «فارشإلا” يف رذنملا نبا نع (11 /7) "عانقإلا» يف هلك ناطقلا نبا ركذ

 نأ ءاّئيدو اًنيع يصوملا كرتو ثلثلاب هل يصوأ لجر يف اًفالخ ملعأ الو :لاق هنأ

 .نيدلا ثلثو «نيعلا ثلث ىصوملل

 ةثرولاو هل ىصوملا ىلع فلتلا ناك اهتمسق لبق ةكرتلا ضعب فلت اذإ

 اذإ لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ )57١/5(: "فارشإلا” يف رذنملا نبا لاق

 لام نم نوكي فلت يذلا نإ «ءيش لاملا نم كلهف «هلام عيمج ثلثب لجرلل ىصوأ

 .ثلثلاب هل ىصوملاو «ةثرولا



 ا

 اياصولا :باتك (؟90)ثيدحلا نينا

 هتميق تريفت ىتح هضبقي ملو هب ىصوملا كرت اذإ هل ىصوملا

 هب ىصوملا ةميق يف رابتعالا ١50(: /5) ؟ينغملا» يف هنللج ةمادق نبا لاق

 ؛ةيصولا موزل لاح اهنأل «توملا ةلاحب اهجورخ مدع وأ «ءثلثلا نم اهجورخو

 اًقالخ هيف ملعأ الو «يأرلا باحصأو ءيعفاشلا لوق وهو .اهيف لاملا ةميق ربتعتف

 ءةيصولا تذفن هنود وأ ؛ةكرتلا ثلث توملا تقو هب ىصوملا ناك نإف ءرظنيف

 رثكأ وأ «لاملا رئاسل الداعم راص ىتح هتميق تداز نإف هلك هل ىصوملا هقحتساو

 نيح ناك نإف «هيف ةثرولل ءيش ال .هل ىصوملل وهف هاوس هلك لاملا كله وأ «هنم

 .لاملا ثلث ردق هل ىصومللف «ثلثلا ىلع اًدئاز توم لا

03 
- 

 ؟هناضقب رمألا وأ هثراو نع نيدلا طاقسإ مكح

 ىصوأ وأ ءانيد هثراو نع طقسأ نإو :(7/5) *ينغملا” يف هفللَج ةمادق نبا لاق

 «لاملا اهبجوم ةيانج نع افع وأ ءاهجوز نع اهقادص ةأرملا تطقسأ وأ «هنيد ءاضقب

 .ةيصولاك وهف

 ؟ هلام لكب يصوي نأ هل له , هثري نم هل سيل يذلا
 ةيصولا هل زوجيف «ضرف اذالو ةبصع هئارو نم فلخي مل نم :لوألا لوقلا

 يبأو ءقورسمو «ينالسلا ةديبعو ءىسوم يبأو ءدوعسم نبا لوق وهو .هلام لكب

 .دمحأ نع ةياورو «قارعلا لهأو ءقاحسإو «هباحصأو «ةفينح

 ليلدب ؛ةثرولا قح قلعتل ناك امنإ ثلثلا ىلع ةدايزلا نأ :لوقلا اذه ةجح
 ءاينغأ َكَتَثَرو َرَّذَت ْنَأ َكَّنِإ) :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا صاقو يبأ نب دعس ثيدح

 هلابب قح قلعتي هل ثراو ال انهاهو :اولاق (َساّنلا َنوُفَقَكَتي ةلاع ْمِهَرّذَت ْنَأ ْنم ٌديخ

 .ةحصلا لاح هبشأف



١44 
 اياصولا :باتك (؟5:5)ثيدحلا (؛)ج

 .يعازوألاو ءكلامو «تباث نب ديز لوق وهو .ثلنلا الإ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 اًكلام نأ الإ .دمحأ نع ةياورو ءيح نب نسحلاو «يربنعلاو «يعفاشلاو «ةمربش نباو

 .كلذ وحنو «نيمهردلاك «ةريسيلا ةدايزلا زيج

 امك .هثلث نم رثكأ يف هتيصو ذفنت ملف هنع لقعي نم هل نأ :لوقلا اذه ةجح

 .اًنراو كرتول

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )1١17/5(. "؟ينغملا” و .(007/8) "ىلحملا” و 0775 /58) "راكذتسالا” و ((577 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 لاملا نم هفاتلا ربسيلا الإ هدنع نكي مل نمل ةيصولا بدنتال

 نم هفاتلا ريسيلا الإ هدنع نكي مل نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :هفللج ربلا دبع نبا لاق

 .ةيصولا ىلإ بدني ال هنأ «لاملا

 7م نإ ٌتَوَمْلَأ ٌمُكَدَحَ أ َرَصَح اَذِإ ل َبَيُك 7 :ىلاعت هللا لاق :هنللك لاقو

 يف لجو زع هلوق يف «لاملا وه ريخلا نأ اوعمجأو «[0٠18:ةرقبلا# ُةَّيِصْوْلا اريح

 .# اَرْيَح َكْرَت نإإ# ةيصولا

 .هللا امهمحر رجح نباو «نقلملا نبأ .عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 1١(. /4) "مالعإلا” و *07/0) "حتفلا” و 8 /57) "راكذتسالا”و (590 )١5/ "ديهمتلا” :رظنا

0 

َّ 

 ثراول ةيصولا زوجت ال

 ماع هتبطخ يف لوقي ديب هللا لوسر تعمس :لاق تنيخ يلهابلا ةمامأ بأ نع

 هج رخأ .«ِثراَوِل َةَيِيِجَو الَث هَقَح ٌّئح يذ لكل ىَطْعَأ دق هللا نإ :عادولا ةجح

 ثيدح نم ءاج :دهاوش ثيدحللف ؛هريغل حيحص ثيدح وهو .هريغو .يذمرتلا

 يف اهتجرخأ دقو مه ينشخلا ةجراخ نب ورمعو «سابع ن نباو ءورمع نب هللادبع

 .هدعب امو «(07) مقرب "ضتئارفلا راثآو ثيداحأل عماجلا»



 -نسلا

3 
 ثيدحلا (؛) ١> ل

 .ثراول ةيصو ال نأب لوقلا ىلع ءاملعلا عمجأ :هقلل ربلا دبع نبا لاق

 «ةيميت نباو ءدشر نباو «مزح نباو «رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 اياصولا :باتك (؟95)

 .مهريغو
 جاهنم”و :(177/4) "ةيادبلا”و .(19) "عامجإلا بتارم”و )0٠٠١(« «عامجإلا”و ١8(, /5) ؟راكذتسالا” :رظنا
 )5/*5١(., "ةنسلا

 ةثرولا اهزاجأ اذإ ثراولل ةيصولا مكح

 .ةأدتبم ًةيطع هوطعي نأ الإ «ةثرولا اهزاجأ نإو ةلطاب ةيصولا :لوألا لوقلا

 .يعفاشلل لوق وهو «ةلبانحلا ضعبو ءرهاظلا لهأو «ينزملا لوق وهو

 .مدقت دقو «(ِثراَوِل َيِصَو ال :هريغو سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ةثرولا اهزاجأ نإف «ةثرولا ةزاجإ ىلع ةفوقوم ثراولل ةيصولا :يناثلا لوقلا

 نم مهنمو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةدودرم يهف اهودر نإو «تزاج توملا دعب

 .اذه ىلع عامجإلا لقن
 هذه اهَنََولا َءاََي ْنَأ اّلِإ ءِثراَوِل ََيِصَو اَل) :ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 نب ورمعو .ورمع نباو «سابع نبا ثيدح يف تءاج (ةَئَرَولا َءاَشَي ْنَأ لإ :ةدايزلا

 .اهدعب امو (25) مقرب "عماجلا» انباتك يف كلذ انيب (ى «ةركنم ةدايز يهو «ةجراخ

 هريغو سابع نبا :ثيدح نم مدقت |ب مهل لدتسيو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 مهسفنأ تباط اذإف .«ُهْنِم سْفَ بطب اَِّإ مِلْسُم يما لام ٌلج ال١ :لاق يبي يبنلا نأ
 .ملعأ هللاو ءالف الإو ءزاج اذهب

 .("1/7 /0) "حتفلا” و «(5/5) ؟ينغملا”و ٠١ /؟1) "راكذتسالا”و )١8/١4"(( "ديهمتلا” :رظنا



 ٌبِحلا

 اياصولا :باتك (؟953)ثيدحلا 101

 مهمزلت ال حيحص وهو يصوملا ةايح يف ةثرولا ةزاجإ

 ةزاجإ ىلع همالك ين )708/١5( ؟ديهمتلا» يف هلله ربلا دبع نبا مامإلا لاق

 .مهمزلي مل حيحص وهو «كلذ اوزاجأ ول مهنأ اوعمجأو :لاق ؛ةيصولا ةثرولا

 يصوملا تومب ةربعلاف هبجحي ام ءاج مث ثراول ىصوأ اذإ

 مويب اًراو هل ىصوملا نوك رابتعا ىلع اوقفتاو :هكلَو رجح نبا ظفاحلا لاق

 روكذملا خألا بجحي نبا هل نوكي ال ثيح «ثراولا هيخأل ىصوأ ول ىتح «توملا

 ىصوأ ولو «ةحيحص روكذملا خألل ةيصولاف ,خألا بجحي هتوم لبق نبا هل دلوف

 .ثراول ةيصو يهف «يصوملا توم لبق نبالا تاهف نبا هلو هيخأل

 ةمادق نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق
 .(16/ح) "ينغملا”و للحب /ه) "متفلا” :رظنا

 مهقوقح ءامرغلا ءافيتسا دعب ةيصولا دفنت
 ال ةيصولا نأ يف فالخخ الو :(10/4) "ىلحملا” يف هفللَج مزح نبا مامإلا لاق

 ْمُكْيَلَع ْمُكَلاَومَأَ ْمُكَءاَمِد َّنإ» لكَ هللا لوسر لوقل ؛ءامرغلا فاصتتا دعب الإ ذفنت

 مارحف ؛هضعب وأ هلك هتومب ءامرغلل وأ ىلاعت هللا قوقح يف راص دق تيملا لاف «ٌماَرَح

 نأ اذهب حصف .,فلختي يذلا هلام يف همكح ذفني امنإو هريغ لام يف مكحلا هيلع

 .نيدلا دعب ىقبي |ميف ةيصولا

 ةيصولا لبق نيدلاب أدبي
 مامإلا لاق «[١١1:ءاسنلا]# ٍنْيَد وأ آبي ىصْوُي َةَِّيِصَو ِدّعَب نم## :ىلاعت هللا لاق

 ال عمجلا :ةيآلا ىنعمو .ةيصولا ىلع مّدقُم نيدلا نأ عامجإ اذهو :ههللم يوغبلا

 .بيترتلا



 نِحلا

 اياصولا :باتك (؟55١)ثيدحلا نعل

 [11 ءاسنلا]# ِنْيَد وأ آي صوب ٍةَيِصَو ِدْحَب نم# :هلوقو :هلو ريثك نبا لاقو

 مهفي رظنلا ناعمإ دنع كلذو «ةيصولا ىلع مدقم نْيَّدلا نأ :اًقلخو اًقلس ءاملعلا عمجأ

 .ةميركلا ةيآلا ىَوْحَف نم

 ءمزح نباو «يقهيبلاو ءرذنملا نباو ءيذمرتلا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .مهريغو

 :(190) "عامجإلا بتارم” و )١9/5/4(: "ننسلا ةفرعم” و ١4037(« /*) ؟عانقإلا” و ,(؟157) "يذمرتلا ننس” :رظنا

 )١/ 807٠(. "ريثك نبا ريسفت” و )407/١(« "يروغبلا ريسفت”و

 فوخملا ضرملا يف ةاباحملاو ةزجنملا تاعربتلا مكح

 «قتعلاك «ةزّجنملا تاعّرّتلا نأ :كلذ ةلمجو :هللل ةمادق نبا مامإلا لاق

 نع وفعلاو «نيدلا نم ءاربإلاو .فقولاو «ةقدّصلاو ,ةضوبقملا ةبهلاو «ةاباحملاو

 اذه يف ملعن ال.لالا سأر نم يهف ءةَحَّصلا يف تناك اذإ «لاملل ةبجوملا ةيانجلا

 لوق يف «لاملا ثلث نم يهف «توملا هب لصَتا ٍفوخم ضرم يف تناك نإو.اًفالخ

 سيلو «لاملا سأر نم اهْنأ ةضوبقملا ةبهلا يف رهاظلا لهأ نع يكحو.ءاملعلا روهمج

 هركذ يذلا كنف صاقو يبأ نب دعس ثيدحل ؛روهمجلا لوق :وه حجارلا

 دنع هل نيكولمم ةتس قتعأ الجر نأ : هع نيصح نب نارمع ثيدحو .فلؤملا

 مهنيب عرقأ مث ءاّنالثأ مهأزجف دي هللا لوسر مهب اعدف ؛مهريغ لام هل نكي ل هتوم

 مقر ملسم هجرخأ ثيدحلا !اًديدش الوق هل لاقو «ةعبرأ قرأو نينئا قتعأف
 .(١ا"8)

 (167) "ءاهقفلا رداون” و «071/7) "ينغملا” و «(1910/ /9) "عانقإلا” و (17/5) "عامجإلا” :رظنا



 نَا

 اياصولا :باتك (156)ثيدحلا نينا

 هطاقسإو هعفد هنكمي ال قح نم هضرم يف ضيرملا مزل ام

 ال ٌقح نم هضرم يف ضيرملا مزل ام :(87” /7) ؟ينغملا» يف هفللَو ةمادق نبا لاق

 «لثملا نمثب هيلع ضواع امو «هدبع ةيانجو «ةيانحجلا شرأك .هطاقسإو هعفد هنكمي

 «َيعفاّشلا دنع اذهو.اًفالخ هيف ملعن ال.لاملا سأر نم وهف هلثمب ساّنلا نباغتي امو
 هلال فرص هّنأل ؛لاملا سأر نم ٌرئاج لثملا رهمب حاكُتلا كلذكو .يأّرلا باحصأو
 .هثراو ىلع كلذب مدقيف ؛هسفن ةجاح يف

 هتبصو يف عجري نأ يصوملل زوجي

 .قتعلا الإ هب يصوي ام لك ين عجري نأ لجرلل نأ اوعمجأو :هنلله رذنملا نبا لاق

 ام عيمج يف عجري نأ يصوملل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :ههللَه ةمادق نبا لاقو

 يف عوجّرلا زاوج ىلع نورثكألاو .قاتعإلاب ةّيصولا الإ .هضعب يفو هب ىصوأ
 .ةّيصولا

 .مهريغو «ةيميت نباو «مزح نباو ءربلا دبع نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 "ينغملا»و )٠١7(. "عامجإلا”و )7١5/11(« ؟ىواتفلا” و )١197(( "عامجإلا بتارم” و )0709/١14(, "ديهمتلا” :رظنا

(65/5)). 

 اعوجر نوكي ,هوحنو عيبب ةيصولاب يصوملا فرصت

 وأ اهعابف ةيراجب لجرل ىصوأ اذإ لجرلا نأ اوعمجأو :هللله رذنملا نبا لاق

 .عوجر هلك كلذ نأ هب قدصت وأ «هبهو وأ «هفلتأف ءام ءيشب

 )3١7(. ؟"عاجإلا” و ١4٠٠( /7) "عانقإلا” :رظنا

 امهدحأ تامف نينثال ىصوأ اذإ

 «نيّيح نينثال ىّصو نإ اًمأف :(37 /5) «ينغملا» يف هنلَذ ةمادق نبا مامإلا لاق

 .اًقالخ اذه يف ملعن ال ةّيصولا فصن رخآللف ءامهدحأ تايف



 نخل
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 اياصولا :باتك (؟95)ثيدحلا (؛4)ج

 هفسل هيلع روجحملا غلابلا ةيصو مكح

 .ة :ئاج

 اًدسفم ناك نإو غلابلا لجرلا ةيصو نأ ءاهقفلا عمجأو :هكللذ يرهوجلا لاقو

 هنإف كعلتخ ةفينح ابأ الإ .هريغ نم زوجي اب ىصوأ اذإ ةزئاج «هداسفل هيلع اًروجحم هلامل

 .لاح ىلع زوجيال هنأ سايقلا :لاق

 )/١50(. "ءاهقفلا رداون”و «(55/77) "راكذتسالا” :رظنا

 مسربملاو ,نونجملاو ,لفطلا ةيصوحصتال

 ءمسربملاو ؛نونجملاو «عبّسلا نود هل نم وهو «لفّطلا اّمأَف :هلللك ةمادق نبا لاق

 «ٌكلامو «نمحّرلا دبع نب ديمح ؛مهنم «ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو .مهل ةّيصو الف

 مهفلاخ اًدحأ ملعن الو مهعبت نمو ءيأَّرلا باحصأو ني َيعفاشلاو «ّيعازوألاو

 «تزاج ٌقحلا مهتّيصو تقفاو اذإ :نونجملاو ّيبَّصلا يف لاق ؛ةيواعم نب سايإ اّلِإ

 ء(هتافّرصت نم ءيش الو ءاهتدابع ّحصت الو ءاههمالكل مكح ال هّنإف ؛حيحصب سيلو

 .ةّيصولا اذكف
 .( ٠١١,7 /5) "ينغملا”و ١9(« ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟ةيصولا يف اهجوزو ءاهابأ ةأرملا نذاتست له

 «بألا تاذ ركبلا ةأرملا ةّيصوو )7371١/8(: ؟ىلحملا» يف هكلله مزح نبا لاق

 وأ بألا ّبحأ ءلجّرلا ةّيصوك ٌةزئاج :جوّرلا تاذ بّيَثلاو «ةغلابلا جوّزلا تاذو

 ماع ءاج ةّيصولاب ىلاعت هللا رمأ نأل ؛كلذ يف امههذإل ىنعم الو.اهرك وأ ٍجوّزلا

 نك اموو# ٍدحأ نم اًدحأ هيف لجو رع ٌصخي ملو ءءاسنلاو لاجّرلا معي وهو «نينمؤملل

 .قيفوّتلا ىلاعت هللابو ءدحأ نم اًقالخ كلذ يف ملعن امو [14:ميرم#1 ايس َكّيَر
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 أ

 اياصولا :باتك (.ه)ثيدحلا ( )ب ٠س

 ؟ دي ىصوملا هل ىصوملا كلمي ىتم

 نيب نمزلا لاط ولو ءيصوملا توم بقع لوبقلاب كلملا تبثي *ب :لوألا لوقلا

 بهذم يف هجوو «يعفاشلا بهذم رهاظ اذهو .هل ىصومل لوبقو يصوملا توم

 يصوملا توم نيب ءان نم ثدح امف اذه ىلعو :هفللَد نيميثع نبا خيشلا لاق «ةلبانجلا

 توم نيح نم هب ىصوملل هكلم تبثي هنأل ؛هل ىصوملل وهف هل ىصوملا لوبقو

 م .٠

 .يصوملا

 ىلعو .هكلم سيل لبقي نأ لبق هنأل ؛لوبقلاب الإ كلملا تبثي ال :يناثلا لوقلا

 «كلام لوق اذهو .هل ىصوملا لوبقو «يصوملا توم :نيطرشب لصحي كلملاف :اذه

 .يعفاشلا نع يورو «ةلبانحلا بهذم نم حيحصلاو «قارعلا لهأو ؛ةفينح يبأو

 .ةروأا وهف مل ىصولل لوبقو يصولل توم نيب ءان نم ثدح | :لوقلا اذه ىلعو

 يف ددرتو «نيلوقلا هنللَج نيميثع نبا خيشلا ركذ دقو «يناثلا لوقلا :وه برقألا

 .امهنيب حيجرتلا
 حرشلا”و ((175/0) ؟نيبلاطلا ةضور”و «((55 /5) "ينغملا”و ؛(٠18١ /4) ؟ةيادبلا” و «(175 /8) ؟نايبلا” :رظنا

 )١18/1١(. ؟عتمملا

 ؟لوبقلا ةيصولا كلمتل طرتشي له

 موقل وأ ءىمسم لجرل ةيصولاك «نيعمل ةيصولا تناك نإ :لوألا لوقلا

 ام ئزجي لب ظفللاب لوبقلا نيعتي ال نكل .هل ىصوملا نم لوبقلا نم دبالف .نيروصحت

 نإو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .اضرلا ىلع لادلا لعفلاو ذخألا نم هماقم ماق

 «مهرصح كلمي ال نمو «نيكاسملاو «ءارقفلل ةيصولاك «نيعم ريغل ةيصولا تناك

 تمزلو «لوبق ىلإ رقتفي مل جح وأ ءدجسمك ةحلصم ىلع وأ «ميتو ءمشاه ينبك

 .مهيلع فقولاك هرابتعا نأل ؛توملا درجمب



 مامإلل لوق وهو .ثاريملاك ءاّرهق هكلميف لوبق ةيصولل ربتعي ال :يناثلا لوقلا

 .هباحصأل هجوو .دمحأ

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(167 /ا/) "فاصنإلا”و ,(78 /5) "ينغملا”و )١9/1/4(« ؟نايبلا” :رظنا

 ؟ةيصولا هل ىصوملا لوبق ربتعي ىتم

 يخارتلاو روفلا ىلع لوبقلا زوجي (785 /5) ؟ينغملا” يف :هكللخ ةمادق نبا لاق

 .هّدر حصي ل كلذلو «ٌقح هل تبثي تبثي مل كلذ لبق لبق هنأل ؛يصوملا توم دعب الإ نوكي الو

 يصوملا توم لبق هل ىصوملا تام اذإ

 لوق وهو .ةيصولا تلطب «يصوملا توم لبق هل ىصوملا تام اذإ :لوألا لوقلا
 .ملعلا لهأ رثكأ

 ول امك ءحصت ملف ءاتيم ىطعملا تفداص «ةيطع ةيصولا نأ :لوقلا اذه ةجح

 .توملا دعب ةيطع ةيصولا نأل كلذو ؛اًتئيم بهو

 ءائيش هب ىصوأ اميف ثدحي ملو هل ىصوملا تومب يصوملا ملع اذإ :يناثلا لوقلا

 .ءاطع لوق وهو .هل ىصوملا ثراول وهف

 .هماقم ثراولا موقيف ؛ةيصولا دقع لبق تام هنأ :لوقلا اذه ةجح
 .(175/6) "نيبلاطلا ةضور”و 5١(, /5) "ينغملا”و .(478 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 لوبقلا لبقو يصوملا توم دعب هل ىصوملا تام اذإ

 ؛دري لو هل ىصوملا لبقي ملو يصوملا توم دعب هل ىصوملا تام نإ :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا ضعبو «ةيعفاشلا لوق وهو .درلاو لوبقلا يف هماقم هثراو ماق



 بْحَلا

 اياصولا :باتك (؟950)ثيدحلا 2

 نم مزال دقع اهنأل ؛هل ىصوملا تومب لطبت ال ةيصولا نأ :لوقلا اذه ةجح

 رايخلا هيف طرش اذإ «عيبلاو «نهرلا دقعك «رايخلا هل نم تومب لطبت ملف ؛نيفرطلا

 .امهدحأل

 .ةلبانحلا ضعب لوق وهو .لطبت ةيصولا :يناثلا لوقلا

 لطب «هلبق لوبقلا هل نم تام اذإف «لوبقلا ىلإ رقتفي دقع هنأ :لوقلا اذه ةحح

 .ةبطاك دقعلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )١757/80(. "نييلاطلا ةيضور” و ,(77 7/5١ ؟ينغملا” و, 0 ؟نايبلا” :رظنا

 ةيصولا در دارأ اذإ هل ىصوملا

 :تالاح عبرأ اهل ةلأسملا هذه

 عقت مل ةيصولا نآل ؛انهاه درلا حصي الف .يصوملا توم لبق اهدري نأ :ىلوألا

 .عيبلا باجيإ لبق عيبملا در هبشأف «دعب
 ملعن ال .ةيصولا لطبتو درلا حصيف لوبقلا لبقو توملا دعب اهدري نأ :ةيناثلا

 نع عيِفّشلا وفع هبشأف .هذخأو هلوبق كلمي ٍلاح يف هّقح طقسأ هنأل ؛اًقالخ هيف

 .عيبلا دعب ةعفشلا

 هيلع رقتسا دق هكلم نأل ؛درلا حصي الف ءضبقلاو لوبقلا دعب دري نأ :ةثلاثلا

 ىلإ رقتفت مه هنم ةبه نوكتف ؛كلذب ةثرولا ىضري نأ الإ .هكلم رئاسل هدر هبشأف
 .فرصتب ينغملا نم ىهتنا .ةبطا طورش

 ؛درلا حصي ال «ةيعفاشلا ضعب لاق .ضبقلا لبقو لوبقلا دعب دري نأ :ةعبارلا

 .ضبق ريغ نم لوبقلاب لصحي كلملا نأل



 خلا

 1 ل
 اياصولا :باتك (؟13)ثيدحلا (؛)ج

 حصي :ةلبانخلا ضعبو «يعفاشلا نع صوصخنملا وهو :ةيعفاشلا ضعب لاقو

 .هيف ربتعم ضبقلا نأ ىلع ًءانب ءدرلا
 .اًنوزوم وأ ءاليكم هب ىصوملا ناك نإ درلا حصي :ةلبانحلا ضعب لاقو

 «لوبقلاب لصحي كلملا نأل ؛درلا حصي ال هنأو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .طرشب سيل ضبقلاو

 .(178 /0) ؟نيبلاطلا ةضور” و «(77 /5) ؟ينغملا” و .(177 /8) ؟نايبلا” :رظنا

 هدعب وأ يصوملا توم لبق هب ىصوملا فلت اذإ

 لاملا نم ءيشب هل ىصوأ اذإ لجرلا نأ ىلع كلذك اوعمجأو :هكل رذنملا نبا لاق

 .تيملا لام رئاس يف هل ىصوملل ءيش ال نأ .ءيشلا كلذ كلهف هنيعب

 اذإ هب ىصوملا نأ ىلع «هلوق انملع نمت ملعلا لهأ عمجأ :ههلله ةمادق نبا لاقو

 .هل ىصوملل ءيش الف «هدعب وأ يصوملا توم لبق فلت

 ال ةّيصولاب ٌقحتسي اَّنِإ هل ىصوملا نأل كلذو :لاق مث ءرذنملا نبا عامجإ ركذ مث

 .هدي يف فلت ول [ى «هقح بهذف «بهذ دقو «ِنّيعمب تقلعت دقو «ريغ
 .(194/5) "؟ينغملا”و «(5737/4) ؟فارشإلا”و )3١1(« "عامجإلا” :رظنا

 ةذفان ةيصولاف ,ثلثلا زواجتي ال نيعم ضرعب لجرل ىصوأ اذإ

 )١154(: ؟ءاهقفلا رداون» يف هكللج يرهوجلا نسحلا نب دمحم مامإلا لاق

 ةثرولا ىبأف «هزواجي الو «هثلث نم جرخي «هنيعب ضرعب لجرل ىصوأ نم نأ اوعمجأو

 لام عيمج نم هل ىصوملل ناك كلذ وبأ نإ :لاق هنإف ءاّكلام الإ هيلع اوربج هعفد

 .تيملا
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 اياصولا :باتك (؟51)ثيدحلا (4)ح

 ددحي ملو هلام نم ءيشب ىصوأ اذإ

 بيصن وأ اح وأ ٍءزجب ىصوأ نإو :0" 1 /1) ؟ينغملا” يف هلل ةمادق نبا لاق

 «ةفينح وبأ لاق هبو ءاقالخ هيف ملعأ ال.اوءاش ام ةثرولا هاطعأ ؛هلام نم ءيش وأ

 كلذكو .ٌءيشو ٌظحو ٌبيصنو ٌءزج ِءيش لك َّنأل ؛مهريغو «رذنملا نباو ءٌيعفاّشلاو

 يف الو «ةغّللا يف هل ّدح ال كلذ نأل.هوقزرا :وأ «يلام نم اًنالف اوطعأ :لاق نإ

 .هقالطإ ىلع ناكف ؛عرّشلا

 هلام نم مهسب صخشل ىصوأ اذإ

 .ةريثك ىرخأ لاوقأ كانهو

 .(059/3) "ينغملا”و ء(558/5) "فارشإلا” :رظنا

 طاب كامي ال امبو ةيصعلاب ةيبصولا

 ير

 :01341) ملسم هجرخأ ايلا ُكيمَياَل يف الو قيصنَم

 نأ «ةيصعمو ةعاطبو ؛كلمي ال اب ىصوأ نم نأ اوقفتاو :هثله مزح نبا لاق

 .كلمي ال ايفو ةيصعملاب لطبتو «كلمي ابو «ةعاطلا يف ذفنت ةيصولا

 . هنللَج ربلا دبع نبا عامجإلا لقن !اذكه :تلق

 هفلاخو «ةسينك ىنبت هضرأب ةّيصولا ةفينح وبأ زاجأو :هنللج ةمادق نبا لاقو

 ىلع اهب قّدصتيو ريزانخ وأ رمخ ءارشب يصوي نأ يأَرلا باحصأ زاجأو .هابحاص

 ءاهب ةّيصولا ٌمصت ملف ؛ٌةيصعم اهثأل ؛ٌةمّرحم لاعفأو ٌةلطاب اياصو هذهو .ةّمّذلا لهأ

 .روجفلل هتمأ وأ هدبعب ىَّصو ول اك
 ٠01١8 /5) ؟ينغملا” و :(47/77) ؟راكذتسالا”و (197) ؟عامجإلا بتارم” :رظنا



 اياصولا :باتك (؟55)ثيدحلا

 ةحيحص لمحلل ةيصولا

 «لمحلل ةّيصولا اًمأو )١55/5( ؟"ىنغملا» ين هنللَم ةمادق نبا مامإلا لاق

 .اًقالخ هيف ملعن ال ءاّضيأ ةحيحصف

 ؟تيملل ةيصولا مركح

 )١5١(: ؟ءاهقفلا رداون” يف هنللَو يرهوجلا نسحلا نب دمحم مامإلا لاق

 الإ ملعي ملوأ هل ىصوملا تومب يصوملا ملع «ةلطاب تيملل ةيصولا نأ اوعمجأو

 .هل هنم ةيصولا لبق هتوم اًناع يصوملا ناك اذإ ءتيملا ةثرول اهلعج هنإف كن اًكلام

 .ملعأ هللاو .روهمجلا لوق :وه حجارلا

 )5١1/7(. "ينغملا” :رظنا

 رح لدع لقاع ركذ ملسم لك ىلإ ةيصولا حصت

 ءاعامجإ لدعلا ٌرحلا ملسملا لقاعلا لجّرلا ىلإ ةّيصولا ّحصت :هنلله ةمادق نبا لاق

 نأل ؛هملعن ٍفالخ ريغب ءرفاك ىلإ ملسم ةّيصو الو ءٍلفط الو ءٍنونجم ىلإ ٌحصت الو
 رفاكلاو ءامهريغ ىلع نايلي الف ءاماومأ يف فّدصَتلا لهأ نم اسيل لفّطلاو نونجملا

 .ملسم ىلع ةيالولا لهأ نم سيل

 .يسدقملا نمر لادبعو «مزح نبا عامجإلا لقن اذكو :تلق

 .(؟10748) ؟ةدمعلا حرش ةدعلا” و ((17/ /1) ؟ينغملا” و «(190) ؟عامجإلا بتارم” :رظنا

 ؟قسافلا ىلإ ةيصولا مكح ام

 ةياور يف دمحأو ءروث يبأو ,يعفاشلاو ءكلام لوق وهو .حصت ال :لوألا لوقلا



 اياصولا :باتك (؟955)ثيدحلا (؛)-

 حصت :ةفينح وبأ لاقو ءدمحأ نع ةيناثلا ةياورلا وهو ءحصت :يناثلا لوقلا

 .هلزع مكاحلا ىلعو هفرصت ذفنيو هيلإ ةيصولا

 حصت ال هنأ بهذملاف ءقساف ىلإ ىصوأ نإف :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 نإ أَونَماَ َندَلا امك 8:ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو ءنومأم ريغ هنأل ؛هيلإ لإ ةيصولا

 .هفرصت ىضري الو ؛هربخ لبقي ال قسافلاف [1:تارجحلا]4 اوت ادب قام ٌٍكءآَج

 ف يضوملا قسافلا ةداهش انلبق ذإف «ةداهشلا ىلع ينبم اذه نإ :لاقي نأ يغبي نكلو

 هنأ ضرفنلو «لاملا ةهج نم نيمأ هنكل قساف دجوي دق هنأل ؛هيلإ ةيصولا انلبق هتداهش
 اذه ناك اذإف ءقساف وه :اَذإ «ةريغص ىلع ارارصإ «ناخدلا برشو ناخدلا برشي

 يف .هيلإ ةيصولا حصت ال لوقنو ءاديشر اًئيمأ اًقيصح القاع الجر ناخدلل براشلا

 ةلادعلا تناك نإف «ليصفت هيف ةلادعلا طارتشا نإ لوقن اذهلو ؛كشال رظن اذه

 اًمات اقرصت فرصتي هنأو هفرصت يف شدخت ال تناك نإو ءطرش يهف هفرصت يف شدخت

 .لدع هلوق موهفم يف حيحصلا وه اذهو .طرشب تسيل اهنإف ءلاكشإ هيف سيل
 .(11//181) ؟متمملا حرشلا”و «(18/5) «ينغملا”و «(4 59 /4) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ةأرملا ىلإ ةيصولا حصت له

 :مهتجح .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .ةأرملا ىلإ ةيصولا حصت :لوألا لوقلا

 لجر نايفس ابأ نإ وي هللا لوسرل تلاق ةبتع تنب دنه نأ ان ةشئاع ثيدح

 الر :327 يبنلا لاقف !؟هنذإ ريغب هلام نم هلايع ىلع قفنأ نأ جرح يلع لهف ؛كسم

 ملسمو :(”875) يراخبلا هجرخأ .(ٍفوُرْعملاب ْمِهْيَلَع يفت ْنَأ كْيَلَع َجَّرَح

 ىلع قفنت نأ احل زوج ٌدْكَيَي يبنلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلاو .هظفل اذهو )١7١5(

 .راغصلا اهدالوأ

 .ءاطع لوق وهو .حصت اال :يناثلا لوقلا



 محلا كس
 اياصولا :باتك (؟95)ثيدحلا 31

 هذه نع بيجأو .ةيصو نوكت الف ؛ةيضاق نوكت ال اهنأ :لوقلا اذه ةجح

 هل ربتعت هنإف .ءءاضقلا فلاختو ءلجرلا تهبشأف ؛تاداهشلا لهأ نم ةأرملا نأ :ةجحلا

 .ةيصولا فالخب .داهتجالا يف لامكلا

 .ملعأ هللاو .روهمجلا لوق :وه حجارلا

 )١85/8(. ؟عتمملا حرشلا” و ,.(1717/5) «ينغملا”و «(7 ٠4 /8) ؟نايبلا” :رظنا

 العج يصولل لعجي نأزوجي
 ؛العج ّيصولل لعجي نأ زوجيو )١57/5(: "ينغملا” يف هكلل ةمادق نبا لاق

 نب قاحسإ لقن دقو «ةّيصولا كلذكف .ءلعجب زوجت ةلاكولاو «ةلاكولا ةلزنمب امّمآل

 .سأب الف ةاَّنسم مهارد هل لعجيو «لجّرلا ىلإ يصوي لجّرلا يف «ميهاربإ

 نيملسملا نم لجرف دجوي مل نإو كلذ ىلوتي مكاحلاف يصو نكي مل اذإ

 الو هل ّيصو ال ٌلجر تام نإف ١55(: /7) "ينغملا” يف هلل ةمادق نبا لاق
 لك 2

 «هرمأ ىلوتي نأ نيملسملا نم لجرل زوجي هّنأ هكللك دمحأ مالك رهاظف «هدلب يف مكاح
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 ف

 اياصولا :باتكك (...)ثيدحلا (4)ج

 :ضتئارفلا فيرعت

 .ةلوعفم ىنعمب ةليعف ةضيرفلاو «قئادحو «ةقيدحك ةضيرف عمج :ضتئارفلا

 هل تعطق :يأ ءاذك نالفل تضرف :لاقي «عطقلاو ءزحلا :ةغللا يف ضرفلاو

 .لاملا نم اًئيش

 [:ءاسنلا]# اًضوُرْفَم اًبيِصَن# ىلاعت هلوق نم ضئارفلا مساب ثيراوملا تصخو

 .اًمولعم :وأ ءاّردقم :يأ

 .اهيقحتسم نيب ثيراوملا ةمسقب ملعلا :اًعرشو
 .(07/8) "مالعإلا” و 0 )١1/ "حتفلا” و « "رينملا حابصملا” :رظنا

 ضئارفلا ملعت ىلع ثحلا

 نبا نع ءاج ءضئارفلا ملعت ىلع ثحلا اهيف دي يبنلا نع ثيداحأ تءاج

 . مغ ةركب يبأو ءورمع نب هللادبعو ءيردخلا ديعس يبأو «ةريره يبأو ءدوعسم

 .تبثت مل اهلكو

 ضئارفلا اوملعت لاق هنأ :كيخ رمع نع تبث ءاهضعب تبث راثآ تءاجو

 .نآرقلا اوملعت امك ءنئسلاو «نحللاو
 ملعتيلف نآرقلا ملعت نم لاق هنأ :حيحص دنسب كعألف دوعسم نبا نع ءاجو

 :لوقيف ؟هللادبع اي تنأ رجاهمأ :هل لاقف يبارعأ هيقل لجرك نكي الو ءضئارفلا

 نإو «هللا هاتآ ملعف هملع وه نإف ءاذكو اذك كرتو تام يلهأ ضعب نإ :لوقيف .معن

 !؟نيرجاهملا رشعم اي انولضفت مبف «لوقيف نسحي ال ناك



 نآرقلا ينملعي يلجر يف لبكلا عضي سابع نبا ناك :لاق هنأ ةمركع نع حصو

 .ضئارفلاو

 ىلتبي هنأل ؛ملعلا فصن ضئارفلا :ليق !نإ :لاق هنأ ةنييع نب نايفس نع حصو

 .مهلك سانلا هب

 يباتك يف ,.حصي مل امو ءاهنم حص ام راثآلاو ,ثيداحألا تجرخ دقو ءاذه

 .هدعب امو )١( مقرب "ضئارفلا يف عماجلا”

 هسفنب اهتمسق لجو زع هللا ىلوت ثيراوملا

 لاومألا تناك املو )35١/5(: ؟حيضوتلا” يف هنلله ماسبلا خيشلا لاق

 ءافعضو راغصو رابك نيب نايحألا مظعم يف ثاريملا ناكو ,عارطألا طحم اهتمسقو

 نوكي ال ىتح ؛ةلصفم ةنيبم هباتك يف هسفنب اهتمسق ىلاعتو كرابت هللا ىلوت «ءايوقأو

 ةعفتملاو ةحلصملاو لدعلا ىضتقم ىلع ةثرولا نيب اهاوسو .ءاوهألاو ءارآلل لاجم اهيف

 كل برأ َمُهُيَأ َنوُرَدَن ال ىلاعت هلوقب كلذ ىلإ راشأو ءاهملعي يتلا

 ةصاخلاو ةماعلا حلاصملا ىضتقم ىلع ةينبم ةلداع ةمسق هذهف [١١:ءاسنلا]# اًعَفَ

 .انيلع هليطيو .باتكلا عوضوم نع انب جرخي هنايبو ءسايقلاو



 اياصولا :باتك (؟907)ثيدحلا (:

 َضِيئاَرَمْلا اوُقِلأ» :َلاَق لكي ينل ٍنَع .دضخ» سابع ِنْب ِهلاِدْبَع ْنَع 17

 .هِرَكد ٍلُجَر َلوَأل َوُهك يِقَب م هم

 ٍتَكَرَت اق .هللا باَتِك َلَع ٍضْئاَرَمْلا ٍلْمَأ َنَْب لاا اوُمِسْقا» :ةياَوِر فَ

 .اركَذ ٍلُجَر َلْوَألَف :ٌضْيارَفلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .مدقتملا مقرلاب ملسم اهجرخأ ةياورلاو «22715) ملسمو «(81/17) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اولصوأ :يأ ءاهرسكو ةزمهلا حتفب «اوقحلأ» :هلوق

 «ىلاعت هللا باتك يف ةردقملا باصنألا :انه ضئارفلاب دارملا «ضتئارفلا» :هلوق

 .(اههفصن فصنو ءامهفصنو «ناثلثلاو .هفصن فصنو «هفصنو .فصنلا يهو

 .اهقحتسي نم :يأ «اهلهأب» :هلوق

 ىلع ماللا ناكسإب يلَولا نم ذوخأم «لجر برقأ :يأ (لجر للوألف» :هلوق

 ىلوأ لجرلا :مطوق فالخب «قحأ :انه ىلوأب دارملا سيلو .برقلا :وهو «يْمّرلا نزو

 .قحألا وه نم يردن ال انأل ؛ةدئافلا نع ىلخ قحأ ىلع انه لمح ول هنأل ؛هلاعب

 ةدع هلو «لجّرب ريبعتلا دعب ؛ركّذب ريبعتلا لكشتسا (ركذ لجر» :هلوق

 :تاهيجوت

 يتلا ةروكذلا وهو هقاقحتسا ببس ىلع اًهيبنت ؛ركذ هنأب لجرلا فصو :اولاق

 ظح لثم ركذلل لعج اذهو ؛ثرإلا يف حيجرتلا ببسو «ةبوصعلا ببس يه



 رحل تمبج
 2 اياصولا :بانك ()ثيدحلا هج نمل

 «نافيضلاو «لايعلاب مايقلاب ةريثك نؤم مهقحلت لاجرلا نأ :هتمكحو «نييثنألا

 .كلذ ريغو تامارغلا لمحتو «براقألاو

 .يبطرقلا اذه ضتري ملو «ديكأتلل *

 اذإ لاملا زوحي الو ةاكزلا ةضيرف يف ىثنخلا ذخؤت الف .ىثنخلا نع ازارتحا *

 .نيثاريملا فصن هل انإو .درفنا

 ؛يبصلا هيف لخديل ةيلوجرلا نود ةروكذلا ىلع مكحلا بترت نايبل رِكُذ هنأ *
 .ةفص ال الدب ركذ :هلوق نوكي :اذه ىلعف .ًالجر ىمسي الو «ركذ هنإف

 .سدجلاب ءانتعالل

 .بيلغتلا ىلع لمحي الئل ؛هعم ىثنألا كارتشا مهوت يفنل *

 .لجرل ال ىلوأل ةفص نوكي ركذ ءركذ لجر ىلوأل *
 "حيضوتلا”و هه /م) "مالعإلا”و )١١/1( "حتفلا”و (153760) "ملسم حرش” و ء(مك1 /:) "مهفملا” :رظنا

 ,(167 /ه)
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 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هللا باتك يف ةردقملا ضئارفلا

 هللا باتك يف ةعقاولا ضئارفلا :(274/4) "مهفملا” يف هغللذ يبطرقلا لاق

 :سدسلاو «ثلثلاو .ناثلثلاو «نمثلاو «عبرلاو «فصنلا (ةتس :يهو .ىلاعت

 تخأللاو .ةقيقشلا تخألاو «نبالا ةنباو .بلصلا ةنبا :ةسمح ضرف :فصنلاف

 .هنع مهبجحي نمع اودرفنا اذإ كلذ لكو .جوزلاو «بألل

 .همدع عم تاجوزلا وأ ةجوزلا ضرفو «بجاحلا عم جوزلا ضرف :عبرلاو

 .بجاحلا عم تاجوزلا وأ ةجوزلا ضرف :نمثلاو



 اياصولا :باتك (؟9..)ثيدحلا (

 وأ «نبالا تائب وأ ءبلصلا تانب نم اًدعاصف نيتنثالا عبرأ ضرف :نائلثلاو

 .هنع نهبجحي نمع ندرفنا اذإ ءالؤه لكو «بألل وأ ءءاقشألا تاوخألا

 نينثالا مدعو «نبالا دلوو «دلولا مدع عم مألا :نيفنص ضرف :ثلثلاو

 .مألا دلو نم اًدعاصف نينثالا ضرفو «تاوخألاو ةوخإلا نم اًدعاصف

 دلوو .دلولا عم دجلاو «نيوبألا نم دحاو لك ضرف :ٍةعبس ضرف :سدسلاو

 بلصلا تنب عم نبالا تائب ضرفو «نعمتجا اذإ تادجلاو ةدحلا ضرفو «نبالا

 ناك اًركذ مألا دلو نم دحاولا ضرفو «ةقيقشلا تخألا عم بألل تاوخألا ضرفو

 .ىثنأ وأ

 هنإف «تادحلا ضرف الإ «ىلاعت هللا باتك نم ةذوخأم اهلك ضورفلا هذهو

 .فرصتب ها.ةنسلا نم ذوخأم



 نخلا
 - اى

 اياصولا :باتك (؟14)ثيدحلا (؛)ج

 و اَدَغ ُلِزْنَتَأ ىللا َلوُسَر اَي :ٌتْلَق :َلاَق دمتم ِدْيَر ِنْب َةَماَسَأ ْنَع -4 رع 5١ 00 “2 6 م6

 الد :َلاَق َّمُث «!؟رْوُذ ْوَ عاب ْنِص ٌليِقَع ان دل َكَرَت ُلَهَو» :َلاَق ؟ةَكَمِب َكِراَد

 .هَرِفاَكْلا ُمِلْملا الَو «مِلمُملا ٌرِفاَكْلا ُترَي

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1761) ملسمو ((70858)و )١5848( يراخبلا هجرخأ

 )١515(. ملسمو :(71/75) يراخبلا هجرخأ .خلإ 2...رفاكلا ثري ال» لاق مث) :هلوقو

 :ثيدحلا ظافلأ

 فلتخا :هغلله يبطرقلا لاق (؟ةكمب كراد يف اًدغ لزنتأ .هللا لوسر اي) :هلوق

 لك يرهزلا نع يورف ؟عادولا ةجح يف وأ ةكم حتف يف لوقلا اذه ناك له :ةاورلا

 .دعب هيفو «نيتلاحلا يف باوجلاو لاؤسلا اذه رركت نوكي نأ لمتحيو «كلذ

 .ةصقلا ددعت ىلع لمحيف :لاق مث نيتلاحلا ظفاخلا ركذو

 لصأو «راد نم ليقع انل كرت ام :يأ .يفنلل انه له «؟كرت لهو» :هلوق

 .ماهفتسالل اهعضو

 :وهو «ةدحوملا نوكسبو ءارلا حت حتفب عبر عمج : :عابرلا «رود وأ عابر نم» :كلوق

 وأ «ديكأتلل امإ رود وأ :هلوقف :اذه ىلعف !رادلا وه :ليقو «تايبأ ىلع لمتشملا لزنملا

 .يوارلا كش نم

 دحاو نم لاقتنالا :هاتعمو «ةبقاعلا هلصأ :دومملا لاق ثرالا «ثريال» :هئوف

 .دحاو ىلإ



 اياصولا :باتك (؟54)ثيدحلا (

 .اهرفك دقف هللا ةمعن دحج نمف .دوحجلاو رتسلا :ةغل رفكلا (رفاكلا» :4توق

 .مالسإلا نم اًجراخ اًرفاك ناسنإلا هب ربتعي لعف وأ «داقتعا وأ لوق :اعرشو
 .(1 51١ /ه) “حيضوتلا” و 25 /؟ "«متفلا”و «54/4) "مالعإلا” و (557/) "؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاي ةقلعتملا لئاسملا

 ملسملا رفاكلا ثريال

 رفاكلا نأ ةفاك نع ةفاك نيملسملا نم عامجإ هنأل :هنللو ربلا دبع نبا مامإلا لاق

 .ةهبشلل ةعفارلا ةعطاقلا ةجحلا يهو «ملسملا ثريال

 ةيميت نباو ةمادق نباو دشر نباو يدرواملا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .مهريغو يبطرقلاو

 .ىرخأ ةلدأو ,فلؤملا هركذ يذلا كغ ةماسأ ثيدح :عامجإلا دنتسم

 "مهفملا”و .(5945/5) "يبنغملا”و )١77/4(, ؟ديهمتلا”و ,(7017/14) "ةيادبلا”و .(81/8) ؟يواحلا” :رظنا

 .(7917) "ضئارفلا يف ةدراولا تاعامجإلا” و (0577/5)

 ؟رفاكلا ملسملا ثري له

 ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .رفاكلا ملسملا ثري ال :لوألا لوقلا

 .مهدعب نمف نيعباتلاو

 .فلؤملا هركذ يذلا كتي ةماسأ :ثيدح :لوقلا اذه ةحح

 لوق وهو .ملسملا نم رفاكلا ثري الو «رفاكلا نم ملسملا ثري :يناثلا لوقلا

 ةيفنحلا نب دمحم لوق وهو .ديغتي» ذاعم نع يورم وهو «هنع حصو ةيواعم

 «يبعشلاو «لقعم نب هللادبعو ءقورسمو «بيسملا نب ديعسو .نيسحلا نب ىلعو

 .قاحسإو «رمعي نب ىيحيو ءيعخنلاو



 اياصولا :باتك (؟54)ثيدحلا 41ج

 ديزي ُماَلْسِإلا» :لاق ديب هللا لوسر نأ : ثيخ ذاعم ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 مقر "ضئارفلا يف عماجلا» انباتك يف كلذ انيب !ك ءفيعض هدنسو .« ُضَقْنَي اَلَو

 امبو ملسي نمب ديزي مالسإلا نأ دارأ هنأ لمحيف ؟؛ثيدحلا حص ول ىتحو )١49(.

 .ملسي نم ةرثكو دتري نم ةلقل دتري نمب صقني الو «مالسإلا لهأل دالبلا نم حتفي

 ءانءاسن نوحكتي الو مهءاسن حكتن اننألو :اولاق اًضيأ :لوقلا اذه ةجح نمو

 .اننوثري الو مهثرن كلذكف

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 .(077/5) ؟مهفملا” و .(595/5) ؟ينغملا” و (708/5) ؟ةيادبلا” :رظنا

 ثري ال ةكرتلا ةمسق دعب ملسأ اذإ رفاكلا

 لو اًرفاك ناك نم نأ اوقفت ةتاو (175) "عامجإلا بتارم” يف :هلللذ مزح نبا لاق

 .ملسملا هبيرق ثري ال هنإف .ثاريملا ةمسق دعب الإ ملسي
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 )19١5(. ملسمو ؛(717/07) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 هتقيقحو .برقلا :وهو يىملَّولا نم هلصأو ملاو واولا حتفب (ءالولا) :هلوق

 نأل ؛هوجولا نم هجوب ريغلا ىلإ لقنلا لبقي الف «قاتعإلا وه فصوب تبث قح :وه

 .فصولا كلذب ماق نم الإ هقحتسي الو «هماودب مودي فصوب تبثام
 .(97" /8) "مالعإلا” و ,ريثألا نبال "ةياهنلا” :رظنا

 هتبهو ءالولا عيب مكح

 لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هتبه الو ءالولا عيب زوجي ال :لوألا لوقلا

 كلذ ىلع عامجإلا لاطب نباو .دشر نباو «يوغبلا لقن

 .فلؤملا هركذ يذلا : رمع نبا :ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .ءاطع لوق وهو .زاج ءاش نم يلاوي نأ هالومل لجرلا نذأ نإ :يناثلا لوقلا

 .اًبتاكم ناكو سابع نبال راسي نب ناميلس ءالو تبهو اهنأ : اعط ةنوميم نع ءاجو

 ىلاوف قتعملا قلطناف الجر قتعأ لجر نع لئس هنأ :يعخنلا ميهاربإ نع ءاجو

 .قتعملا هبهي نأ الإ ءكلذ هل سيل :لاق .هريغ

 .هتبهو ةبئاسلا ءالو عيبب سأب ال :الاق اهنأ :يعخنلاو ءيبعشلا نع ءاجو

 .ملعأ هللاو .روهمجلا لوق :وه حجارلا

 «(809) مقر ؟"ضئارفلا يف عماجلا”و «(41/17) "حتفلا”و :(575 /5) "ةيادبلا”و «(47 /4) "ةنسلا حرش” :رظنا

 .(07857) «ضئارفلا يف تاعامجإلا” و
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 .(ّقَبْغَأ ْنَِل ٌءالَوْلا اّنإ» :اًهيف كك نَا َلاَقَو .(ةّيِبَه

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو ؛(4١16١) ملسمو :(0*047 65041/ ,751/8) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءراصنألا تويب ضعبل ةالوم تناك :ءارلا رسكو ءابلا حتفب (ةريرب) :اهلوق

 ٠ .اهل ةالوم يهف ؛اهل اهتقتعأو مهنم انش ةشئاع اهترتشاف

 :يه ثالثلا هذه (نئس ثالث) :اهلوق

 تريخف ةرح تحبصأف تقتعأف كلذك يهو اًدبع ناك ثيغم اهجوز :ىلوألا

 ةءافكلا دقف :رييختلا ببسو .هتقرافم نيبو «لوألا اهحاكن ىلع هعم ءاقبلا نيب

 .قيقر وهو ةرح تحبصأ ثيح ؛امهنيب ةيجوزلا

 هللا لوسر لاق هيفو :ثيدحلا تركذف «محلب ةريرب ىلع قدصت هنأ :ةيناثلا



 ءالولا اوطرتشا ذ» ةشئاع نم اهعيب اودارأ امل اعت» ةريرب لهأ نأ :ةثلاثلا

 .(ّقَتغَأ ْنْل ُءاَلَّولا مرد 2 يبنلا لاقف «مهل

 رهظأ ثالثلا هذه امنإو ءاهريغ دجوي ال هنأ :هانعم سيل (نئس ثالث) :اطوقو

 ركذو «ةريثك دعاوقو دئاوف هنم اوطبنتسا دقو .ننسلاو اياضقلا نم اهثيدح يف ام

 ركذ مدقت دقو «نيريبك نيفينصت ريرج نباو ةميزخ نبأ هيف فنص هنأ هريغو يوونلا

 .عيبلا يف طورشلا باب يف اذه انن» ةشئاع ثيدح دئاوف ضعب

 اًدبع ناك لهو .موزخم ينب ىلوم ثيغم :همسا اهجوز (اهجوز ىلع) :اهلوق

 .حيحصلا وهو «(اًدبع ناك هنأ) ةاورلا رثكأو ءاذهو اذه يور ؟اًرح مأ

 دهعتيع سابع نبا نع (0785)و (07581)و (20؟580) مقر يراخبلا يف ءاجو

 .اًدبع ناك هنأ يف دغفإ» سابع نبا نع فلتخي ملو ءادبع ناك هنأ

 ةذختملا :لصألا يف يهو «مارب اهعمجو ءاَقلطم ردقلا :ةمربلا :(ةمربلا) :اهلوق

 . "ةياهنلا” نم ها .نميلاو زاجحلاب فورعملا رجحلا نم

 يأ «زبخلا عم لكؤي ام :مضلاب مدألاو رسكلاب مادإلا :(مدأو زبخب) :اهلوق

 . ؟ةياهنلا” نم ها .(لَخلا ماَدِإلا معنا :ثيدحلا هئمو «ناك ءيش

 .(19/65) "حيضوتلا”و .(95 /4) ؟مالعإلا”و )١5١5(« ؟ملسم حرش” و «(0919/4) ؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 قتعأ نمل ءالولا

 تام مث اًدسم اًدبع قتعأ اذإ ملسملا نأ اوعمجأو :هنللذ رذنملا نبا مامإلا لاق

 .هقتعأ يذلا هالومل هلام نأ .محر وذ الو هل ثراو الو قتعملا



 نِحلا كيج
 1 يف

 اياصولا :باتك (م..)ثيدحلا (؛)ج

 ملو هيلع قتع وأ ءاّدبع قت قتعأ نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هفثلو ةمادق نبا لاقو

 .ءالولا هيلع هل نأ ةبئاس هقتعي

 اذإ فلام عيمج ؛تام اذإ هقيتع ثري دّيَسلا نأ ىلع اًضيأ اوعمجأو :هللله لاقو

 .هاوس اًثراو فلخي ملو ءامهانيد قنا
 .اهريغ نع ءاجو «فلؤملا هركذ يذلا ةشئاع ثيدح :عامجإلا دنتسم :تلق

 يف تاعامجإلا”و 848/3((2) ؟ينغملا”و )54/١17(( "حتفلا”و ((595/4) ؟ةيادبلا”و «(39) ؟عاجإلا” :رظنا

 )7١7( ؟"ضئارفلا

 ؟ءالولا نم اهل لهف ,اهسفنب قتعلا رشابت ةأرملا مل اذإ

 .نرشاب نم نهيلإ رج وأ ءنهسفنأب قتعلا نرشاب اذإ ءالولاب نئري ءاسنلا :اًلوأ

 نباو ءيطولبلاو ءمزح نباو ءرذنملا نبا عامجإلا لقن .هيف فالخ ال عامجإلاب اذهو

 .يسدقملا نمحر لادبعو ءدشر

 :فالخ هيف اذهف .نرشاي نم نهيلإ رجب ملوأ قتعلا ةأرملا رشابت لل اذإ امأ

 عامجإلا لقن مهضعب لب «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ثرت ال :لوألا لوقلا

 .ثرت ال اأو

 «سواط لوق وهو .قتعلا رشابت مل ولو ءالولا نم ثرت ةأرملا :يناثلا لوقلا

 ىرجم يرجي ءالولا :حيرش لاقو «يعخنلا ميهاربإو ءقورسم نع لوقلا اذه يورو

 .لاملا

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :وه برقألا

 ((914) ؟ةدمعلا حرش ةدعلا”و «(198) ؟عامجإلا بتارم”و )/١4908(.: "عانقإلا”و ,.(49) "عامجإلا» :رظنا

 .(715) "ضئارفلا يف تاعامجإلا” و )48/1١(« "حتفلا” و

 نيمدقتملا ملعلا لهأ نأ كلذو ؛ضتارفلا باب يف ليطأ ال نأ تيأر دقو ءاذه

 طسوتمو لوطم نيب ام ةلقتسم اًيتك هيف اوفّلأو «بابلا اذهب اونتعا دق نيرخأتملاو



 نِحلا
4 

 اياصولا :باتك (.0)ثيدحلا (؛)ج دكا

 نم باب وهف الإو ءلقتسم نفك سردي حبصأو «سيردتلا يف هب اونتعاو هرصتخمو

 .هلاثمأو «,باتكلا اذه يف ىرت اى هقفلا باوبأ

 راثآو ثيداحأل عماجلا” :لوألا :نفلا اذه يف نافلؤم - هللا دمحب - يلو اذه

 !هللا دمحب ؛عوبطم امهالكو . ؟"ضئارفلا يف ةدراولا تاعامجإلا” :يناثلاو «"ضفئارفلا
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 شم

 َيرج .ىجدا رج
 ىسموز» نه» سكس

 ديياويامب ارا ب هديب جا جا مت تانح

 :حاكنلا فيرعت

 حكنو ضرأألا رطملا حكن :مهلوق هنمو لخادتلاو مضلا :ةغللا يف حاكتلا

 ةاصحلا تحكتو ءاهيف هترذبو اهتثرح اذإ :ضرألا يف حمقلا تحكنو «هنيع ساعنلا

 .لبإلا فافخأ

 .ءطولا هب لحي نيجوزلا نيب دقع :عرشلا ينو

 هدقعلل هنأ برعلا ناسلو ةنسلاو باتكلا يف حاكنلا ةظفل لامعتسا يف رهشألاو

 نأ ٍلَبَق نم َنهَوُمتنَلط مث ٍتئِمْؤُمْلا رُثحكَت اد انما ندا (مآتي» :ىلاعت لاق
 .نهيلع متدقع :يأ [44 :بازحألا]# جرُموّسَمَت

 ُدَعَب ْنِم ممل لي الك اَهََلَط نق :ىلاعت لاق «ءطولا هب داريو حاكتلا قلطي دقو

 ريغ ءطولا ىنعمب حاكن ظفل نآرقلا يف سيل :ليق «[70:ةرقبلا]# ُهرَغ ابو حكت ٌّقَح

 .ةيآلا هذه

 تكرْشمْلا أوُحكدَت الوإ# :ىلاعت لاق ءطولاو دقعلا هب داريو حاكنلا قلطي دقو

 .نهوئطت الو نهيلع اودقعت ال :ينعي [١17:ةرقبلا]# َّنِصْؤُي ٌقَح

 .(019/9/) ؟لينلا» و ٠١ /4) "متفلا” و «(440 /1) "ينغملا”و 8١(« /4) "مهفملا” :رظنا



 اَنَل لاَ
 هم ه6

 َرشْعَم اي :لكي هللا ٌلوُسَر اَنَ لاق :َلاَق فخ ٍدوُعْسَم ِنْب هُلااِدْبَع ْنَع ٠.١

 ٌنَصْخَأَو ءرَصَبْلِل ضَعَأ ُهَنَه 0 ةَءاَبلا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا ٍنَم ءِباَّبَّشلا

 .«ءاَج هَل ُهَنإَف ؛مْوّصلاب ِهْيَلََف ْعِطَنْسَيَ ْنَمَو جْرَمْل
1 

 :ثيدحلا جيرخت

 )15٠0(. ملسمو :.(0077و ١٠١ 55) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ؛فصو مهلمشي نيذلا ةفئاطلا مه :رشعملا :ةغللا لهأ لاق «رشعم اي» :هلوق

 .كلذ هبشأ ام اذكو رشعم ءايبنألاو ءرشعم خويشلاو ءرشعم بابشلاف

 :هللله يوونلا لاق َقَبَبَّسو نابش ىلع عمجيو باش عمج «بابشلا» :هلوق

 زواجي نأ ىلإ لهك وه مث «نيثالثلا زواجي ملو غلب نم بابشلا نأ :راتخملا حصألا

 .خيش وه مث «نيعبرألا

 نيتنثا ىلإ باش مث ةنس ةرشع تس ىلإ ؛ثدح :هل لاقي :هثللظ يبطرقلا لاقو

 .لهك مث ةنس نيثالثو

 نيثالث ىلإ غولبلا زواجت نم ىلع قلطي باشلا :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .ها .اًحيش مث ءالهك نوكي مث «ةنس نيعبرأ ىلإ :لاق مهضعبو ةنس

 ىلإ مهيف يعادلا ةوق دوجو بلاغلا نأل ؛كلذب بابشلا ثيدحلا يف صخو

 .اًضيأ خويشلاو لوهكلا يف دجو اذإ ربتعم ىنعملاو .خويشلا فالخب «حاكتلا

 مل نم :يأ «عطتسي مل نمو" «جوزتي هب ام دجو نم :يأ «عاطتسا نم١ :هلوق



 خلا

 حاكُتلا :باتك (.01)ثيدحلا 5 شفا

 ءءاطلاو دملاب ةءابلا :ةروهشملا ةحيصفلا :تاغل عبرأ اهيف «ةءابلا» :هلوق

 .دم الب نيءابم ةهايلا :ةعبارلاو «ءاه الب ءابلا :ةئلاثلاو ءدم الب ةابلا :ةيناثلاو

 هنمو «لزتملا :يهو ةءابملا نم ةقتشم ؛عامجلا :ةغللا يف اهلصأو :هثثل> يوونلا لاق

 .ها .الزنم اهأوب ةأرما جوزت نم نأل ؛ةءاب :حاكنلا دقعل ليق مث ءاهنطاوم يهو «لبإلا ةءابم

 هفرط ضغ :لاقي نيتمجعملا داضلاو نيغلاب ضغأ «رصبلل ضغأ» :هلوق

 ظفح ىلإ ىعدأ هنأ :ىنعملاو «هتيؤر هل لحي ال امم هعنمو هفكو هظفح :اًضغ ضي

 .مرحملا رظنلا نع جوزتملا نيعل عفدأو ءرصبلا

 هيف نم عنمي هنأل ءنصحلا يمس هنمو .عنمأ :يأ «جرفلل نصحأ» :هلوق

 همصع :لجرلا جاوزلا نصحأو «نيصح :وهف «عنم :ةناصح ناكملا نصح :لاقي

 .جرفلا ناصحإ ىلإ ىعدأ هنأ :ىنعملاو ءاهمصع :هتجوز لعبلا نصحأو

 هب لصحي ام :انه اهب دارملاو «ةءابلا عطتسي مل :يأ «عطتسي مل نمو» :هلوق

 للملا نم عامجلا

 نع عانتمالاو عوجلا نم هيف امل ؛موصلا ىلإ داشرإلا هيف (موصلاب هيلعف١ :هلوف

 .اهايغط تايعدتسمو ةوهشلا تاريثم

 «قرعلا ضر :ليقو «نيتيصخلا ضر :وه دملابو واولا رسكب ؛ءاجو» :هلوق

 ءاجو مايصلا ةيمستو .عامجلا ةوهش كلذب بهذتل ؛اههلاحب ناتيقاب ناتيصخلاو

 هبش حاكنلا ةوهش فعض يف ارثؤم ناك امل موصلا نأل ؛ةهباشملا ةقالعلاو ةراعتسا

 .ءاجولاب
 «لينلا”و )٠١8/4(. ؟حتفلا”و )01١4/8((« ؟مالعإلا”و «(1400) ؟ملسم حرش”و )41١/4(« ؟مهفملا” :رظنا
 )5١/6(. “حيضوتلا” و )5:/55١(. "ماركإلاو لالجلا يذ حتف” و 2( م0



 ولأس 1 نا باكشأ ني و اَرَمَت نأ تف ِكِلاَم ِنْب ِسّنَأ ْنَع 7

 َلاَقَو َءاَسّنلا ُحّوَرَتَأ ال 0 لمَ ْنَع ل ينل عوز

 00 يل

 يلا كِلذ مَ ءِشاَرِو لع مان ال :ْمُهَضعب ْ:ٌهُضْعَب َلاَقَو ىْحَّللا لُكآ ال :ْمُهُضْعَب

 ٍرصأ ينك ماوقأ لاب هب . َّرَصَأ يكل ؟اًذك اوُناَك ماَوُقَأ ٌلاَي امم :َلاَقَو هّيَلَع لقأو هلا ديك
 72 0 و
 7 هس اس , هرم وع هل ع ع

 .2! ينم َسْيََف يِتَتُس ْنَع َبِعَر ْنَمَف .َءاَسّنلا ُحّوَرَتَأَو ٌرِطْفَأَو ُموُضَأَو ماَنأَو

 يبنلا كلذ غلبف) :هلوق الإ هظفل اذهو ((2401) ملسمو «(0077) يراخبلا هج رخأ

 .هدنع تسيلف « قر

 :ثيدحلا ظافلأ

 :يراخبلا ظفلو ء.ملسم ظفل اذهو «ةعست ىلإ ةثالث نم رفنلا :(اًرفن نإ) :هلوق

 يف عقو هنأ :"حتفلا» يف ظفاحلا ركذو «ةرشع ىلإ ةثالث نم طهرلاو ءطهر ةثالث

 يبأ نب يلع :مه نيروكذملا ةثالثلا نأ قازرلا دبع دنع بيسملا نب ديعس لسرم

 يف يدحاولا ركذو . هت نوعظم نب ناثعو صاعلا نب ورمع نب هللادبعو بلاط

 نباو يلعو رمعو ركب وبأ :مهنم «ةباحصلا نم ةرشع دانسإ ريغب لوزنلا بابسأ

 .ملعأ هللاف .داتسإ ريغب مهركذ يدحاولا نكل «رذ وبأو دوعسم

 ال دق يذلا لمعلا :يأ (رسلا يف هلمع نع هي يبنلا جاوزأ اولأس) :هلوق

 .هجاوزأ ريغ هيلع علطي

 نأ لع ليلد هيف (ءاسنلا جوزتأو رطفأو موصأو مانأو ىلصأ ىنكلا :كلوقف

 ىلإ ىضفي اهيلع ديدشتلاو اهيف سفنلا باعتإ نأل ؛تاعاطلا يف داصتقالا وه عورشملا



 حاكّتلا :باتك 0. ١)ثيدحلا )

 ةينبم ةرهطملا ةعيرشلاو «هبلغ الإ دحأ نيدلا داشي نلو رسي نيدلاو «عيمجلا كرت

 .ريفنتلا مدعو ريسيتلا ىلع

 ةبغرلاو «ةقيرطلا ةنسلاب دارملا ينم سيلف يتنس نع بغر نمف١ :هكئ5وق

 عابتالا نع جراخخ ةينابهرلا ىلإ لئاملا ميوقلا هيد كراتلا نأ ْدْييَي دارأو «ضارعإلا

 .عادتبالا ىلإ
 .(0174/8) "لينلا”و ٠١/4٠١4 /9) "محتفلا”وء«(1١*١5) "ملسم حرش” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟؛ كعان> دوعسم نبا ثيدح يف ةءابلاب دارملاوه ام

 ىلإ ناعجري نيلوق ىلع انه ةءابلاب دارملا يف ءاملعلا فلتخا :هكل» يوونلا لاق

 :دحاو ىنعم

 مكنم عاطتسا نم) :هريدقتف «عاجلا :وهو يوغللا اهانعم دارملا نأ :امههحصأ

 نع هزجعل عامجلا عطتسي مل نمو جوزتيلف ,حاكنلا نوم يهو «هنؤم ىلع هتردقل عامجلا

 اذه ىلعو .(ءاجولا هعطقي |ىك «هينم رش عطقيو هتوهش عفديل ؛موصلاب هيلعف هنؤم

 .اًبلاغ اهنع نوكفني الو «ءءاسنلا ةوهش ةنظم مه نيذلا نابشلا عم باطخلا عقو لوقلا

 اهمزالي ام مساب تيمس «حاكنلا نؤم :ةءابلاب انه دارملا نأ :يناثلا لوقلاو

 عفديل ؛مصيلف اهعطتسي مل نمو «جوزتيلف حاكنلا نوم مكنم عاطتسا نم) :هريدقتو

 .(هتوهش

 هَْلَعَف ْعِطَْسَي 1 ْنَمَو» : داو هلوق :اولاق مهنأ اذه ىلع اذهب نيلئاقلا لمح يذلاو

 ليوأت بجوف ؛ةوهشلا عفدل موصلا ىلإ جاتحي ال عاجلا نع زجاعلاو :اولاق (مْوَّصلاب



 حلا كج
 ثيدحلا (؛)ج الد

 م نم هريدقت نأ وهو «لوألا لوقلا يف هانمدق اب نولوألا باجأو «نؤملا ىلع ةءابلا

 ها .ملعأ هللاو ءموصلاب هيلعف «عامجلا ىلإ جاتحم وهو هنؤم نع هزجعل عامجلا عطتسي

 ةعاطتسالا لمشيو .؛حاكنلا انه ةءابلاب دارملا :هئللذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 هب ةجاح الف ةيندب ةعاطتسا هدنع نكي مل اذإ باشلا نأل ؛ةيلاملا ةعاطتسالاو ةيندبلا

 ىلع ةردق هدنع سيلف لام هدنع سيل نكل «ةيندب ةعاطتسا هدنع ناك اذإو «حاكنلا ىلإ

 :هلوقل «ةيلاملا ةعاطتسالا :انه ةعاطتسالاب دارملا نإ :لئاق لوقي دق نكلو «حاكتلا

 نكل «ةيندب ةردق هيدل بطاخملا نأ ىلع لدي اذه نإف (موصلاب هيلعف عطتسي ل نمو)

 .هأ .ةيلام ةردق هدنع سيل

 .ةيمالسإلا ةبتكملا عبط 47١( /4) ؟ماركإلاو لالجلا يذ حتف”و غ(0٠4١) ؟ملسم حرش” :رظنا

 حاكّتلا :باتك 0 0

 حاكنلا ةيعورشم

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد ,عورشم هنأ حاكنلا يف لصألا
 ُ هل َنِإَف عكيدو تنلُثَو دم ِهاَسْيلا نم مُكَل باط اَم أحكنأَ# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ هر هر ا هج

 .[:ءاسنلا] #4 دوم اوليعت الأ فخ

 .فلؤملا امهركذ ناذللا مكتيح سنأو دوعسم نبا ثيدحف :ةنسلا امأو

 عمجأو :ةمادق نبا لاق «نقلملا نباو يوونلاو ةمادق نبا هلقنف :عامجإلا امأو

 .عورشم حاكنلا نأ ىلع نوملسملا

 )١100(. ؟ملسم حرش” و )١١5/4(4 "مالعإلا”و (4 55 /5) "ينغملا» :رظنا

 هسفن ىلع يشخو هيلع ردق نملحاكنلا مكح

 نم ينييارفسإلا ةناوع يبأ لوق وهو دمحأ نع ةياور يهو .بجي :لوألا لوقلا

 نإ ءطولا ىلع رداق لك ىلع ضرفو :مزح نبا لاق «ةيرهاظلا لوق وهو ةيعفاشلا



١ 
 لعد 0

 حاكنلا :باتك (20:؟)ثيدحلا (؛)ج

 .ءاهقفلا ةماع لوق اذه :ةمادق نبا لاقو

 ةبزعلا نم هنيدو هسفن ىلع ررضلا فاخي يذلا عيطتسملا :هكللَج ىبطرقلا لاقو

 .هيلع جيوزتلا بوجو يف فلتخي ال اذهف «جيوزتلاب الإ هنع عفتري ال ثيحب
8 00 

 دم

 عيرو تلُثَو يتم ُهَلَسْيلا نم مكَل باط ام أوحكتأَ# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 فلؤملا هركذ ام ةنسلا نمو .تايآلا نم اهريغو [:ءاسنلا]# دوم اوت الأ فج نق
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 .ةلدآلا نم اهريغو .دمغن#» سنأ ثيدحو دوعسم نبا ثيدح نم

 :هثلاك يوونلا لاق ,روهمجلا ىلإ لوقلا اذه بسن .بجي الو بحتسي :يناثلا لوقلا

 ءاوس «يرستلا الو جوزتلا مزلي الف ؟؛باجيإ ال بدن رمأ ةفاك ءاملعلا دنعو اندنع هنكل

 نم هقفاو نمو دواد الإ هبجوأ دحأ ملعي الو .ةفاك ءاملعلا بهذم اذه .ال مأ تنعلا فاخ

 .جوزتي نأ تنعلا فاخ اذإ همزلي :اولاق مهنإف .دمحأ نع ةياورو ءرهاظلا لهأ

 لب «ءاهقفلا ةماع لوق هنأو بوجولاب نولوقي نيذلا لوألا لوقلا مدقت :تلق
 مدع وهأ :فالخلا مدعب ديري اذام ملعأ هللاو .فالخلا مدع يبطرقلا لقن مدقت

 ؟هعأ وه مأ ءبهذملا يف فالخلا

 :هلوقب يرستلاو جيوزتلا نيب ٌرّيَخ هللا نأ :بوجولا مدعب لاق نم ةجحو

 هر :لاق مث 4 هدم أون الأ فِح نك منو َتكْنَو قمم كسلا نو يكل باطاَم أرسككأت»

 دي هع

 ءاًعامجإ بجاوب سيل يرستلاو [":ءاسنلا]4 اوُوُمَت الأ هَهَدأ َكِلَد َمكَمَمَيَأ ْتكَلَم ام ّوأ#

 «يرستلاب ناقوتلا عفدني مل اذإ طيف هوديق بوجولاب اولاق نيذلا نإف ؟درلا اذه بقعتو

 .جيوزتلا نيعت عفدني ملاذإف



 - انما
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 ىلع فقي ال بجاولاو :اولاق * ِهَكَسْيِلَأ نم مكل باط اَمإ# :هلوقب اولدتساو
 .قافتالاب كلذ بجي الو «# ميرو َتلْثَو ىّنم# :ىلاعت لاقو «ةباطتسالا 0 ا ل

 حاكّنلا :باتك (".؟)ثيدحلا (

 هللاو ءىرخأ ةلدألو ؛ةلدألا نم مدقت امل بجي هنأ :لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ

 هسفن ىلع فخي ملو هيلع ردق نملجاوزلا مكح

 باحصأ ضعبو ةفينح يبأ لوق وهو .حاكنلا هل بحتسي :لوألا لوقلا

 ةجح .مهلعفو هه ةباحصلا لوق رهاظ وهو ءكلام باحصأ ضعبو يعفاشلا

 ثيدح اهئنمو «ةنسلاو باتكلا نم هذه لبق ةلأسملا يف ةلدألا نم مدقت ام :لوقلا اذه

 َسْيَلَق يِيَبُس ْنَع َبِْغَر ْنَمَق َءاَسّنلا ُحّوَرََأَو :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا تيخ سنأ

 «لتبتلا نع كفيخ نوعظم نب ناهثع اين يبنلا يب يف كتشإخ دعس ثيدحو « ينم

 مايأ ةرشع الإ يلجأ نم قبي ل ول :لاق هنأ كن“ دوعسم نبا نع ركذو .ةريثك ةلدأو

 .ةئتفلا فوخ تجوزتل «نهيف حاكنلا لوط يلو اموي اهرخآ يف تومأ ينأ ملعأو

 .ءاسن اهرثكأ ةمألا هذه ريخ نإف ؛جوزت :ريبج نب ديعسل دختيع سابع نبا لاقو

 .هباحصأ ضعبو يعفاشلا لوق وهو .لضفأ ةدابعلل يلختلا :يناثلا لوقلا

 [؟9:نارمع لآ]4 ابو اًروصحو اًدّيَسَو# :هلوقب ىبحي حدم ىلاعت هللا نأل :اولاق

 :ىلاعت لاقو .هكرتب حدم ال لضفأ حاكتلا ناك ولف ءاسنلا يتأي ال يذلا :روصحلاو

 ضرعم يف اذهو [4١:نارمع لآ]# َنيِنَسْلاَو ءاكتلا يم ِتوُهَّشلأ بح ساّكلل ني

 .عيبلاك هنم لضفأ ةدابعلاب لاغتشالا ناكف ؛ةضواعم دقع هنألو ؛مذلا

 يبنلا نأ اهنم ءاّضيأ ىرخأ ةلدألو ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه حجارلا

 دواد يبأ دنع علل راسي نب لقعم ثيدح اًضيأو ءددعلا يف غلابو جوزت 0
 - سمار ظل68 راو ره 2 .. هنالكم ع

 ٌرْئاَكُم نِإف دولَولا ؛َدوُدَولا اوُجّوَرَ» :لاق ديب هللا لوسر نأ حيحص دئسب )39١6١(
1 



 انعرشو ؛هعرش اذه نأ هنع بيجأف مالسلا هيلع ىبحي نع ءاج ام امأو (هَمألا ُمُكب ع م ع عم

 .ملعأ هللاو «ىلوأ وهف هفالخب دراو

 قفني ام هدنع سيلو حاكنلل هسفن تقاتاذإ

 لوق وهو .ناقوتلا عفدل موصلاب رومأم وهو «جاوزلا هل هركي :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا

 نإف .جوزتي نأ لجرلل يغبني :دمحأ مامإلا لاق .هركي الو زوجي :يناثلا لوقلا

 امو حبصي ناك ديب يبنلا نأب جتحاو ؛ربص هدنع نكي مل نإو قفنأ قفني ام هدنع ناك

 نم امتاخ كلمي مل الجر جوز كي يبنلا نأو «ءيث هدنع امو يسميو ءيش هدنع

 .ءادر هل نكي ملو «هرازإ الإ دجي ملو ديدح

 ْنِم َنيِحِلَصلاَو سو يدل أوحكنأو# :ىلاعت هللا لاق «يناثلا لوقلا وه حجارلا

 ,[*؟ :رونلا] 4 ةيلح ٌعيساو ُهّلَأَو ولف ني هم مهِنْغب قه أ رق أونوكَي نإ مكحيآَمِإو ٌفداب

 ىلع ربصلا عيطت و هلاحب ةملاع ةأرملا نوكت نأ أ طرشب نكل «تاكذ يتلا ةلدألو

 .ملعأ هللاو هيلع وه يذلا لاحلا

 ؟جوزتي نأ هل ةوهش الو لام هل نمل له

 هل تناك وأ ؛نينعلاك ةوهش هل قلخي مل هنأل امإ .هل ةوهش ال نم :لوألا لوقلا

 لوق وهو .ةلدألا مومعل ؛حاكنلا هل بحتسي .هوحنو ضرم وأ ربكب تبهذف ةوهش

 .ةلبانحلا ضعبل

 ةلبانحلا ضعب لوق وهو .هل لضفأ ةدابعلل يلختلاو .هل حابي :يناثلا لوقلا

 اهب رضيو هريغب نصحتلا نم هتجوز عنميو حاكنلا حلاصم لصحب ال هنأل ؛اًضيأ



 ا
 حاكُتلا :باتك (”.؟)ثيدحلا (؛)ج فلما

 ءاهب مايقلا نم نكمتي ال هلعل ءقوقحو تابجاول هسفن ضرعيو «هسفن ىلع اهسبحب

 .هيف ةدئاف ال |ب ةدابعلاو ملعلا نع لغتشيو

 اذإ هل ةوهش ال نمل حابي :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاق يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 قافنإلاب ةجوزلا حلاصم لجأ نم نكلو .بجوي ببس كانه سيل هنأل ؛اينغ ناك

 حرش”و «((875/4) "مهفملا”و «(447/5) "؟ينغملا”و )٠١9/9(« "نايبلا”و ,(7 /9) "ىلحملا» لئاسملا هذهل :رظنا

 11١//(. "عتمملا حرشلا”و 3٠١(« /4) "حتفلا”و.(0٠5١) "ملسم

 تاجوزلا ددعت مكح

 «ةلبانحلا ضعب لوق وهو .ةدحاو نم رثكأب جاوزلا بحتسي :لوألا لوقلا

 :لاق ريبج نب ديعس نع (6074) مقرب جرخأو ءءاسنلا ةرثك :باب :يراخبلا بوبو

 ةمألا هذه ريخ نإف «جوزتف :لاق .ال :تلق ؟تجوزت له : دضتي» سابع نبا يل لاق

 .ءاسن اهرثكأ

 ريغ نم ةدحاو ةأرما ىلع حاكنلا يف لجرلا ديزي الأ بحتسي :يناثلا لوقلا

 .مهنع روهشملا يف ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا لوق وهو .فافعإلا اهب لصح نإ ؛ةجاح

 وو كَسّنِلأ ني ْأوُلِدََص نأ ًاَوْعيِطَسَسَش نآَو # :قاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 .[11 ة:ءاسنلا]# ْمُكَضْرَح

 :اهنم ءرومأل بحتسمي هنأو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 :ىلاعت لاقف «ةيئانثتسا ةلاح دارفإلاو لصألا وه ددعتلا لعج هللا نأ *
 ة ل رو ول عش 2 9 ب ذك موس دس رخل ل عرس سرس يل دس يلا كيم تاسو هم

 .[:ءاسنلا]# ةَرسوُف أولعل الأ فخ نإ عيرو تنلُثو ينم ِهاَسْيلا نم مُكَل باطاَم حكت"

 صخأ لطعت يتلا قئاوعلا نم كلذ ريغ ىلإ سفنتو ضرمتو ضيحت ةأرملا *

 .ءطولاوهو .جوزلا عفانم



 نخلا
 * ا 6 عم

 حاكتلا :باتك (*:1)ثيدحلا (؛)ج

 .عرشلا دصاقم نم وهو .دلولا ةرثك بابسأ نم ءاسنلا ريثكت *

 جاتحت ةأرملاو توملا بابسآل اضرعت رثكأ مهنأل ؛لاجرلا ةلقو ءاسنلا ةرثك

 .!هللاي ذايعلاو «ةشحافلل تضرعت ابر الإو ءاهفعي نم ىلإ

 لدعلا ىلع ةردقلا هسفن نم ملع نمل نكل تاجوزلا ددعت بحتسيف :اذه ىلعف

 اذإ كلذكو «[":ءاسلا]# هدوم ََْت لأ ٌعافِح نقل :لوقي هللا نأل ؛تاجوزلا نيب

 .ملعأ هللاو .نهنيصحت و نهفافعإ ىلع ةردقلا هسفن نم ملع

 حرشلا” و.(؟104 /5) ؟ءاوضأللا” و ("117/5) "جاتحملا ينغم” و ١15( /4) ؟حتفلا”و ١4(« /8) ؟فاصنإلا” :رظنا

 06 ف ؟عتمملا



 )١105(. ملسمو )0٠1/7(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .هعنمو هاهن لب هل نذأي مل :يأ :(نامثع ىلع در) :هلوق

 نع عاطقنالا :وه لتبتلا :ءالعلا لاق :هلله يوونلا لاق :(لتبتلا) :هلوق

 لوتبلا ميرم :هنمو «عطقلا لتبتلا لصأو .هللا ةدابع ىلإ اعاطقنا حاكنلا كرتو ءاسنلا

 .ةرخآلا يف ةبغرو الضفو انيد (هنامز ءاسن نع (هعاطقنال ؛لوتبلا ةمطافو

 .نيتضيبلا عازتناو نييثنألا قش :وه ءاصتخالا :(انيصتخال) :هلوق

 لينلا”و حتفل ملسم حرش مهفملا” :رظن .(ه 57 /8) ؟ليئلا”وء(8/96١١) "؟حستفلا”وءى(١٠5١#) ؟ 57و (84/5) ؟مهفملا” : رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لتبتلا نع يهنلا ببس

 #2 يبنلا ىهنف ءىراصُتلا ةعيرش نم لتبتلا ناكو :ههلله يوغبلا مامإلا لاق

 .داهجلا موديو لسنلا رثكيل ؛هنع هتمأ

 .داهجلا موديو لسنلا رثكيل هنع هاهن :ثيدحلل هحرش يف هنذله نقلملا نبا لاقو

 «ثالث نع قيدصلا تامو عست نع تامو ءءاسن مهرثكأ ةمألا هذه ريخ ناك دقو

 ريبزلاو «يرارسو رئارح نيب ام ةدع نع يلعو «نيتنثا نع نامثعو «عبرأ نع رمعو

 .فلسلا ناك هيلعو ؛هضرم يف ةدحاو قلط هنأ الإ ,نمحر لادبع اذكو «عبرأ نع

 0( /م) «"مالعإلا”و 2 /) «ةنسلا حرش” :رظنا



١ 
2 

- 
 ؟

 و

 حاكنلا :باتك (000)ثيدحلا (4)ج فلا

 مدآ ينب يف ءاصتخالا مكح

 م

 .اًريبك وأ ناك اًريغص «مارح يمدآلا قح يف ءاصتخالا :هنللذ يوونلا لاق

 :دسافملا نم اًضيأ هيفو .مدآ ينب يف فالخ الب ميرحت يمن وه :ظفاحلا لاقو

 لاطبإ :هيفو «كالهلا ىلإ يضفي دق يذلا ررضلا لاخدإ عم .هيوشتلاو سفنلا بيذعت

 معنلا نم الجر صخشلا قلخ نأل ؛ةمعّتلا رفكو هللا قلخ رييغتو ةيلوجرلا ىنعم

 .لامكلا ىلع صقنلا راتخاو «ةأرملاب هبشت دقف كلذ لازأ اذإف .ةميظعلا

 )١194/4(. "حتفلا”و )١105(« "ملسم حرش” :رظنا

 مدآ ينب ريغل ءاصخلا مكح

 ةلصاح ةعفنمل الإ ناويحلا يف عونمم مدآ ينب ريغ يف ءاصخلا :هنللذ يبطرقلا لاق

 .هنع ررض عطق وأ ؛محللا بييطتك «كلذ يف

 امأو «لكؤي ال ناويح لك ءاصخ مرحي :يوغبلا لاق :هثللَو يوونلا لاقو

 .ملعأ هللاو هربك يف مرحيو هرغص يف زوجيف لوكأملا

 )١14/4(. "حتفلا”وء(405١) "ملسم حرش” :رظنا



 م 8 50 وو
 ئي ن6 هاوس © هلا ا نعام <

 كلا ىللا َلَوُس < :َتَلاَق امل اهعالو نايفَس أ ٍتنب ةبيبح ّمأ ْنَع -4

 َكَل و هد ؟َكِلَد يا تا 0 12 اسك 2 .
 تسل ءمعب :تلقف مذ 1 نيبحت ل :ل لاب يأ دلسب يتخا

 9 017 2 0. ساس ب © 2 207 0 و
 َكِلَذ َّنإ» :ِِلَع هللا لوس َو لاقف «يتخا ريخ يف ينك : بحا ةيلخمب

 س6 ه2 هررك © سهر 000 ا و نا ل هاي 2

 تنبا :ل ةَملَس يبأ تنب حكنت نأ ديرت كنأ ثدحن انإ :تلاق «يل لجيال
 ه#آ 0 1 ن7

 ؛يِرْجَح يف يتيَر ْنُكَت ول اهّنإل :َلَق .ْمَت :تْلُق :ْتَلَف «؟ةََلَ م ها ساه 0 61 >3 ّلاَق ه2. 8 َتَلاَق 1 4
 م ورارعو 2

 ا هم د .َ هلة ع - وع 00007 00 0
 َلاَق ؟َتيِقَل ادام :ُهَل َلاَق يح مكب هلأ شنب كيرأ ف وبأ تام الف لي

 56 مي ١ يو لو 2ك سم يي م خمول 2 م وع
 ةبيود ينقاتعي وهذه يف تيفس نا ريغ ءاريخ لعبت ىلا :بَحل وبا

 هدعب اف ةورع لاق :هلوقو )١559(. ملسمو )0٠١١(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نايفس يبأ تنب كنه :ليقو «روهشملا ىلع ةلمر :اهمسا :(ةبيبح مأ) :هلوق

 .نينمؤملا تاهمأ ىدحإ يهو .برح نب رخص
 .نايفس يبأ تنب ةزع :يه :(نايفس يب ةنبا يتخأ حكنا) :اهئوق



 حاكُتلا :باتك (".4)ثي

 جوزتي نأ بلطت اهنوك نم .بجعت ماهفتسا :وه «كلذ نيبحت وأ» :هلوق

 .ةريغلا نم ءاسنلا هيلع عبط ام عم ءاهريغ

 مسا :ماللا رسكو ءاخلا نوكسو ميملا مضب (ةيلخمب كل تسل) :اهلوق

 .ةرض نم ةيلاخ الو كب ةدرفنمب تسل :يأ «يلخي ىلخأ :نم «لعاف

 يفو كيف ينكراش نم بحأ (يتخأ ريخ يف ينكراش نم بحأو) :اهلوق

 .ايندلاو ةرخآلا تاريخب كنم عافتنالاو كتبحص

 .اهنيبو كنيب عمجلا هجو ىلع :يأ «يل لحي ال كلذ نإ» :هلوق

 يبأ تنب ةّرُد : يه (ةملس يبأ تنب حكنت نأ ديرت كنأ ثدحن انإف) :اهلوق

 مأ ةملس مأ هتأرما تنب ُدْييَي يبنلا ةبيبر «ةيموزخملا ةيشرقلا دسألا دبع نب ةملس

 . اعلم نينمؤم ا

 لامتحا يفنو تابثتسا لاؤس اذه (معن :تلق «؟ةملس مأ تنب١ :لاق) :اهلوق

 .اهريغ ةدارإ

 برلا نم قتشم بيبر ركذلاو .هريغ نم ةجوزلا تنب :ةبيبرلا «يتبيبر» :هلوق

 وهو .ةيبرتلا نم :ليقو ءاهملاح حالصإو اهرومأب موقيو اري هنأل ؛حالصإلا وهو

 .قاقتشالا ةهج نم طلغ

 نيب امو ناسنإلا بوث مدقم :وهو ءاهرسكو ءاحلا حتفب (يرجح يف» :هلوق

 .رتسلاو ظفحلا يف ةظفللا تلمعتسا مث ءسبللا لاح يف هيدي

 :نيببسب يلع مارح اهنأ :هانعم «ةعاضرلا نم يخأ ةنبال اهنإ يل تلح ام» :هلوق

 .رخآلاب تمرح نيببسلا دحأ دقف ولف .ةعاضرلا نم يخأ تنب اهنوكو «ةبيبر اهنوك
 نم ةملس وبأ اهوبأو انأ تعضرأ :يأ «ةبيوث ةملس ابأو ينتعضرأ» :هلوق

 هم

 .ةبيوث



 حاكُتلا :باتك (5:4)ثيدحلا (:(

 يبأل ةالوم :ريغصتلا ءاي مث ةحوتفم واو مث ةمومضم ةثلثم ءاثب «ةبيوثا» :هلوف

 يف هدنم نبا اهركذ :ظفاحلا لاق «ةيدعسلا ةميلح لبق دي يبنلا اهنم عضترا ءبحل

 اهمالسإ ركذ ادحأ ملعن ال :ميعن وبأ لاقو .اهمالسإ يف فلتخا :لاقو ةباحصلا

 جوزت ام دعب هيلع لخدت تناكو ءاهمركي ناك يي ينل نأ :ريسلا يف يذلاو .هريغ

 .تتام ربيخ حتف دعب ناك نأ ىلإ «ةنيدملا نم ةلصلا اهيلإ لسري ناكو «ةجيدخ

 ةبيبح مأ تخأ ىلإ ةراشإ «نكتاوخأ الو نكتانب يلع نضرعت الف» :هلوق

 اذكو «نيتخألا نيب عمجلا ميرحت ذئنيح ملعت مل اهنأ ىلع لومحم اذهو .ةملس مأ تنبو

 .ملعأ هللاو «ةبيبرلا ميرحت ةملس مأ تنب ضرع نم ملعت مل
 )١57/9(. ؟حتفلا” و )١71/8(. ؟مالعإلا”و )١449( ؟ملسم حرش”و ١187(. /4) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ءاسنلا نم تامرحملا

 :(ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةدعاقلا) "دعاوقلا” يف هللا بجر نبا لاق

 :عاونأ ةعبرأ حاكنلا يف تامرحملا

 «هلوصأ ناسنإلا ىلع مرحي هنأ :كلذ طباضو .بسنلاب تامرحملا :لوألا عونلا

 «نيتانب نود ةديعبلا هلوصأ عورفو «نلفس نإو ىندألا هلصأ عورفو «هعورفو

 هتنب تنبو هتنب :هعورف يف لخدو «نولع نإو هيبأ مأو همأ مأو همأ :هلوصأ يف لخديف

 امهدحأ نم وأ نيوبألا نم هتاوخخأ :ىندألا هلصأ عرف يف لخخدو «نلزن نإو هنبا تنبو
 :ةديعبلا هلوصأ عورف يف لخدو «نلفس نإو مهدالوأو ةوخإلا تانبو نهتانبو

 الالح براقألا نم قبي ملو ,نولع نإو |هتالاخو نيوبألا تابعو تالاخلاو تامعلا



 حاكّتلا :باتك (*.4)ثيدحلا (؛

 تانبو لاخلا تانبو تامعلا تانبو معلا تانب :نهو ةديعبلا هلوصأ عورف ىوس

 .تاالانملا

 ةعبرأ الإ لالح نهلكو نيجوزلا براقأ :نهو ءرهصلاب تامرحملا :يناثلا عونلا

 مرحيف «نبب لوخدملا ءاسنلا تانبو ءاسنلا تاهمأو ءانبألاو ءابآلا لئالح :فانصأ

 مأو هتأرما مأ :لجرلا ىلع مرحيف هعورفو رخآلا لوصأ :نيجوزلا نم دحاو لك ىلع

 مرحتو .ءتلفس نإو اهتنب تنبو ةبيبرلا يهو هتأرما تنب هيلع مرحيو «تلع نإو اهيبأ

 هيف ملعي ال هنأ نيدلا يقت خيشلا ركذو حلاص ةياور يف هيلع صن :اًضيأ بيبرلا تنب

 .لفس نإو هنبا ةأرماو ءالع نإو هيبأ ةأرماب جوزتي نأ هيلع مرحيو ءاعازن

 عمجلا مرحي مرح محر امهنيب نيتأرما لكف .عمجلاب تامرحملا :ثلاثلا عونلا

 نود بسنلا لجأل ىرخألاب جوزتلا هل زجي مل اركذ امهادحإ تناك ول :ثيحب ءامهنيب

 نإو اهتلاخ نيبو اهنيب الو تلع نإو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا هل زوجي الف .رهصلا

 باحصأ ناك :يبعشلا لاق ءتلع نإو اهمأو تنبلا نيب الو نيتخألا نيب الو تلع

 هل حلصي مل الجر امهادحإ تناك ول نيتأرما نيب لجرلا عمجي ال :نولوقي ديلي دمحم

 بسنلا لجأل انلق |نإو .هدانسإب هللادبع هنبا ةياور يف دمحأ مامإلا هركذ اهجوزتي نأ

 ذإ ؛حابم هنإف ءاهريغ نم هتنباو لجر ةجوز نيب عمجلا كلذ نم جرخيل ؛رهصلا نود

 .ةعيطقلا امهيلع ىشخيل امهنيب ةيمرحم ال

 عاونألا يف بسنلا نم مرحي ام هب مرحيف .عاضرلاب تامرحملا :عبارلا عونلا

 .ها .ةمدقتملا ةثالثلا

 :ةرشع سمخ ءاسنلا نم تامرحملا

 ءعمجلاب ةدحاوو «ةرهاصملاب عبرأو ءعاضرلاب ناتنثاو .ءبسنلاب عبس

 .ةجوزتملا :يأ ,ةنصحملاو



 حاكّتلا :باتك (*:4)ثيدحلا (؛

 بسنلا نم تامرحملا

 تنبو ةلاخلاو ةمعلاو تخألاو تنبلاو مألا :بسنلا نم نمرحي يتاللا ءاسنلا

 :يتآلاك نهليصفتو ءتخألا تنبو خألا

 يهو ةقيقح مألا كلذ يف لخديف ؛ةدالو كيلع اهل ىثنأ لكل مسا يهو :مألا

 كيبأ مأو كمأ مأ كتدج كلذ نم تلع نإو كدّلو نم تدلو يتلا وأ .كتدلو يتلا

 ءاوح ىلإ اولع نإو كدادجأ تادجو كتادج تادجو كيبأ اتدجو كمأ اتدجو

 .ثرإلا باب نم عسوأ حاكنلا ميرحت باب نأل ؛تاثراو ريغ وأ نك تاثراو

 عجري ىثنأ لك :تلق تئش نإو «ةدالو اهيلع كل ىثنأ لكل مسا يهو :تنبلا

 تانبو اهتانبو بلصلا تنب كلذ يف لخديف ؛تاجرد وأ ةجردب ةدالولاب كيلإ اهبسن

 .نلزن نإو ءانبألا

 ءامهدحأ يف وأ ءكيلصأ يف كترواج ىثنأ لكل مسا تخألاو :تاوخألا

 .مأل وأ بأل وأ ةقيقش تناك ءاوس :هانعمو

 :هانعمو ءامهدحأ يف وأ هيلصأ يف كابأ تكراش ىثنأ لكل مسا :ةمعلاو :تامعلا

 لبق نمو بألا لبق نم دادجألا تاوخأ اذكهو «مأل وأ بأل وأ ةقيقش تناك ءاوس

 وأ بألل ةمع نوكت نأب ةمع يهف «ثراو ريغ وأ اثراو اديعب وأ دجلا ناك ابيرق مألا

 .ةدجلل ةمع وأ دجلل ةمع وأ مألل ةمع

 ءامهدحأ يف وأ اهيلصأ يف كمأ تكراش ىثنأ لكل مسا ةلاخلاو :تالاخلا

 نإو مألا لبق نم تادجلا تاوخأ اذكهو «مأل وأ بأل وأ تناك ةقيقش :هانعمو

 يهو «بألا ةلاخك بألا لبق نم ةلاخلا نوكت دقو .ةدجلا ةلاخ وأ مآلا ةلاخك نولع

 .دجلا ةلاخ وأ ءبألا مأ تخأ



 متصلا م
 حاكّنلا :باتك (.4)ثيدحلا (؛)ج هفحا

 وأ ةطساوب ةدالو اهيلع كيخأل ىثنأ لكل مسا خألا تنبو :خألا تانب

 وأ اقيقش خألا ناك ءاوسو «نمرحي نلزن نإو هتنبا ةنباو هنبا ةنباو خألا ةنباف .ةرشابم

 نوكت تلزن اذإو اهمع هنأل ؛هيخأ ىلع مارح خأ لك تنبف :اذه ىلعف .مأل وأ بأل

 نبا خيشلا لاق «نلزن نإو هتانبل مع بألا معو ابتانبل مع مألا مع نأل ؛امارح

 الاخ ناسنإلا اذه ماد اهف ؛لأست الو ثحبت الف كحيرت ةدعاق هذهو :هكلله نيميثع

 .عرفلل مع وهف لصألل امع مادامو «عرفلل لاخ وهف لصألل

 وأ ةطساوب ةدالو اهيلع كتخأل ىثنأ لكل مسا تخألا تنبو :تخألا تانب

 وهف نهلاخ هنأل ؛اهتنبا تنبو اهنبا تنبو تخألا تنب لجرلا ىلع مرحيف .ةرشابم

 نم هتيرذلو هل لاخ ناسنإ لك لاخ نآل ؛تخألا تنب تنب لاخو تخألا تنب لاخ

 .ثانإو روكذ

 مَدَسَكأ ْمُكَتَلَِع َتَمّرُخ» :ىلاعت هلوق عبسلا ءالؤه ميرحت ليلد

 .[1؟:ءاسنلا]# ِتْحْذَلا ُتاَنَبَو لآ ُثاََبَو مك دلنكَو ْمُكْفََصَو َمُكصْفوَأَو كفا
 .ملعلا لهأ نم دحأ كلذ ين فلاخي ملو ؛عامجإلا لقث اًضيأ اذكهو

 "عتمملا حرشلا”و 4 /ه) "يبطرقلا”و .((019/7) "ينغملا”و ,(7178/9) "نايبلا”و «(48 /5) 5فارشإلا” :رظنا

 .( ١/١

 عاضرلا نم تامرحملا

 :لكي هللا لوسر لاق :لاق هت سابع نبا ثيدح نم ملسمو يراخبلا جرخأ

 هللا لوسر لاق :تلاق اعط ةشئاع نعو ,«ِبَستلا نم مر َم عاَضَّرلا نم مرح

 .(ٌةَدالوْلا مغ اَم رع ًةَعاَضَتلا نا 3-1

 .(عاضرلا باتك) يف فلؤملا امهركذ «نايتأيس هلبق يذلاو ثيدحلا اذهو

 هتنباو همأ هيلع مرحتف «ةعاضرلا نم هلثم مرحي بسنلا نم مرحي ام لك نأ :امهانعمو
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 يف كلذ نم روكذملاو ؛ةعاضرلا نم هتخأ تنبو هيخخأ تنبو هتلاخو هتمعو هتخأو

 :ناتنثا نآرقلا

 ةلزنمب راص الفط ةأرملا تعضرأ اذإف ءكتعضرأ يتلا يهو :ةعاضرلا نم مألا

 ؛اهتنبا هيلع مرحتو .همأ اهنأل ؛هيلع مرحتف همأ ةلزنمب تراصو بسنلا نم اهدلو

 تانب نبمأل ؛اهتانبو اهينب تانبو هتدج اهنأل ؛اهمأو هتلاخ اهبمأل ؛اهتخأو هتحخأ اهنأل

 هتمع اهأل ؛هتخأو .هتخأ اهنأل ؛نيللا بحاص اهجوز تنب اذكهو «هتاوخأو هتوخإ

 ىلا ْمُكُشهَمْأَو» :ىلاعت هلوق اذه ليلد .هتدج اهنأل ؛همأو

 .[ ءاسنلا]# ْمُكَمَعَصَرَأ

 |مكتعضرأ وأ كمأ اهتعضرأ وأ اهمأ كتعضرأ نم يهو :ةعاضرلا نم تخألا

 ناتجوز لجرل نوكي نأك ءدحاو لجر نبل نم |متعضترا وأ ءىرخأ ةدحاو ةأرما
 :ىلاعت هلوق اذه ليلدو .ىرخألا نم يه ٌتَعضرو ءامهادحإ نم تعضرف

. 
 ب

 .[؟”:ءاسنلا]# َةَعلَصَرلا ترق مُكتاوحأو# هلل رس ل

 هللا ءاش نإ لَو فلؤملا هركذ ثيح ؛هعضوم يف عاضرلا ىلع مالكلا قأيسو

 .ىلاعت
 .(47/0) ؟يبطرقلا” و .(014 /5) ؟ينغملا”و 71٠(« /4) ؟نايبلا” :رظنا

 ةرهاصملاب تامرحملا

 وأ ناك اثراو ءاديعب وأ ناك ابيرق «هيبأ ةأرما لجرلا ىلع مرحي :بألا تاجوز

 لو :ىلاعت هلوقل ؛عاضر وأ بسن نم بألا لبق نم وأ مألا لبق نم ثراو ريغ

 َهَنِحَف ناك هُدَنِإ فلس َدَق ام الإ هآَسْيلا تي مكب مكس اَم أوُحكَت

 .[7 7 :ءاسنلا]# يس ءآسواَتْفَمَو
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 حاكنلا :باتك (204)ثيدحلا (4)ج

 هدج ةأرما وأ هيبأ ةأرما اذه يف ءاوسو :ةيآلا ركذ نأ دعب هكللذ ةمادق نبا لاق

 فانملع فالخ ملعلا لهأ نيب اذه يف سيلو .دعب مأ برق .همأل هدج وأ هيبأل

 .ها .هلل دمحلاو

 اى .ةهبش وأ نيمي كلمب هنبا وأ هوبأ اهتطو نم هيلع مرحيو :اًضيأ هلله لاقو

 .ها .حاكن دقع يف اهتطو نم هيلع مرحي

 هللا لوسر لوقل ؛بسنلا ةلزنمب كلذ يف عاضرلاو كلملا :هثلِج رذنملا نبا لاقو

 سواطو ءاطع هنع كلذ انظفح نممو .(بَسَنلا نم ُمُرْحي اَم عاَضّرلا َنِم ُمُرْك» 2

 روث وبأو ديبع وبأو يعازوألاو يروثلاو ةداتقو لوحكمو نيريس نباو نسحلاو

 .مهفالخ دحأ نع ظفحي ملو ,يأرلا باحصأو

 مأب جوزتي نأ هلف ءاهعورف الو بألا ةجوز لوصأ عرفلا ىلع مرحي الو :تلق

 .ملعأ هللاو ءاهتنباب وأ هيبأ ةجوز
 .(هاله فالا فال»+ /5) ؟ينغملا”و (944 5//91) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؛لحي ثيح جوزلا عم لحت اهنأل ؛ةليلح تيمس .مهجاوزأ :ينعي :ءانبألا لئالح

 نم وأ عاضر نم هتانب ءانبأو هتانبأ جاوزأ لجرلا ىلع مرحبف .ةللحم ىنعم ةليلح :ليقو

 درجمب ميرحتلا نوكيو .بسنلا نم تامرحملا يف كلذ انّيب !ى ءاديعب وأ ناك ابيرق بسن

 .[37 :ءاسنلاا# ْمُكحِبلَصَأ نمسا ْمُكِيَآَنَبأ ُليِبلَحَو# :ىلاعت هلوقل ؛دقعلا

 بالصألا نم ءانبألا نوكي نأ ةيآلا تديقو .فالخلا مدع اذه يف ةمادق نبا لقنو

 الك

 َنيِِمْؤُمْلا لع َنوْكي ال يلم :ىلاعت هلوقل ؛مهجاوزأ مرحت الف «ينبتلاب ءانبألا جارخإل
 .[/:بازحألا]# ؟رطَو َنيَتِمْأْوَصَق اَدِإ مهيب جوز ف ٌّجيَح

 ةجوز اوجرخي ملو «ةيآلل مهمهف ءاللعلا ةماعو ةعبرألا ةمئألا رصق اذه ىلعو
 ّنِم ٌمَرْحه ديب يبنلا لوقل ؛يبسنلا نبالا ةجوزك ةمرحم يه لب ءيعاضرلا نبالا 2
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 حاكنلا :باتك (14١2)ثيدحلا (4)ج ةنن

 ةيآلا يف ديقلا نأ ىلإ نيميثع نباو ةيميت نبا بهذو .«ِبَسّنلا َنِم ُمُرْخي اَم عاَضّرلا

 ام عاضرلاب مرحي له :يهو «ةلأسملا هذه ىلع مالكلاو .عاضرلا نم نبالا نم زارتحا

 عرفلا ةجوز عورف امأو «ىلاعت هللا ءاش نإ (عاضرلا باتك) يف يتأيس ؟رهصلاب مرحي

 كلذ نايب يتأيسو .اهتنبب وأ هعرف ةجوز مأب جوزتي نأ هلف ءلصألا ىلع تامرحم ريغف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءلئاسم عبرأ دعب اًضيأ

 )١١18/15(. ؟عتمملا حرشلا”و ,(41/ /60) "يبطرقلا”و 01/١(« /5) ؟ينغملا”و «(6//9417) ؟فارشإلا” :رظنا

8660 

 ةديعب وأ تناك ةبيرق اهل مأ لك هيلع تمرح ةأرما جوزت نمف :ءاسنلا تاهمأ

 مأ دقعلا درجمب هيلع مرحت لهو .تلع نإو اهيبأ مأك بألا لبق نم وأ مألا لبق نم

 :نالوق ؟لوخدلا نم دبال

 نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .دقعلا درجمب هيلع مرحت :لوألا لوقلا

 رباجو رمع نباو دوعسم نبا نع اذه يور .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا

 ..هتنه» نيصح نب نارمعو

 دوقعملاو [17:ءاسنلا]4 َمُكحْئآَسن ُتدَهَمُأَو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 مهبأ ام اومهبأ :دضنهع سابع نبا لاق «ةيآلا مومع يف اهمأ لخدتف ؛هئاسن نم اهيلع

 .اهريغ نيبو اهب لوخدملا نيب اولصفت الو لاح لك يف اهمكح اوممع ينعي .نآرقلا

 كتفي بلاط يبأ نب ىلع لوق وهو .اهتنباب لوخدلاب الإ مرحت ال :يناثلا لوقلا

 .دهاججو

 نب ديز نع يورو .اهنع تام وأ اهقلط ءاوس ءروهمجلا لوق :وه حجارلا

 ل اتوم تتام نإو ءاهمأ جوزت اهب لخدي نأ لبق اقالط ةنبالا قلط نإ هنأ :كفيخ تباث

 .اهمأ جوزتي
 .(4/0) "يبطرقلا ريسفت”و «(074/5) ؟ينغملا” و ؛(751/4) ؟نايبلا”و «(417 /0) ؟فارشإلا” :رظنا
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 حاكتلا :باتك (”:4)ثيدحلا (؛ 3

 اهتانب تانبو اهتانب :نهو ءرخآ جوز نم ةجوزلا عورف نبم دوصقملاو :بئابرلا

 اهب لخدي مل نإف .ةجوزلاب لوخدلا طرشب اهتانب نم نممأل ؛نلزن نإو اهئانبأ تانبو
 تروي مثلكم أوك مل نافإ :لاعت لاق اهمأ لع دقعلا درجمب تنبلا مرحن الف

 هل ناك لوخدلا لبق اهنع تام وأ اهقلط ولف [1:ءاسنلا]# َمُدكحِتِبَع حاتج الف

 .تانبلا مرحي تاهمألاب لوخدلا :ءاهقفلا لوق ىنعم اذهو ءاهتنباب جوزتلا

 مث ةأرملا جوزت اذإ لجرلا نأ ىلع راصمألا لهأ ءاملع عمجأ :هللذ رذنملا نبا لاق

 .اهتنيا جيوزت هل لح ءاهب لخدي نأ لبق تتام وأ اهقلط

 ؟رجحلا يف ةبيبرلا نوكت نأ طرتشي لهو

 مَتْلَحَد لأ كباس ني مكصروجُح ىف قَللا ُمُكَحِِْتَبَرَو# :لاعت لاق

 :يناثلاو .مألاب لوخدلا :امهدحأ ةيآلا يف اركذ ناطرشلا ناذه .[؟7:ءاسنلا]4 نهب

 .مألاب لوخدلا طرش رابتعا ىلع عامجإلا لقن مدقت دقو .رجحلا يف ةبيبرلا نوك

 :نيلوق ىلع ؟ال مأ رجحلا يف ةبيبرلا نوكت نأ طرتشي له :اوفلتخاو

 ةماع لوق وهو .نكت مل مأ هرجح يف تناك ءاوسف .طرتشي ال :لوآلا لوقلا

 .ءاهقفلا

 ًأاونوُكَك مل نإَق# :هلوقب اهبقعأ ةيآلا ركذ امل لجو زع هللا نأ :لوقلا اذه ةجح

 «يناثلا ديقلا موهفمب حرصف «[7:ءاسنلا]4 َمُدكحَتََع حاتج الخ جرهب مْشْلَخَم

 لوألا ديقلا موهفم نع تكسو «[7:ءاسنلا]# نهب مُثْأَخَد َتَلا# :هلوق وهو

 ريغ لوألا ديقلا نأ اذبم لدتسيف .[17:ءاسنلا]4# مكصروجُخ ىف َلا# :هلوق وهو

 اهعمو تجوزت اذإ ةأرملا نآل ؛؟بلاغلا جرخم جرخ رجحلا ركذو :مهضعب لاق «ربتعم

 .ملعأ هللاو ءاهعم نوكت اهنأ بلاغلاف «تنب



 حاكّتلا :باتك (004)ثيدحلا )

 يف تناك ولف .هرجح يف نوكت نأ الإ .هتجوز تنب هيلع مرحت ال :يناثلا لوقلا
 يلعو رمع نع يورم وهو .اهب جوزتي نأ هلف .ءلوخدلا دعب مألا قرافو رخآ دلب

 .لوقلا اذه فالخ ىلع راصمألا ءاملع عمجأ دقو :رذنملا نبا لاق «ةيرهاظلاو دغيم

 :نيطرشب ةبيبرلا هللا مرح :اولاق ءاهركذ مدقت يتلا ةيآلا :لوقلا اذه ةجح

 دحأ مدع اذإف .مألاب لوخدلا :يناثلاو .اهمأب جوزتملا رجح يف نوكت نأ :امهدحأ

 .«فلؤملا هركذ يذلا امك ةبيبح مأ ثيدحب اوجتحاو «ميرحتلا دجوي مل نيطرشلا

 . َقَعاَضَرلا نم يِخَأ بال اج يل ْثَّلَح اَم يرجح يف يتيسر ْنٌكَتَلْوَل امنإ) :هيفو
 ال هنأ حجارلا :هقفله لاق ءنيميثع نبا رايتخا وهو ءروهمجلا لوق :وه حجارلا

 دقع ولف .اهمأب لوخدلا وهو ءدحاو طرش الإ اهمأ جوز ىلع ةبيبرلا ميرحت يف طرتشي

 يف نك ولو اهتانب هل لحي هنإف ءلوخدلا لبق تتام وأ لوخدلا لبق اهقلطو ةأرما ىلع

 .حجرالا وهو .روهمجلا لوق ىلع هرجح

 )١53/17(. "عتمملا حرشلا”و :(45/5) ؟يبطرقلا” و «(0519/7) "ينغملا”و :(45 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ميرحتلا هب لصحي يذلا لوخدلا وهام

 :ىلاعت هلوق يف بئابرلا حاكن ميرحت هب عقي يذلا لوخدلا ىنعم :لوألا لوقلا

 سابع نبا لوق وهو .عامجلا :وه [7:ءاسنلا]4 نهب مُشَلَحَد تلا كباس نّم#

 يعفاشلا يلوق حصأو «يرزجلا ميركلا دبعو رانيد نب ورمعو سواطو دخت

 .نيميثع نبا هراتخاو «ةلبانحلا ضعبو

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةولخلا لوخدلاب دارملا :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا وه حجارلا

 "عتمملا حرشلا”و «(198/4) ؟حتفلا”و «(97 /0) ؟يبطرقلا”و «(9120 /1) "ينغملا”و :(0//41) ؟فارشإلا” :رظنا

(0177/17). 



 | يزلا
 خل :٠ ع“

 حاكتلا :باتك (م.؛)ثيدحلا (؛)ج شلل

 ؟هنباو هيبأ ىلع مرحن لهف ءاهلبقو اهسملف ةيراج ىرتشا اذإ

 ىلع ءارشلا دقع نأ ىلع اوعمجأو :(494 /0) "فارشإلا” يف هفللخ رذنملا نبا لاق

 اذإو ءحاكنلا دقعو ءارشلا نيب اقرف كلذ يف ناك .هنبا الو هيبأ ىلع اهمرحي ال ةيراجلا

 هيف نوفلتخي مهملعأ الو «هنباو هيبأ ىلع تمرح لبق وأ سملف ةيراج لجر ىرتشا

 مرحي مل سمللا نود رظنلاب اهميرحت يف اوفلتخا املو .مهل ايلست كلذ ميرحت بجوف

 .هانلق ام فالحخ ديب هللا لوسر باحصأ نم دحأ نع حصي الو مهفالتخال كلذ

 :ةرهاصملا ةمرح هب تبثت ةهبشلا حاكن

 هدقتعي اب ةأرما ئىطو نمو :(57/55) "ىواتفلا” يف اى هنللو مالسإلا خيش لاق

 .ملعأ [ميف ءاملعلا قافتاب ةرهاصملا ةمرح هيف تبثيو بسنلا هب قحلي هنإف ءاحاكن

 سمخ الإ تامرحم تامرحملا تانب

 :سمم الإ اهلثم ةمرحم اهتنبف نهركذ مدقت نمت تمرح ةأرما لك
 .تايعلا تانب

 نإ نيا اًهّيَأَكَي 8 :ىلاعت هللا لوقل ؛عامجإلاب نامرحي ال ناتاهف «تالاخلا تانب
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 كليم لل اقأ آَنِم َكْنِسِمَي ْتكَلَم اَمَه امو جرهروجأ َتيياَء يل كجيوزأ كل انللَحَأ

 :ىلاعت هلوقو [5:0بازحألا]# َكِيَِلتَخ ِتاَنَيَو َكِلاَح ِتاَنِبَو َكِتدََع نانو َكَيَع نانو

 .[1 :ءاسنلا]# مُكحِلَد روان كل ليو

 .ءابآلا تاجوز تانب

 مو ءانبألا لئالحو ءابآلا لئالح نهنوكل نمرح نبخأل ؛ءانبألا تاجوز تانب

 يف نلخدف ؛نهميرحت يضتقت ىرخأ ةلع نهيف تدجو الو «نبتانب يف كلذ دجوي
 .[؟ 4:ءاسنلا]# َحُّكحِلد َءآرَواَم كَل ٌويأَوإ# :ىلاعت هلوق رص مس ل



 ع و 0

 حاكنلا :باتك (م.؛)ثيدحلا (؛)ج ليس

 مدعت دقو «هنبأ ةأرما تنب وأ هيبأ ةأرما تلب جوزتي نأ زوجيف :اذه ىعو

 .كلذ ىلإ ةراشإلا

 الو مدقت اى اهمأ هيلع تمرح ةأرما لجرلا جوزت اذإف .ءاسنلا تاهمأ تانب

 ام لكو .اهتخأ جوزتي نأ هنع تتام وأ هتجوز قلط نإ هل زوجيف ءاهتخأ هيلع مرحت

 .ملعلا لهأ نيب هيف فالخ ال مدقت
 .(55/55) "ىواتفلا” و (ةالت 5 "ينغملا” :رظنا



 :ثيدحلا جيرخت

 )١508(. ملسمو )6١١9(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلتأ

 ؤ كاب ابأ تكراش ىثنأ لكل مسا : ةمعلا «اهتمعو» :هلكوق

 يف وأ 3 و كمأ تكراش ىثنأ لكل مسا :ةلاخلا ؛اهتلاخو» :هلوق

 .امهدحأ

 )1١7/4(. ؟مهفملا” :رظنا
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 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عمجلاب تامرحملا

 تريب أوُعَمجَت نآو# :للاعت هلوق كلذ ليلد .نيتخألا نيب عمجلا مرحي

 روكذملاو عمجلا ميرحت :يناثلا برضلا :هتللذ ةمادق نبا لاق .[77:ءاسنلا] 4ِنّيستَحَل سيحل

 نيتمأ وأ اتناك نيترح عاضر وأ بسن نم اتناك ءاوس «نيتخألا نيب عمجلا :باتكلا يف

 هدعب وأ لوخدلا لبق ام اذه يف ءاوسو ؛مأ وأ بأ نم وأ اتناك نيوبأ نم ةمأو ةرح وأ

 ,ىرخألا ىلع امهادحإل ةيزم ال هنأل ؛دسف دحاو دقع يف !هجوزت نإف .ةيآلا مومعل

 حاكتف ىرخألا دعب امهادحإ جوزت نإف .هدعب وأ دقعلا لاح كلذب ملع ءاوسو

 عمجلا لصحي هب هنأل ؛لطاب ةيناثلا حاكنو «عمج هيف لصحي مل هنأل ؛حيحص ىلوألا

 .عيرفت هيلع سيلو «فالتخا هللا دمحب اذه يف سيلو



 حاكنلا :باتك (م.0)ثيدحلا (:)

 يأ ثيدح كلذ ليلد ءاهتلاخو ةآرملا نيب وأ ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحي

 ليلد اذه :ثيدحلل هحرش يف هفلل» يوونلا لاق «فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره

 ءاوس ءاهتلاخ نيبو اهنيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحي هنأ ةفاك ءاملعلا بهاذمل

 يبأ تخأ يهو ةيزاجم وأ مألا تخأو بألا تخأ يهو ةقيقح ةلاخو ةمع تناك

 نإو بألاو مألا يتهج نم ةدجلا مأو مألا مأ تخأ وأ الع نإو دجلا يبأو بألا

 :ةعيشلاو جراوخلا نم ةفئاط تلاقو امهنيب عمجلا مرحي ءاملعلا عامجإب نهلكف .تلع

 جتحاو 017 4:ءاسلا] 4 ْمُكِلَد هآَرَو ام كل ٌلسيْأَو# :ىلاعت هلوقب اوجتحاو زوجي '

 .ةيآلا ام اوصخ ثيداحألا هذبم روهمجلا

 .اًضيأ هْتَدلَم رذنملا نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .(ها1/5) "ينغملا”و .( 3١١ /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 كلملاب نيتخألا نيب عمجلا زوجي

 اهنيب كلذكو «ملعلا لهأ نيب فالخ ريغب زوجيف كلملاب نيتخآلا نيب عمجلا امأ

 .اهتلاخو اهتمع نيبو
 ,(084 /5) ؟ينغملا”و ٠٠١(« /ه) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ءطولا يف هنامإ نم نيتخألا نيب عمجلا زوجي له

 روهمج لوق وهو .ءطولا يف هئامإ نم نيتخألا نيب عمجلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 م اَم اَّلِإ نيكدُْلا تريب أوُعَمَجَم نآو# :ىلاعت هلوق مومعل ؛ملعلا لهأ
 .[؟:ءاسنلا] 4 فَلَس

 ََلَع الإ 9 :هلوق مومعب اولدتساو .ةيرهاظلا لوق وهو .مرحي ال الا لوقا

 ههتل سابع نباو يلع نع يورو «[7:نونمؤملا]4 َمُهْنَمْي أ َتْنَكَلَم اَم وأ ْمهجَدْنَأ

 .هلعفأ نكأ ملو «ةيآ (مهتمرحو ةيآ امهتلحأ :الاق ددرتلا
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 (".ه)ثيدحلا (4)ج

 لدتسا يتلا ةيآلاو .يطيقنشلا رايتخا اذهو .هروهمجلا لوق :وه حجارلا

 .ةبوجأ ةسمخب هنلاَو يطيقنشلا اهنع باجأ دق يناثلا لوقلا باحصأ

 .(00) «بارطضالا ماهيإ عقد” وو /0 «ينخملا”و(٠ /05) ؟"فارشإلا” :رظنا

 حاكّتلا :باتك

 ؟امهادحإ ءطو هل لهف ,ناتخأ هكلم يف ناكاذإ

 روهمج لوق وهو .امهادحإ ءطو هل ناك «ناتخأ هكلم يف ناك اذإ :لوألا لوقلا

 هكلم يف ناك ول امك مرحي ملف ؛شارفلا يف امهنيب عمجي مل هنأل :اولاق «ملعلا لهأ

 .طقف امهادحإ

 نع يورو دامحو مكحلا لوق وهو .امهنم ةدحاو برقي ال :يناثلا لوقلا

 .اًضيأ دنحأ نع يورو «يعخنلا

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :وه حجارلا

 .(0846 /5) ؟ينغملا” و .( ٠٠١ /05) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ةمعلا يتنبو ةلاخلا يننب نيب عمجلا زوجي له

 ةجح .فلخلاو فلسلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .زوجي :لوألا لوقلا

 ىدعتي الو تالاخلاو تامعلا :ثيدحلا هب قطن ام ىلع رصتقي ميرحتلا نأ :لوقلا اذه

 .نهريغ ىلإ

 .زيزعلا دبع نب ديعسو ديز نب رباجو ءاطع لوق وهو .هركي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(179/4) "مالعإلا” و *١٠١(. /4) "مهفملا”و ٠١7(. /ه) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟اهريغ نم هتنباو لجر ةجوز تناك نم نيب عمجلا زوجي له

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .زوجي :لوألا لوقلا

 .[؟ ؛:ءاسنلا]4 ْمُكحِلد ُهآَرواَم كَل ٌلِديأَو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح



 ماكثلا .باتك (..ه)تيدحلا (؛)ج مش
 :رذنملا نبا لاق «ليل يبأ نباو ةمركعو نسحلا لوق وهو .زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .لاقم هيفف ةمركع ثيدح دانسإ امأو .هنع هعوجر تبث دقف نسحلا امأ

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :وه حجارلا

 )١1108(. "ملسم حرش” و «(11/4/8) "مالعإلا”و «( ٠١7 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 نمرحي ءاسنلا نم تانصحملا

 «[؟ ؛:ءاسنلا] 4جكنميأ َتْكَلَم اَم لإ سيل ّنِه تدكَصحُسْلاَو# :ىلاعت لاق

 .اهلبق يتلا ةيآلا يف تاروكذملا تامرحملا ىلع فطع تانصحملاو

 ةأرما :لاقي «جاوزألا تاوذ :انهاه تانصحملاب دارملاو «عنمتلا :نصحتلاو

 .ةجوزتم :يأ .ةنصحم

 .(408/1) يناكوشلل "ريدقلا حتف”و ”٠١(« /5) ؟يبطرقلا” :رظنا



 َّقَحَأ َّنإ» :ِهلكي هللا ٌلَوُسَر َلاَق :َلاَق كن رِماَع نْب َةَبَقَع ْنَع -1

 «َجوُرمْلا هب ُمُتلَدْحَتْسا ام هب اوُفوُت ّْنَأ طو ثشلا

 )١5414(. ملسمو «(5151و ؟71/71) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةفاك ءاملعلا دنع «ىلوأ :ىنعمب انه قحأ «(قحأ نإ» :هلوق

 .مارحلا ضيقن الالح مكل راص :يأ (جورفلا هب متللحتسا اما :هئوق

 امهنم دحاو لك نأل «ربدلاو لبقلا ىلع قلطي جرف عمج «جورفلا» :هلوق

 .لبقلا يف فرعلا يف هلامعتسا رثكأو «حتفنم :يأ جرفنم
 .(584/5) "حيضوتلا” و « ؟رينملا حابصملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 حاكنلا ىضتقم يفاني ال ًطورش طرتشت نأ ةأرملل زوجي

 «ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ نم اهب هللا رمأ اطورش ةأرملا تطرتشا اذإ

 كعخ ةبقع ثيدحل هحرش يف هنلل» يوونلا لاقو «قافتاب هب ءافولا بجي :يباطخلا لاق

 «حاكنلا يضتقم يفانت ال طورش ىلع لومحم اذه نإ :ءاملعلا رثكأو يعفاشلا لاق :اذه

 اهيلع قافنإلاو فورعملاب ةرشعلا طارتشاك هدصاقمو هتايضتقم نم نوكت لب

 اهريغك اهل مسقيو اهقوقح نم ءيث يف رصقي ال هنأو .فورعملاب اهانكسو اهتوسكو



 نحلا

 كارو م 505
 حاكتلا :باتك (2.5)ثيدحلا (؛)ج >>

 نذأت الو «هنذإ ريغب اعوطت موصت الو هيلع زشنت الو هنذإب الإ هتيب نم جرخت ال اهنأو

 .كلذ وحنو هاضرب الإ هعاتم يف فرصتت الو «هنذإب الإ هتيب يف
 .9//0111) "محتفلا”و )١414( "ملسم حرش” :رظنا

 اهترض قالط ةأرملا تطرتشا اذإ

 هب ىفوي ال :هللله يباطخلا لاق ءطرشلا حصي مل اهترض قالط ةأرملا تطرتشا اذإ

 .قافتالاب

 اهو .دقعلا ىضتقم يفاني ال هنآل ؛مزال طرش وه :هللَم يلبنحلا باطخلاوبأ لاقو

 .اهيلع جوزتي الأ هيلع تطرش ول ام هبشأف «ةدتاف هيف

 يف هن ةريره يبأ ثيدحل ؛هب ىفوي ال هنأو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 َعِرْفَتْسَمِ ءاَهيْخَأ َقاَلَط ُلَأْسَت ٍةأَرمال ٍَُك ال :لاق ْدْكيَم يبنلا نأ نيحيحصلا

 .(اَ َرَدَق اَماَط انك ؛اَهَتَمْحَص

 .(159/17) "عتمملا حرشلا”و «(5148/4) قفلا”و «(600 "ينغملا” :رظنا

 هتدئافو هعفن اهيلع دوعي اطرش ةأرملا تطرتشا اذإ

 طرتشت نأ :لثم «هتدئافو هعفن اهيلع دوعي اطرش تطرتشا اذإ :لوألا لوقلا

 ىرستي الو اهيلع جوزتي ال وأ اهب رفاسي ال وأ اهدلب وأ اهراد نم اهجرخي الأ هيلع

 نب رمع نع اذه ىوري .حاكنلا خسف اهلف لعفي مل نإف هب اهل ءافولا همزلي اذهف .اهيلع

 حيرش لوق وهو .ههّن# صاعلا نب ورمعو ةيواعمو صاقو يبأ نب دعسو باطخلا

 هراتخاو ءقاحسإو دمحأو يعازوألاو سواطو ديز نب رباجو زيزعلا دبع نب رمعو

 .نيميثع نباو ةيميت نبا

 َنوُنِمْؤملا» :ثيدحو «فلؤملا هركذ يذلا تن ةبقع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .مهركذ مدقت |ى «ةباحصلا نم عمج ىوتف هنابو .«مهِطوٌّرش ىلع



 'رخلا
 ؟ ن/ ؟

 حاكّتلا : :باتك (م. <+)ثيدحلا (: 54ج فقع

 نب ماشهو يرهزلا لوق وهو .اهم ىفوي الو ةلطاب طورشلا هذه :يناثلا لوقلا

 .يأرلا باحصأو رذنملا نباو يعفاشلاو يروثلاو ثيللاو كلامو ةورع

 يف َسْيَل طْرَم لك :نيحيحصلا يف اه ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ْمِهِطوُرُش لع َنوُنمْؤْلا»' :ثيدحو « ِطْرَّش هام طربْشا ِنإَو ٌلِطاَ َوَف هللا ٍباَتِك
 جاوزلا وهو لالحلا مرحي اذهو :اولاق .«الالَح َمّرَح ْوَأ اَماَرَح لحأ اطْرَش الإ

 .رفسلاو يرستلاو

 «خسفلا رايخ ةأرملل تبثي (نإو ءالالح مرحي ال هنأب ثيدحلا اذه نع بيجأو

 .هب افا في مل نإ

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه برقألا
 *حتفلا” و 2174 /57) "ىواتفلا” و )١1518(« "ملسم حرش” و :(018/5) ؟ينغملا”و «(5//717) "فارشإلا” :رظنا
 .(177/11) "عتمملا حرشلا”و «(«18/9)

 اهل رهم ال نأ اهيلع طرش اذإ

 .حيحص دقعلاو لطاب طرشلاف ءال رهم ال نأ اهيلع طرش اذإ :لوألا لوقلا

 .ةلبانحا بهذم رهاظو ةفينح يبأ لوق اذهو .لثملا رهم ال بجيف :اذه ىلعو

 هراتخاو ةلبانحلا ضعب لوق وهو .لطاب حاكنلاو لطاب طرشلا :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نباو ةيميت نبأ
 اوْغَتْتَت نأ ْمُكِلَو رو ام مثكل ٌلسيأَ# :لاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح و هس رس

 صئاصخ نم ةبهلا هللا لعجو لاومألاب ءاغتبالاب لحلا ديقف [؟ ؛:ءاسنلا]# مُكلوَمَأ

 اكتسب نأ يل دارأ َنِإ بلل اَهسْفَك تَبَهَو نإ ٌةَسِمْؤُم ةَزئاَوإ» :ىلاعت لاق لَو يبلا

 يبنلا لاقو «ةبهاو نوكت هذهو [050:بازحألا]4 َنيِدِمْؤُمْلا نود نم تكلل ٌةَصصِلاَخ

 ءرهم نودب اهب هجوزل رهم نودب حصي ناك ولف .«ٍِديِدَح ْنِم اًماَ ْوَلَو ُسِمَتْل» يَ

 .انه ةدوجوم ةلعلا هذهو ءامهنيب رهم ال هنأ :راغشلا ةلعو :اولاق



 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 حرشل : ينغل )184/١7(. ؟متمملا حرشلا”و «(١؟؟ /8) ؟فاصنإلا”و /١01(« /"9) «ىواتفلا”و ء(ه٠6 /5) ؟ىنغملا” :رظنا

 ةقفنلاو ءطولا مدع طرتشا اذإ

 نيبو اهنيب عمجي وأ اهأطي ال وأ اهيلع قفني الأ طرتشا اذإ :لوألا لوقلا

 اذهو .حاكنلا حصيو ةلطاب طورشلاف ىرخألا هتأرما نم رثكأ اه مسقي وأ ؛اهتارض

 ءافولا مدع ىلع قفتاو :ميقلا نبا لاق «ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم نم روهشملا وه

 .كلذ وحنو رهملا نع ولخلاو قافتإلاو ءطولا كرت طارتشاب

 ةجح يف لاق 153 يبنلا نأ ملسم يف كن رباج ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 اهكن» ةشئاع ثيدحو ,(ِوُرْعملاِب َّ نيت وسِكَو َنُهفْرِ ْمُكْيَلَع ّنِهَلَو١ : عادولا

 .(ط ْرَّش َةَناِم طرت رثْشا ِنِإَو ؛ٌلِطاَبَوُهَف هللا ٍباَتك يف َسْيَل ٍطْرَش ٌّلُك١ :هيفو ,نيحيحصلا

 ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو .حاكتلا لطبيو طرشلا دسفي :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلاو

 :ةصالخلا :لاق هلله نيميثع نبا خيشلل اليصفت تيأرو
 دقعلاف ءهطرشلا اذه ىلع دقع مث .دقعلا لبق ةقفن الأ جوزلا طرش اذإ :اّلوأ

 .لطاب طرشلاو حيحص

 نأ امل نكل ,.حيحص طاقسإلاف دقعلا دعب اهتقفن ةأرملا تطقسأ اذإ :اًيناث

 .لبقتسملا يف اهب بلاطت

 ال نأ ىلع اح اصتو امهنيب قاقشلا فيخ نأب احلص امهنيب كلذ ىرج اذإ :اًنلا

 نأ حلصلا ةدئاف نآل ؛اهيلع حلصلا ىرج هنأل ؛ةقفنلاب بلاطت نأ امل سيل انهف ةقفن

 .حلصلا يف ةدئاف الف تبثي لو ضمي مل اذإو «تبثيو يضمي

 (5١١1/ه) ؟دازلا”و 157 كل /”؟) ؟ىواتفلا”و .(089/0) ؟نييلاطلا ةضور”و .(065+/5) "ينغملا” :رظنا

 .(144/15) "عتمملا حرشلا”و «(1١؟؟ /8) "فاصنإلا”و

0006 



 كلذ فالخ تنابف ةفص ىلع اهنأ ىلع ةأرما جوزت اذإ

 ةبيسح وأ كلذ فالخ تنابف ةليمج وأ ابيث تنابف اركب اهطرتشي نأ :كلذ لاثم

 :كلذ فالخ تنابف - ام ةليبق نم اهطرتشي نأك-

 يف هجوو «ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو .بويعلاك رايخلا هل :لوألا لوقلا

 .نيميثع نباو «مالسإلا خيش هراتخاو «ةلبانحلا بهذم

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو .رايخلا هل سيل :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللا ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 .(15//191) "عتمملا حرشلا”و (١١؟5/6) "فاصنإلا” و «((70571/9) "نايبلا” :رظنا

 ؟حاكنلا يضرايخلا طرش حصي له

 وأ مايأ ةثالث رايخلاب امهدحأ وأ اهنأ ىلع ةأرملا لجرلا حكني نأ :كلذ لاثم

 .ةمولعم ةدم وأ اًرهش

 .كلام بحاص مساقلا نباو يعفاشلا لوق وهو .لطاب حاكنلا :لوألا لوقلا

 ةلبانحلا روهمجو روث يبأ لوق وهو .حيحص حاكتلاو لطاب رايخلا :يناثلا لوقلا

 ايفانم هيف رايخلا طرش نوكيف امزال عقي حاكنلا دقع نآل :اولاق ةفينح بأ نع يكحو

 .حصي الف «دقعلل

 ةيميت نبا هراتخاو دمحأ نع اذه يور .طرشلاو دقعلا حصي :ثلاثلا لوقلا

 :ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كغ ةبقع ثيدح :لوقلا اذه ةجح .نيميثع نباو

 جرخو «ةلأسملا هذه هللَج نيميثع نبا خيشلا شقان دقو . (ًههِطوُرُش َلَع َنوُنِمْؤملا»

 .زاوجلاب



 حاكُنلا :باتك (0.)ثيدحلا (؛

 جوزلل رايخلا حيحصت ىلإ تاشقانملا هذه لعب عجرن لئتيحو : فلك لاق

 رايخلا طرش حصي هنإ :لاقو هثلله ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا ام اذهو ؛ةجوزللو

 .اًضيأ اهو هل

 ,((1؟/8) "فاصنإلا”و .(59/0) ؟نيبلاطلا ةضور”و «(007 /5) "ينغملا”و )7١/5(. "فارشإلا” :رظنا

 .(197 /11) "عتمملا حرشلا”و

 رهملا ميلستب وأ اهمأ اضرب دقعلا يلولا قلع اذإ

 ءاذكو اذك تقو يف رهملاب اهءاج نإ وأ اهمأ تيضر نإ لوقي نأ :كلذ لاثم

 .امهنيب حاكن الف الإو

 يبأو يروثلاو ءاطع لوق وهو .لطاب طرشلاو حيحص حاكتلا :لوألا لوقلا

 .روث يبأو يرهزلاو قاحسإو دمحأو يعازوألاو ةفينح

 دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو .هلصأ نم حاكتلا لطبي :يناثلا لوقلا

 بجوي اذهو ءامزال الإ نوكي ال حاكنلا نآل :اولاق ,ديبع يبأو كلام لوق هوحنو

 .هزاوج

 نبا رايتخا وهو دمحأ نع ةياور وهو .نازئاج طرشلاو دقعلا :ثلاثلا لوقلا

 :ثيدحو «فلؤملا هركذ يذلا كعا ةبقع ثيدح :مهتجح «نيميثع نباو ةيميت

 .اًعهِطوُرُش َلَع َنوُنمْؤملا
 لصح اذإ ؛معن :هنللَم نيميثع نبا خيشلا لاق ؟رهملا مزلي لهف :لوقلا اذه ىلعو

 الإ لخدت نأ نكمي ال :اولاق نإو «رهملا رقتسا رهملا تارّرقُم تدجو اذإف .ٌنوخدلا

 .كلذ مهلف رهملا ملست نأ

 .(195/15) "عتمملا حرشلا”و ((157/8) "فاصنإلا”و ((007/7) "ينغملا” و .(59/0) "فارشإلا” :رظنا



 ءيجلا

 قلاط يهف اهجوزتي ةأرما لك نأ دقعلا يف هيلع اوطرتشا اذإ

 جوزت لجر نع )١19/57(: ؟ىواتفلا” يف ا هنللد مالسإلا خيش لئس

 اهب ىرستي ةيراج لكو ءاقلاط نوكت اهب جوزتي ةأرما لك نأ دقعلا يف هيلع اوطرشو

 ؟ةعبرألا بهاذملا يف مكحلا اف :ىرستو جوزت هنإ مث هيلع قتعت

 :لاوقأ ةثالث هكنلَج ركذف

 .هقارف هتأرما كلمت الو «قالطلا هب عقي الف مزال ريغ طرشلا اذه :لوألا لوقلا

 حاكُنلا :باتك (".5)ثيدحلا (؛

 .يعفاشلا لوق وهو

 تقتع ىرست ىتمو «قالطلا هب عقو جوزت ىتم ءمزال طرشلا :يناثلا لوقلا

 .كلامو ةفينح يبأ بهذم وهو .ةمألا هيلع

 رمألا ناك ىرستو جوزت اذإ نكل .قاتعلا الو قالطلا هب عقي ال :ثلاثلا لوقلا

 اذهو .دمحأ مامإلا بهذم وهو .هتقراف تءاش نإو ؛هعم تماقأ تءاش نإ :اهديب

 .فلؤملا هركذ يذلا كعالج ةبقع ثيدحي لدتساو « ةيميت نبا هراثخا يذلا وه لوقلا



 حاكنلا :باتك («.7)ثيدحلا (؛)ج

 ل
 ل

 ٍراَعْشلا ٍنَع ىتت ِك هللا َلوُسَر نأ .كتعنيخ َرَمع نْب هُلادبَع ْنَع -1/
 هش سل بةهشس ساه همه 2 01 1 ت7 22 ا

 ٌقاَدَص اًههَْيَب َسْيَل ُهَتتبا ُهَجّوَرُي ْنَأ َلَع ُهَنَْبا لُجّرلا َجّوَرُي نأ :ُراَعّشلاَو

 :ثيدحلا جيرحت

 وأ رمع نبا مالك نم راغشلا ريسفت لهو )١516(. ملسمو )011١7((« يراخبلا هجرخأ

 .ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا يف كلذ رظنا «فالخ هيف ؟عفان مالك نم

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةمجعملا نيشلا رسكب راغشلا ءاملعلا لاق :هكلله يوونلا لاق :(راغشلا) :هلوق

 لوبيل هلجر عفر اذإ ؛بلكلا رغش :لاقي «عفرلا :ةغللا يف هلصأ «ةمجعملا نيغلابو

 اذإ دلبلا رغش نم وه :ليقو «كتنب لجر عفرا ىتح يتنب لجر عفرت ال :لاق هنأك

 نبا لاق «عامجلا دنع اهلجر تعفر اذإ ةأرملا ترغش :لاقيو .ءقادصلا نع هولخل ؛الخ

 عمجأو «ةيلهاجلا حاكن نم راغشلا ناكو .عامجلا دنع رغشي امهنم دحاو لك :ةبيتق

 ىلع اوعمجأ :هكلله يوونلا لاق «ليثمتلا ليبس ىلع انه تنبلا ركذ (هتنبا) :هلوق

 تانبلاك «ءءامإلاو مامعألا تانبو تايعلاو خألا تانبو تاوخألا نم تانبلا ريغ نأ

 .اذه يف

 )١518(. "ملسم حرش”و«(١١١ /5) "مهفملا” :رظنا



 ٌنِحلا
 ف

 دا مرا

 حاكنلا :باتك (*.7)ثيدحلا (؛)ج فلل

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رافشلا مكح

 دشر نباو ربلا دبع نبا :مهنم «.هزاوج مدع ىلع عامجإلا ءاملعلا نم عمج لقن

 .مهريغو رجح نباو يوونلاو يبطرقلاو
 ؟متفلا”و.(415١) ؟ملسم حرش”و:.(١١١ /4) ؟مهفملا”و 1١9(« /*) ؟ةيادبلا”و 79١7(. /17) ؟راكذتسالا” :رظنا

(4/ "5 1). 

 ةيلهاجلا حاكن نم راغشلا
 ناك راغشلا نإ :انثالع ضعب لاق ١7١(: /5) "مهفملا» يف ههلله ىبطرقلا لاق

 .عامبجب اعامج ينضواع :يأ «كتيلوب يتيلو ينرغاش :لوقي ةيلهاجلا ةحكنأ نم

 ؟رافشلاوه ام

 اومس «هتيلو رخآلا هجوزي نأ ىلع هتيلو هجوزي نأ :وه راغشلا :لوألا لوقلا

 ضعب اهراتخا ةروهشم ريغ دمحأ نع ةياور يهو .اومسي مل مأ اقادص كلذ يف

 .زاب نبا خيشلا هراتخاو مزح نبا لوق وهو يقرخلا مهنم ؛هباحصأ

 نع دي هللا لوسر ىبن :ملسم يف عن ةريره بأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 :اولاق .يتنبا كجوزأو .كتنبا ينجوز :لجرلل لجرلا لوقي نأ :راغشلاو .راغشلا

 نأ لمتحي هنأ ظفاحلا ركذ ةاورلا ضعب نم ريسفتلا اذه نكل .قادصلا يفن هيف سيل

 .دانزلا يبأ نع هاقلت نوكي وأ «عفان ىلإ عجريف رمع نب هللا ديبع مالك نم نوكي

 )7١1/5( دواد يبأو (55 /5) دمحأ دنع كن ةيواعم ثيدحب اًضيأ اولدتساو

 مكحلا نب نمحر لادبع حكنأ سابع نب هللادبع نب سابعلا نأ )9/7317١( ىلعي يبأو

 ىلإ ةفيلخ وهو ةيواعم بتكف ؛اقادص العج اناك دقو «هتنبا نمح ر لادبع هحكنأو هتتبا



 هول
 :باتك (.7)ثيدحلا (؛)ج ادن

 هدنسو بِي هللا لوسر هنع ىبن يذلا راغشلا اذه :لاقو امهنيب قيرفتلاب هرمأي ناورم

 اهنأ ىلع لمحي :ظفللا اذه ىلعف .اقادص هالعج اناك دقو :ىلعي بأ ظفلو ءنسح

 وأ ظفللا اذه :لك ىلعو .ةجح هيف سيلف ؛ىرخألل ارهم امهادحإ قادص العج

 هللا لوسر ثيدح صن وه سيلو .تنخ ةيواعم همهف اهف نوكي دقف هلبق يذلا

 .ملعأ هللاو يي

 اذإ بلكلا رغش :لاقي «عفرلا هنأ ةغللا يف راغشلا فيرعت :اًضيأ هب اولدتسا اممو

 بيجأ دقو .كنتنب لجر عفرأ ىتح يتنب لجر عفرت ال :لاق هنأك ءلوبيل هلجر عفر

 .ولخلا :وه ةغل راغشلا :لاق نم مهنمف «هفيرعت يف فلتخا دق راغشلا نأب :اذه نع

 «هتيلوم رخآلا هجوزي نأ ىلع هتيلوم لجرلا جوزي نأ :وه راغشلا :يناثلا لوقلا

 اذهو .ىرخألل اقادص امهنم ةدحاو لك عضب نوكي :هانعمو .قادص امههنيب سيلو

 .نيميثع نبا خيشلا هراتخاو «ملعلا لهأ روهمج لوق

 دقو .فلؤملا هركذ يذلا دتن» رمع نبا ثيدح يف دراولا ريسفتلا :مهتجحو

 .عفان لوق نم :ليقو .دشتقع رمع نبا لوق نم هنإ :ليقف ءريسفتلا اذه نمم فلتخا
 دقو .عفان لوق نم هنأ رثكألاو .ثيدحلا ةلمح نم هنإ :ليقو .كلام لوق نم :ليقو

 لاق (08) ةياور )١1515( ملسم يف اذكو (1475) ليحلا باتك يف يراخبلا يف ءاج

 «ثيدحلا دنع مدقت ام ركذف ؟راغشلا ام :عفانل تلق :ثيدحلا يوار وهو هللا ديبع

 اعوفرم ناك نإف .ةغللا لهأ هركذ امل قفاوم حيحص راغشلا ريسفت :هنلله !> يبطرقلا لاق

 دعقأو لاقملاب ملعأ هنأل ؛اًضيأ لوبقمف يباحص لوق نم ناك نإو .دوصقملا وهف

 .لاخلاب

 يف َراَغِش ال١ :لكك هللا لوسر لاق :لاق كن# سنأ ثيدحب اًضيأ اولدتساو

 قازرلا دبع هجرخأ .قادص ريغب هتخأ لجرلا لدبي نأ :راغشلاو « مالْسإلا



 نخلا
 07 ك١ م

 حاكنلا :باتك (”.07)ثيدحلا (؛)ج

 يبأ ثيدح نم ؟حاكنلا باتك» يف خيشلا وبأ جرخأو :هللله ظفاحلا لاق

 هذه نم اذه جوز :لوقي نأ :ةرغاشملاو .ةرغاشملا نع ىمن ٌدْيْكَي يبنلا نأ :ةناحير

 .رهم الب اذه نم هذهو

 اولدتسا ام ىوقأف لوألا لوقلا امأو ءروهمجلا لوق يناثلا لوقلا : وه حجارلا

 لوقلل قفاوملا ظفللا ىلع ىتحو ءمدقت اى نيظفلب ءاج دقو . كنغ ةيواعم ثيدح هب

 .راغشلا نع ٌدتَي هيبن نم كعننخ ةيواعم همهف ٌمهف هلعلف لوألا

 رهملاو هاركإلا مدعو رايخلا نم ةأرملا ةحلصم يعاري نأ يلولل يغبنيو ءاذه

 تعمتجا اذإ هنأ :اندنع حيحصلا وه اذهو :هغللو نيميثع نبا خيشلا لاق «ةءافكلاو

 .هب سأب ال اذه نإف ءاضرلاو لثملا رهمو ةءافكلا :طورش ةثالث

 "حيضوتلا”و )١118/8(« ؟فاصنإلا”و ,(17/9) "حتفلا”و )١1١7/5(« *مهفملا”و «(341/1) «ينغملا” :رظنا

 117١/ /1١1(. "عتمملا حرشلا” و 6 /ه)

 ؛؟حاكنلا مكح امف ,قادصالب هتيلو رخآلا امهدحأ جوزااذإ

 يعفاشلا لوق وهو .داسفلا يضتقي يهنلا نأل ؛لطاب حاكنلا :لوألا لوقلا

 «نيميثع نبا رايتخا وهو كلام نع ةياور يهو «ديبع يبأو روث يبأو قاحسإو دمحأو

 .هيف اقرف (ىنأ غنت تباث نب ديزو رمع نع يور :دمحأ لاقو

 حابر يبأ نب ءاطع لوق وهو .لثملا رهم بجيو ءحاكنلا حصي :يناثلا لوقلا

 نباو روث يبأو ثيللاو ةفينح يبأو يروثلاو يرهزلاو لوحكمو رانيد نب ورمعو

 .قاحسإو دمحأ نع ةياور يهو ءريرج



 حاكّتلا :باتك (.7)ثيدحلا (

 نع ةياورو يعازوألا لوق وهو .هدعب ال لوخدلا لبق خسفي :ثلاثلا لوقلا

 .كلام

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(13* /9) "حتفلا”و )١510(« ؟ملسم حرش” و (741/7) ؟ينغملا”و ((58/0) ؟فارشإلا” :رظنا

 اًنيعم اًقادص ايمساذإ

 امهنم لك رهم نوكيو كتتنبا ينجوزت نأ ىلع يتنبا كتجوز :لوقي نأ :هلاثم

 .اذكو اذك

 «لثملا رهم امل بجيو «نايمسملا نارهملا لطبيو ناحاكنلا حصي :لوألا لوقلا

 لك نأل :اولاق .دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو .افلتخا وأ نارهملا قفتا ءاوس

 رهملا صقنيف ؛رخآلا اهنم دحاو لك جوزي نأ طرشب الإ ىمسملاب ضري مل امهنم دحاو
 داسفلا لصح امنإو كيرشت نيعضبلا يف لصحي مل هنأل ؛حاكنلا لطبي الو طرشلا اذهل

 .رهملا يف

 .دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا وهو .رثك وأ لق ىمسملا رهملا بجي :يناثلا لوقلا

 ىغتبا دق اذهو [4: ءاسنلا]# مكرم اَوْعَمْ دب نأ# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 رهملا نأ :هموهفم .امههنيب قادص الو : هضتيع رمع نبا ثيدح يف ءاج ام اذكو ءهلاب

 الف رهم كانه ناك اذإف .ولخلا وهو ةغللا يف راغشلا فيرعت اذكو ءرثك وأ لق حصي

 .ولخ

 لبق نم ءاسنلا ملظت ال ىتح ؛لثملا رهم امل نأ :وهو «لوآلا لوقلا وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .نهيلع رجحتلا لصحيو «نهئايلوأ

 .(1979 )1١7/ "عتمملا حرشلا”و )١١9/8(« "فاصنإلا” و «(757 /3) ؟ينغملا” و 917 /9) «نايبلا” ؛رظنا



 نِحلا

 حاكُتلا :باتك (م.)ثيدحلا (4)> شقا

 ىرخألل اقادص ةمولعم مهاردو ةدحاو لك عضب العج اذإ

 «ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو .نالطاب ناحاكتلا :لوألا لوقلا

 .كيرشتلا وه دسفملاو رهملا عم دوجوم عضبلا يف كيرشتلا نأل :اولاق

 بهذم يف هجو وهو .لثملا رهم بجيو ءناحيحص ناحاكتلا :يناثلا لوقلا

 .رهملا نع لخي مل انهاهو ءرهملا نع يلاخلا وه راغشلا نأل :اولاق «ةلبانحلاو ةيعفاشلا

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه برقألا

 )١19/8(. ؟"فاصنإلا” و ء(547 /5) ؟ينغملا” و «(71075 /9) ؟نايبلا” :رظنا



 قا رثشل مو ْنَعَو ريح

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو )١1401(. ملسمو 51١5(« :5717) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نم ءيش لباقم ىمسم لجأ ىلإ ةأرملا جوزت :انه اهم دارملا (ةعتملا حاكن) :هلوق

 دوصقملاو قالط ريغ نم اقرفت لجألا ىضقنا اذإف .كلذ ريغ وأ بايث وأ ماعط وأ لام

 ضارغأ رئاسو دلاوتلا دصق نود .هتوهش ءاضقب اهب عفتنيو اهيطعي |مب عفتتت اهنأ :اهم
 .حاكتلا

 .لحارم عبرأ وحن ةنيدملا نيبو اهنيب «ةروهشم ةيحان ربيخ (ربيخ موي) :هلوق

 .عبس ةنس رفص يف اهتوزغ تناكو «ريثك لخنو عرازمو نوصح ىلع لمتشت يهو

 نم نجاد ناويح :رامحلا : ؟"طيسولا مجعملا” يف لاق (ةيلهألا رمحلا) :هلوق

 فصويو :"ناويحلا ةايح” يف لاقو ءبوكرلاو لمحلل مدختسي ةيليخلا ةليصفلا

 ةدحب فصوي |(ى ةدحاو ةرم ولو اهيف ىشم يتلا تاقرطلا كولس ىلإ ةيادحلاب راحلا

 ةيلهألاب هدبيقتو .ضارغألا بسحب ةنيابتم لاوقأ همذو هحدم يف سانللو .عمسلا

 .اهلح يف فالخ الو تابيطلا نم اهنإف ؛ةيشحولا جرخي ةيسنإلاب ةياور يفو
 .(8/1) "حيضوتلا”و «(196 /48) ؟مالعإلا”و 5545 /5) "ينغملا” :رظنا



 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةعتملا ميرحت اهيف ءاج يتلا عضاوملا

 مث ءءاضقلا ةرمع مث ربيخ :عضاوم ةعبس ةعتملا ميرحت ركذ هيف ءاج امم لصحت

 :عادولا ةجح مث «كوبت مث ءنينحو ساطوأ مث «حتفلا

 هليسارمو نسحلا ليسارم نم هنوكل ؛رثآلا اهيف حصي الف ءاضقلا ةرمع امأ

 امأ ,.هغتوع رباجو ةريره يبأ ثيدح نم ءاج دقف كوبت ةوزغ يف هنأ ءاج ام امأو

 .«فيعض وهو ليعامسإ نب لمؤم قيرط نم هنأل ؛حصي ملف كن ةريره يبأ ثيدح
 نم وهف رباج ثيدح امأو «ةلاحلا كلت يف نهنم اوعتمتسا مهنأ :هيف سيلف كلذ عمو

 .كورتم وهو «ريثك نب دابع قيرط

 .نابراقتم ساطوأ مويو حتفلا مويف ساطوأ ماع يف هنأ ءاج ام امأو

 ديجملا دبع نب باهولا دبع هيف مهو ءمهو وهف نينح يف هنأ ءاج ام امأو

 .ينطقرادلاو يئاسنلا كلذ ىلع هبن .ربيخ موي :هباوصو «يفقثلا

 هنأ هنع ءاج «ةربس نب عيبرلا ىلع فالتخا وهف ؛عادولا ةجح يف هنأ ءاج ام امأو

 موي اهنأب هنع ةياورلاو :ظفاحلا لاق «حتفلا موي يف هنأ هنع ءاجو «عادولا ةجح يف

 .رهشأو حصأ حتفلا

 نم اهيف امل اًضيأ اهيف ملكت دقو- ربيخ الإ ركذ امم قبي ملف :اذه ىلعو

 نأ :راتخملا باوصلاو :هكلل» يوونلا لاق ءامهنيب عمج دقو حتفلا مويو -فالخلا

 مث «ربيخ موي تمرح مث ربيخ لبق الالح تناكو نيترم اناك ةحابإلاو ميرحتلا

 مايأ ةثالث دعب ذئموي تمرح مث |مههاصتال ؛ساطوأ موي وهو ةكم حتف موي تحيبأ

 .ميرحتلا رمتساو «ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم |ميرحت
 .(178/9) "حتفلا”و ء(١1١١ /ه) "دازلا” و ء(4٠١4١) "ملسم حرش” و ١١١(( /7) «ةيادبلا” :رظنا



 ةعتملا مكح

 حاكّتلا :باتك (2:8)ثيدحلا (

 .مهدعب نمف ةباحصلا ةماع لوق وهو .ةعتملا حاكن مرحي :لوألا لوقلا

 .هريغو فلؤملا هركذ يذلا كنإخ يلع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 عجر هنأ هنع ءاجو .ديغنإ» سابع نبا لوق وهو .زئاج ةعتملا حاكن :يناثلا لوقلا

 هنع حصو حجيرج نبا لاق هبو سواطو ءاطع هباحصأ رثكأ لوق وهو «لوقلا اذه نع

 .ةعيشلا بهذ هيلإو ,دغن# رباجو يردخلا ديعس بأ نع يورو «عجر هنأ

 .اهيف نذأ ْدْيَيَي يبنلا نأ :لوقلا اذه ةجح

 ىلع لد (ى «ةمايقلا موي ىلإ تمرحو تخسن مث تحيبأ ةعتملا نأ :ةصالخلاو

 انيور دقو :هللَم رذنملا نبا لاق )١505(« ملسم يف كعلظ دبعم نب ةربس ثيدح كلذ

 .تَي هللا لوسر ةنس عم ةدئاف اهيف الو ىنعم ا سيلو «كلذ ةحابإب لئاوألا نع اًرابخأ

 .!ضفاورلا الإ ةعتملا حاكن مويلا زيجي ادحأ ملعأ الو :هللذ لاقو

 الإ «ءاملعلا عيمج نم دعب اهميرحت ىلع عامجإلا عقو :هنلل ضايع يضاقلا لاقو

 !ضفاورلا
 حرش” و 077/4(2) ؟ملعملا لاكإ”و :(544/1) ؟ينغملا”و ؛(770 /9) ؟نايبلا”و )07١/0« "فارشإلا” :رظنا

 .(؟ال*؟ /؟( "حتفلا” و ء(404١) ؟ملسم

 حاكنلا ماكحأ نم مكح اهب قلعتي ال ةعتملا

 نم مكح هب قلعتي ال هنأ اوعمجأو :(776 /9) ؟نايبلا» يف هلم ينارمعلا لاق

 .ثراوتلاو ءاليإلاو راهظلاو قالطلا :لثم «حاكنلا ماكحأ

 خسفني هنإف ةعتملا حاكن عقو ىتم

 ءهدعبو لوخدلا لبق ادبأ خسفني هنأ نآلا ةعتملا حاكن عقو ىتم هنأ ىلع اوعمجأ

 طرشلاو تباث حاكنلاف ارهش وأ اهوحن وأ مايأ ةرشع اهجوزت نإ :لاق هنإف رفز الإ
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4 

 حاكتلا :باتك (08)ثيدحلا (4)ج

 نأ )١505( ملسم دنع كعذل> دبعم نب ةربس ثيدح اذه رفز لوق دريو .لطاب
 لَحبلَق ُعَنَمَتَي يتلا ِءاَسْنلا ذه ْنِم ٌءْىَش ُهَدْنِع َناَك ْنَم» :لاق دي هللا لوسر 000
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 "؟مهفملا”و ل( ؟ملسم حرش” و هةر لاطب نيبال ؟يراخبلا حرش” و ل( مال /ع) "ملعملا لاكإ” :رظنا

 .(11/ 1( "حتفلا”و .(97/5)

 قالطلا ةينب حاكنلا

 ةدم دعب اهقالط هتين يف نأ الإ .تيقوت طرش ريغب اهجوزت اذإ :لوألا لوقلا

 (ةعتم حاكن سيلو حيحص حاكتلاف ءاهيلإ دلبلا اذه يف هتجاح تضقنا اذإ وأ «ةنيعم

 لاق نكل «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ال مأ ةينلا هذهب اهيلو وأ ةأرملا تملع ءاوس

 دقعلا نأل :اولاق ؛ةيميت نبا هراتخا لوقلا اذهو .سانلا قالخأ نم اذه سيل :كلام

 هتأرما سبح يوني نأ لجرلا ىلع سيلو .هتين رضي الو ؛هدسفي طرش نم الخ
 .اهقلط الإو هتقفاو نإ هبسحو

 بهذم نم حيحصلاو يعازوألا لوق وهو .ةعتم حاكن وه :يناثلا لوقلا

 :255 يبنلا لاق دقو «ةعتملا مكح يف هنأل :اولاق «ةمئادلا ةنجللا لوق وهو «ةلبانحلا

 حاكن ىلع لخد دق لجرلا اذهو .ىَوَن ام ئرْما ّلُكِل اَنِإَو .تاّيثلاب لامغألا امد

 .تقؤم ةعتم

 سيل هنأ :يل رهظي يذلاو :هنللظ لاق ءبيط مالك هئللَ» نيميثع نبا خيشللو اذه

 اذه نإف ءاهيلوو ةجوزلا ةنايخ يهو .ىرخأ ةهج نم مرحم هنكل «ةعتملا حاكن نم

 مهيلع هطرش ولو ؛هاجوز الو ايضر ام كلذب املع ول اهيلوو ةجوزلا نأل ؛ةنايخ

 نكلو «هيلإ دوعي للخ هارتعا دقعلا نأ لجأ نم ال مرحم هنإ :لوقنف «ةعتم حاكن راص

 .ةعدخلاو ةنايخلا باب نم هنأ لجأ نم



 حاكّتلا :باتك (".م)ثيدحلا (4)ج

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه هكللَه نيميثع نبا خيشلا هلاق ام :تلق

 )95//١1419(. "ىرواتفلا”و )١4٠04(, "؟ملسم حرش” و "646 /5) "ينغملا”و ملل /ع) "ملعملا لايكإ”7 :رظنا

 )5548/1١48(. ؟ىواتفلا”و «١186/1؟) ؟عتمملا حرشلا”و )17١١/8(« "فاصنإلا”و

 قالطلا طرشب حاكنلا

 همكحو حصي مل نيعم تقو يف اهقلطي نأ طرشب اهجوزت اذإ :لوألا لوقلا

 مدق نإ اهقالط هيلع طرتشت نأك الوهجم وأ اًمولعم ناك ءاوس «ةعتملا حاكن مكح

 هنأل :اولاق «ةلبانحلا بهذم نم حيحصلاو يعفاشلل لوق وهو .اهوخأ وأ اهوبأ

 .ةعتملا حاكن هبشأف حاكنلا ءاقب نم عنام طرش

 يلوق رهظأو ةفينح بأ لوق وهو .طرشلا لطبيو حاكتلا حصي :يناثلا لوقلا

 رثؤي ال كلذو اًطرش هسفن ىلع طرش امنإو اًقلطم عقو حاكنلا نأل :اولاق ,يعفاشلا

 .اهب رفاسي الو اهيلع جوزتي ال نأ طرش ول اى «هيف

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(151/8) "فاصنإلا7 و :((5485 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟رهملا اهل لهف . ةعتملا حاكن لصح اذإ

 ةقفتلاو ةعتملاو رهملا نم ةعتملا حاكن يف لجرلا ىلع ءيش ال هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 :لاوقأ ىلع اهب لخد اذإ اوفلتخاو «ةأرملاب لخدي مل اذإ

 روث ٍيبأو يعفاشلا لوق وهو .ىمسم هيف ناك نإو لثملا رهم امل :لوألا لوقلا

 .ةيكلاملا دنع لوقو دمحأ نع ةياورو

 نكي مل نإف .ىمس ناك نإ لثملا رهم نمو ا ىمس امم لقألا اهل :يناثلا لوقلا

 .ةيفنحلا لوق وهو .غلب ام اغلاب لثملا رهم اهلف ىمس

 .ةيكلاملاو ةلبانحلا بهذم وهو .ىمسملا اهلا بجي :ثلاثلا لوقلا

 )41١/41١"(. ؟ةيهقفلا ةعوسوملا” و 0776 /4) ؟يواحلا”و ,(9/7 /ه) "فارشإلا” :رظنا



 ٌنِحلا

 حاكّتلا :باتك (".8)ثيدحلا 5 فل

 ؟انرلا دح ةعتملا حاكن حكن نم ىلع ماقي له

 ةبسنلاب كلذ ناك ءاوس «ةعتملا حاكن ىطاعت نم ىلع دح ال :لوألا لوقلا

 نكلو «فالخلا ةهبش انه ةهبشلاو «تاهبشلاب أردت دودحلا نأل ؛ةأرملا وأ لجرلل

 وهو «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا لوق وهو .ميرحتلاب املاع ناك نإ بقاعيو رزعي

 .ةيكلاملا بهذم يف لوق

 «ةيكلاملا بهذم يف لوق وهو .ةءوطوملاو ئطاولا ىلع دحلا بجي :يناثلا لوقلا

 يف كلذ رمع نع حص دقف هني ريبزلا نب هللادبعو باطخلا نب رمع لوق وهو

 حكن لجرب ىتوأ نلف ءاسنلا هذه حاكن اوتبأو :لاق هنأ )١1١١1( "ملسم حيحص”

 اًضيأ "ملسم حيحص» يف دشخم ريبزلا نبا نعو !ةراجحلاب هتمجر الإ لجأ ىلإ ةأرما
 !كراجحأب كنمجرأل اهتلعف نئل هللاو :لجرل لاق هنأ 22)

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةعوسوملا”و 2١١4( /9) ؟يبطرقلا”و )١505(( "ملسم حرش”و :(57/5) ؟مهفملا”و 097 /0) "فارشإلا” :رظنا

 .0147/41) ؟ةيهقفلا

 ؟ةعتملا دلو قحلي نمب

 ءاوس «ئطاولاب هبسن قحل دلوب ةعتملا حاكن نم ةأرملا تءاج نإ :لوألا لوقلا

 وهو .اشارف هب ريصت ةأرملاو دقعلا ةهبش هل نأل ؛هدقتعي مل وأ احيحص احاكت هدقتعا

 .لوخدلا نيح نم بسنلا ةدم ريتعتو .ءاهقفلا ةماع لوق

 .ةيكلاملا ضعب لوق وهو .دلولا هب قحلي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .011/41) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا”و )١١54/0(« ؟يبطرقلا”و «(97 /5) "مهفملا”و «(7737/9) ؟يواحلا” :رظنا
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 :ثيدحلا جيرخت

 )١519(. ملسمو :(0175) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 اهجوز تقراف يتلا بيثلا يه ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب (ميآلا» :ه«ئوق

 وزغلا :مهوق هنمو «ميآلا يف لصألا وه اذهو .ركبلاب اهتلباقمل قالط وأ تومب

 .الصأ اهل جوز ال نم ىلع قلطت دقو «ىمايأ ءاسنلا ريصتف لاجرلا لتقي :يأ «ةميأم

 ىتح اهيلع دقعي ال :ىنعملاف .رمألا بلط :رائتسالا لصأ ؛رمأتست» :هلوق

 .كلذب رمأت نأ دعب الإ دقعي الو ءاهنم رمألا بلطي
 أو ركذ نم جوزتي مل يذلا وهو ءراكبأ هعمج ءابلا رسكب ؛ركبلا» :هلوق

 / ُكِراَب َمُهللا» :32و هلوق هنمو .هثدبو ءيشلا لوأ ىلع لدت ركب ةدام لصأو

 .راهنلا لوأ روكبلاو «اَهِروُكُب
 بيثلا نيب ةقرفتلا ةياورلا هذه يف عقو اذك :ظفاحلا لاق «نذأتست ىتح١ :هلوق

 نأ ةهج نم امهنيب قرف هنم ذخؤيف .ناذئتسالاب ركبللو رائتسالاب بيثلل ربعف ركبلاو
 ىلإ يلولا جاتحي اذهلو ؛ةرمأتسملا ىلإ رمألا لعجو ةرواشملا ديكأت ىلع لدي رائتسالا

 .كلذ فالخب ركبلاو ءاقافتا عنتما هعنمب تحرص اذإف .دقعلا يف اهنذإ حيرص



 لعج امنإو .لوقلا يف حيرص هنإف رمآألا فالخب ءتوكسلاو لوقلا نيب رئاد نذإلاو

 .حصفت نأ يحتست دق اهنأل ؛ركبلا قح يف انذإ توكسلا

 .(58/0) "حيضوتلا”و 1١/١ ؟مالعإلا” و.( /4( "متفلا”و )١5169(. "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟اهقطن ربتعملا بيثلا يه ام

 ءطولا ناك ءاوس «لبقلا يف ةءوطوملا يه اهقطن ربتعملا بيثلا :لوألا لوقلا

 اذه ةحح .ةفينح بأ يبحاصو دمحأو يعفاشلا لوق وهو .انز ءطو ناك وأ الالح

 يف ةءوطوملا يه بيثلا نإف ؛بيث هذهو :اولاق ااهِسفنب ٌّقَحَأ ُبيَيلا» :ثيدح :لوقلا

 .كلذك هذهو «لبقلا

 .اهجيوزتو اهنذإ يف ركبلا مكح اهمكحف انزلاب اهتراكب بهذ اذإ :يناثلا لوقلا
 دودحلا يف اهمكح نأ (ى :اولاق «ميقلا نباو مزح نباو كلامو ةفينح يبأ لوق وهو

 ةحيضف اهانمزلأ دق انكل ءاهقطن انطرتشا ول انألو :اولاق ءانه كلذكف ركبلا مكح

 .اهضرع كتهو اهسفن

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 نبال ؟هقفلا عماج” و 362 ضف "ىواتفلا”و 5ع "ينغملا”و مص /ة( ؟نايبلا”و قمل /4)( "ىلحملا” :رظنا

 1١17(. /5) ميقلا

 قطنلا نم هيف دبال بيثلا نذإ

 اهنذإ نأ يف افالخ ملعلا لهأ نيب ملعن الف بيثلا امأ :هكلله ةمادق نبا لاق

 ربتعي عضوم لك يف رتعملا وهو ؛بلقلا يف اع ربعملا وه ناسللا نآلو ءربخلل مالكلا

 .ضراعل هماقم تمصلا ميقأ ءايشأ ريغ «نذإلا هيف

 .هثلل يوونلا فالخلا مدع لقن اذكهو :تلق



 نذإلا ىلإ تراشأو ءاسرخ تناك نإو فلل ؟نايبلا” بحاص ينارمعلا لاقو

 .اهجيوزت حص ءاهنم مهفي اب
 .(197/7) "يتغملا” و )١419( "ملسم حرش” و ((187 /6) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟اهنذإريغب بيثلا ةريبكلا جيوزتزوجي له

 نإف اهنذإب الإ ةريبكلا بيثلا جيوزت هريغل الو بألل زوجي ال :لوألا لوقلا

 ةجح .عامجإلا مهضعب لقنو روهمجلا لوق وهو .لطاب حاكنلاف اهنذإ ريغب تجوز
 دهغتت» سابع نبا ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كغ ةريره بأ ثيدح :لوقلا اذه

 مادخ تنب ءاسنخ ثيدحو هاَهّيلَو ْنِم اَهِسْفَتِ ٌّقَحَأ ُثْيملا» )١55١(: ملسم يف

 .اهحاكن درف ديني هللا لوسر تتأف ؛تهركف بيث يهو اهجوز اهابأ نأ :انضن#

 )6١7(. يراخبلا هجرخأ

 جوزي :يعخنلا لاقو ,نسحلا لوق وهو .تهرك نإو ءاهجيوزت هل :يناثلا لوقلا

 اهلايع عم اهتيب يف ةنئاب تناك نإف .اهرمأتسي الو هلايع يف هعم تناك اذإ هتنبا

 و «نسحلا لوقب تنبلا يف لاق ادحأ ملعأ ال :قاحسإ نب ليعاسإ لاق ءاهرمأتسا

 .ةنسلاو ملعلا لهأ هيف فلاخ ذاش لوق

 ةيفنحلا لاق ؟مكحلا |ف اهاضر ريغب دقعلا عقو نإف ءروهمجلا لوق :وه حجارلا

 :نوقابلا لاقو .الف الإو زاج برق نع هتزاجأ نإ :ةيكلاملا تلاقو ءزاج هتزاجأ نإ

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه ,روهمجلا لوقو .اقلطم دري :روهمجلا مهو

 .(194 /9) "حتفلا”و ,(79 /57) "ىواتفلا” و ء(4431 /5) ؟ينغملا” و .(18/0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؛اهنذإ ريغب ةريغصلا بيثلا جوزي نأ بألل له
 .اهنذإب الإ هريغب ال ءطولاب ةراكبلا تلاز اذإ اهوبأ اهجوزي ال :لوألا لوقلا

 «هباحصأ ضعب لوق وهو دمحأ نع ةياورو دمحمو فسوي يبأو يعفاشلا لوق وهو



 متنا كسب
 حاكّتلا :باتك (*04)ثيدحلا (4)ج ففعل

 ةلعلاو .«اَهَيَِو ْنِم اَهِسَْتب ٌقَحَأ ُبِيَّيلا» :كلذ يف ةدراولا ثيداحألا :لوقلا اذه ةجح

 .ركبلا يف يذلا ءايحلا ليزي ةراكبلا لاوز نأ مهدنع

 كلام لوق وهو .ركبلا جوزي (ى اهوبأ اهجوزي ةغلابلا ريغ بيثلا :يناثلا لوقلا

 زاجف ةريغص اهنأل :اولاق .هباحصأ ضعب لوق وهو «دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأو
 اهجوزي نينس عست ةنبا نأ :وهو ثلاث هجو جرختيو :ةمادق نبا لاق «ركبلاك اهرابجإ

 .ملعأ هللاو ءركبلا يف انركذ ل ؛فالخلا نم انركذ ام ىلع كلذ نود نمو اهنذإب اهيلو

 نإ ثيح ؛لوألا لوقلا فلاخي ال ثلاثلا لوقلاو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 تئطو اذإ غولبلا لبقو قوف اف عستلا تنبو «ءطولاب ةراكبلا ةلازإ ديق يعفاشلا

 دعب نوكت نأ بيثلا دييقت ثيداحألا يف سيلو «حاكتلا يف اهتبغر ىلع لد اهاضرب

 .ملعأ هللاو ,غولبلا

 )١1931/9(. "حتقلا”و .(597 /5) "ينغملا” :رظنا

 ركبلا نذإ ةفص

 نوك نيب قرف الو .نذإ اهتمصف «تتمصف ركبلا تنذؤتسا اذإ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .هريغ وأ ابأ يلولا

 نبا نع ءاجو .فلؤملا هركذ يذلا كحل ةريره يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .ههئن» ةشئاعو سابع

 نإو ءاهتوكس يفكيو ٌبحتسم هناذكتساف اًدج وأ اَبأ لولا ناك نإ يناثلا لوقلا

 اذهو .امهريغ نم رثكأ دجلاو بألا نم يحتست اهنأل ؛اهقطن نم دب الف امهريغ ناك

 لهأ نع ذوذش اذهو :-لوقلا اذه ىلع اًدار- ةمادق نبا لاق «ةيعفاشلا ضعب لوق

 ابهذم هلعجو هيلإ هتفاضإ نع يعفاشلا ناصي «ةحيرصلا ةحيحصلا ةنسلل كرتو ملعلا

 .لوقلا اذه ىلع فصنم جرعي الو بكي هللا لوسر ةنسل سانلا عبتأ نم هنوك عم ءهل
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 حاكتلا :باتك (".5)ثيدحلا (؛)ج

 .(9/*19) "حتفلا”و )١419( ؟"ملسم حرش”و 2( ١ "ينغملا” :رظنا

 ؟نذإ اهتمص نأ ملعت ال تناك اذإ دقعلا لطبي له

 دقعلا لطبي مل .نذإ يتمص نأ تملع ام :دقعلا دعب تلاق اذإ :لوألا لوقلا

 .روهمجلا لوق وهو .كلذب

 .«َتكْسَت ْنَأ اَمْذِإَو١ :ثيدحلا رهاظ :مهتجح

 :مهنم نابعش نبا لاقو «ةيكلالا ضعب لوق وهو .لطاب دقعلا :يناثلا لوقلا

 ماقملا لاطي :مهضعب لاقو .يقطناف تهرك نإو «يتكساف تيضر اذإ :اثالث اهل لاقي

 .ةعراسملا نم كلذ اهعنميف لجخت الئل ؛اهدنع

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(191/9) "حتفلا”و )١519(( "ملسم حرش” :رظنا

 تمصلا نم متأوهف نذإلاب تقطن اذإ

 نم نذإلا يف متأو غلبأ وهف نذإلاب تقطن نإ اهنأ ىلإ ملعلا لهأ ةماع بهذ

 :ميقلا نبا لاق !تامصلاب الإ جوزت نأ حصي ال :لاقف مزح نبا فلاخو ءاهتمص

 !هتيرهاظب قئاللا وه اذهو
 .(115/9) "حتفلا”و ٠٠١( /0) "دازلا”و «(415 /5) "ينغملا” :رظنا

 ؟انذإ ربتعي له ءاكبلاو كحضلا

 «ةلبانحلا لوق وهو .اهتوكس ةلزنمب وهف تكحض وأ تكب نإ :لوآلا لوقلا

 ال اهنإف ؛تعنتمال تهرك ولو ةهاركلا ىلع ال ءايحللا طرف ىلع لدي ءاكبلا نأل :اولاق

 ىلع هانعمبو ,نذإ تمصلا اذه نأ ىلع هحيرصب لدي ثيدحلاو .عانتمالا نم ييحتست

 .ءاكبلاو كحضلا نم هانعم يف ام



 ؟تمصب سيلو «ةيهاركلا ىلع لدي هنأل ؛نذإب سيلف تكب نإ :يناثلا لوقلا

 .نسحلا نب دمحمو فسوي يبأ لوق وهو .ثيدحلا مومع يف لخديف

 «ةيهاركلا ىلع لدي ام اهنم رهظ وأ تماق وأ تكب وأ ترفن نإ :ثلاثلا لوقلا

 .ةيكلاملا لوق وهو .جوزت مل

 مدعب رعشي كلذ نأل ؛فكي مل دخ برض وأ حايصب تكب نإ :عبارلا لوقلا

 ءاضرلا ىلع لدي الف راحلا عمدلا نيب مهضعب قرفو .ةيعفاشلا لوق وهو .اضرلا

 .اضرلا ىلع لديف درابلا عمدلاو

 .لاوحألا نئارق ىلإ دوعي حايصلا وأ كحضلا وأ ءاكبلا نأ :مدقت امم ةصالخلا

 نإو ءزاج الإو ءاهجيوزت زوجي الو ضفر وهف جوزلا ةهارك ىلع نئارقلا تلد نإف

 .ءازهتسا نوكي نأ الإ ءاضرلا ىلع لدي كحضلا نأ ىلع دكأتي انهف نئارقلا تضراعت

 .ملعأ هللاو

 حرشلا”و 40704 /4) "جاتحملا ينغم”و «(60/8) ؟فاصنإلا”و )١97/9(« "حتفلا”و ,(«444 /5) ”ينغملا” :رظنا

 كك /ت؟) "عتمملا

 ؟حاكنلا ىلع ةغلابلا ركبلا هتنبارابجإ بألل له

 ؛ةغلابلا ركبلا هتنبا نذأتسي نأ بألل بحتسي هنأ ملعلا لهأ نيب فالح ال

 .فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره بأ ثيدح :اهنم .ثيداحأ ين كلذب رمألا دورول

 :نيلوق ىلع اهرابجإ هل زوجي له اوفلتخاو .بابحتسالا رمألا لاوحأ لقأو

 ريغب اهيلع دقع ولف .اهرابجإ هل زوجي الو اهاذئتسا طرتشي :لوألا لوقلا

 باحصأو ديبع يبأو روث يبأو يروثلاو يعازوألا لوق وهو .حصي مل .ناذئتسا

 «نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو .دمحأ نع ةياورو رذنملا نباو يأرلا

 .اذه يف بيط مالك محلو



 حاكتلا :باتك (".5)ثيدحلا (4)

 نبا ثيدحو فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره يبأ ثيدح لوقلا اذه ليلد

 ءاَهِسفَت يف اه وُبَأ انوي ٌرْكْلاَو» :ةياور يف لاق )١57١1( ملسم يف دعت سابع

 ءاهنذإب الإ ةديشر تناك اذإ الام يف فرصتلا هل سيل بألا اًضيأو «ااجتاَنَص اذ

 !؟اهدشرو اهتهارك عم اهعضب يف فرصتي نأ زوجي فيكف ءامام نم مظعأ اهعضبو

 نباو كلام لوق وهو .اهنذإ ريغب اهجيوزتو حاكنلا ىلع اهرابجإ هل :يناثلا لوقلا

 .ةياور يف دمحأو قاحسإو يعفاشلاو ليل يبأ

 ْنِم اَهِسْفَب ٌقَح أ تيل ١ :ملسم يف دعطتع سايع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ٌقَحَأ ُبْيَتلا» :هلوقف :اولاق . اهيوُكُس اَهّمْذَِو ءاَهِسْفَت يف اَهوُبَأ اهؤاَتْسَي ٌرْكَْلاَو هيَ
 يف ءاج امو ءابي قحأ اهوبأ لب كلذك تسيل ركبلا نأ هموهفم اَهّيِلَو ْنِم اَهِسْفَنِ

 فو دايت ىَّبَح ٌرْكبلا ُحَكْنت لَو :فلؤملا هركذ يذلا كغ ةريره يبأ ثيدح

 مهضعبو «بابحتسالا ىلع مهضعب هلم َرَمأَتْسُت ىَّتَح١ : دشن سابع نبا ثيدح
 ةَميَِيلاَو) :حيحصلا جراخ دضتقع سابع نبا ثيدح نم ءاج ثيح «ةميتيلا ىلع هلمح

 :اولاق «ةميتيلاب كلذ ديقف ؛ىسوم يبأ نع ءاجو «حيحص هدنسو .اَرمأَتْسُي ىَتَح

 .ديقملا ىلع لمحي قلطملاو

 كلذ نم نكي ملول ؛«ةرهاظ يهف تمدقت يتلا ةلدألل ؛لوألا لوقلا وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ءااَهوُبَأ ذاتي رْكِبلاَو» : دشت» سابع نبا ثيدح الإ
 "دازلا” و ,(57/985) "ىواتفلا”و 9١:(., عمال /5) "ينغملا”و «2/) ؟"نايبلا”و ؛.(5/65١) "فارشإلا” :رظنا

 .(65/1) ؟عتمملا حرشلا” و :( 1 /4( "متفلا” و 5 /6)

 اهنذإب الإ ةغلابلا ركبلا جيوزت بآلاريغل سيل

 مل «ءايلوألا نم دجلاو بألا ريغ غلابلا ركبلا جوز نإو :هكلله ينارمعلا لاق

 .هيف فالخ ال عامجإ وهو .نذأتست ىتح حصي



 حاكُنلا :باتك (.5)ثيدحلا (

 .ةيميت نبا اًضيأ عامجإلا لقن اذكو :تلق

 ؟ال مأ بلاك حاكتلا ىلع اهرابجإ دجلل لهو

 .اهرابجإ هل سيل :كلام لاقو «معن :يعفاشلا لاق

 .(1 ١ /"97) "ىواتفلا”و «( ١41 231/9 /9) ؟نايبلا” :رظنا

 عامج ريغب اهتراكب تبهذ اذإ
 ةضيح ةدش وأ ثكملا لوطب وأ عبصإ وأ ةبثوب اهتراكب تلاز اذإ :لوألا لوقلا

 ربتعا امنإ بيثلا نأل :اولاق «ةعبرألا ةمثألا بهذم وهو .ركبلاك يهف ءكلذ وحن وأ

 .ءطولاب ءايحلا باهذل اهقطن

 ؛نهمكح اهمكح الو ءابيث رصت مل ربدلا نم تئطو اذإو :هكلم ةمادق نبا لاق

 .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو :تلق .لبقلا يف ةءوطوم ريغ اهنأل

 .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو «بيثلا مكح اهمكح :ٍناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 )١9/97(. "ىواتفلا”وء(519١) "ملسم حرش” و ء(145 /5/5) "ينغملا”و «(147* /4) "نايبلا» :رظنا

 اهجيوزتب اهيلول اهنذإ يف ناجوزلا فلتخا اذإ

 لاقو .جيوزتلاب نذآ مل :تلاقف بألا ريغ يلولا ناكو فالخلا ناك اذإ :الوأ

 لوقك بيثلا يف رفز لاقو «ءاهقفلا رثكأ لوق يف اهلوق لوقلاف «تنذأ دق لب :جوزلا

 «ثداح مالكلاو توكسلا لصألا نأل ؛جوزلا لوق لوقلا ركبلا ينو ملعلا لهأ

 .هلوق لوقلاف لصألا يعدي جوزلاف

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :حجارلا

 ؛جوزلا لوق لوقلا :ةلبانحلا نم يضاقلا لاقف «لوخدلا دعب اقلتخا اذإ :ايناث

 .هعم رهاظلا ناكو ,حاكتلا ةحصو نذإلا ىلع ليلد ءطولا نم نيكمتلا نأل



 حاكُتلا :باتك (*.04)ثيدحلا (4)ج

 ؟اهوق لوقلا :انلق اذإ ةأرملا فلحتست لهو

 ىعدا ول امك اهيلع نيمي ال هنأ ىلإ ةلبانحلا بهذم سايق وهو ةفينحوبأ بهذ
 لاقف تلكن نإف .فلحتست :دمحمو فسوي وبأو يعفاشلا لاقو «هتركنأف اهجوز هنأ

 .حاكنلا تبثيو جوزلا فلحتسي :يعفاشلا لاقو .حاكنلا تبثي :دمحمو فسوي وبأ

 .(51 /57) "ىواتفلا”و .(598 /5) "ينغملا”و )0//١17(. "فارشإلا” :رظنا

 حاكنلا دقعب هل اهنذإ يف ةأرملا ىلع يلولا داهشإ مكح

 ريهامج دنع دقعلا ةحص يف اطرش سيل اهنذإ ىلع داهشإلا :هنلِج ةيميت نبا لاق

 روهشملاو .طرش كلذ نأب «دمحأو يعفاشلا بهذم يف ذاش فالخ هيف امنإو «ءاملعلا

 .طرتشي ال كلذ نأ :روهمجلا لوقك نيبهذملا يف

 لبق ةجوزلا نذإ ىلع اودهشي نأ حاكنلا دوهشل يغبني يذلاو :هكلل لاقو

 :ةثالث هوجول ؛دقعلا

 ىلع اقفتم دقعلا نوكي نأ نكمأ امهمو .هتحص ىلع قفتم دقع كلذ نأ :اهدحأ

 ضراعمل الإ ءاحوجرم ناك نإو فالخ هيف ام ىلإ هنع لدعي نأ يغبني الف .هتحص

 .حجار

 ال .هدوحج نم نامأو .دقعلا دوصقم ليصحت ىلع ةنوعم كلذ نأ :يناثلا هجولا

 داهشإلا كرت نإف ؛نيبذكو ءاسنلا دحج هيف رثكي يذلا نامزلاو ناكملا لثم يف اميس

 نطابلا يف ةجوز نوكت نأ ىلإ يضفي هنإ مث ءكلذ فالخ ىلإ يضفي ام اريثك ؛اهيلع

 !ةددعتم دسافم كلذ يفو .رهاظلا نود

 ...ناذتتسالا ىوعد يف اًبذاك نوكي دق يلولا نأ :ثلاثلا هجولا

 .(11 /89) «ىواتفلا” :رظنا



 حاكّتلا :باتك (.4)ثيدحلا (؛

 اهنذإ ريغب ةريفصلا ركبلا هتنبا لجرلا جيوزن مكح

 ةريغصلا ركبلا هتنبا بألا حاكن نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هفللخ رذنملا نبا لاق

 .ءفك نم اهجوز اذإ زئاج

 .مهريغو رجح نباو نايبلا بحاص اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .اهعانتماو اهتهارك عم اهجيوزت هل زوجيو :هثلله ةمادق نبا لاقو

 7257 هللا لوسر نم اهجوز اهابأ نأ اخ ةشئاع ثيدح كلذ يف :مهتجح

 مولعمو :اولاق )١577( ملسمو (011) يراخبلا هجرخأ .نينس تس تنب يهو

 .ىرخأ ةلدأ مهو ءاهنذإ ربتعي نم لاحلا كلت يف نكت مل اهنأ

 ةريغصلا هتنبا بألا حاكنإ زوجي ال :لاقف ةمربش نبا عامجإلا اذه فلاخ دقو

 .نيميثع نبا هقفاوو د5 يبنلل اصوصخ ان ةشئاع رمأ ىأرو نذأتو علبت ىتح

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق باوصلا

 "حتفلا”و :((14817/1) "ينغملا”و )١1/8/4(. "؟نايبلا”و .(758/49) "لحملا”و )١9/0(.: "فارشإلا” :رظنا

 .(08/15) "عتمملا حرشلا”و )١91/9(.

 ؟تغلب اذإ رايخلا اهل لهف ,اهوبأ اهجوز اذإ ةريفصلا ركبلا

 .تغلب اذإ اه رايخ ال :هنللَم مزح نبا لاق

 يعفاشلاو كلام دنع .هخسف يف اهل رايخ الف تغلب اذإو :هتللَم يوونلا لاقو

 .تغلب اذإ رايخلا امل :قارعلا لهأ لاقو .زاجحلا ءاهقف رئاسو

 )١577(. "ملسم حرش” و ((78/9) ؟ىلحملا” :رظنا

 اهنذإ طرتشي لهف ,ةعساتلا تغلب اذإ

 ريغب اهجوزي نأ بلل «ةريغص يهف نينس عست تغلب اذإ تنبلا :لوألا لوقلا
 :اولاق .دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .غلبت ىتح ءاهنذإ



 حاكّتلا :باتك («.و 21

 رئاس يف ربتعي ال اهنذإ نألو ؛ةغلاب ريغ اهنأل ؟ناث تنب مكح نينس عست تنب مكح

 .حاكنلا يف كلذكف تافرصتلا

 الإ اهجيوزت زوجي ال :ةغلابلا مكح اهمكحف نينس عست تغلب اذإ :يناثلا لوقلا

 نباو مالسإلا خيش رايتخا وهو ؛هباحصأ ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياور يهو .اهنذإب

 فلؤملا هركذ يذلا هتن# ةريره يبأ ثيدح مومعل ؛يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 هنأ حيحصلاو :هكلل نيميشع نبا خيشلا لاق َنّدَأَتْسُت ىََّح < ركبلا ْحَكْدَت ال١ : :هيفو

 دبالف ؛حاكنلاب سحتو اهتوهش كرحتت تأدب نينس عست تنب نأل ؛اهاضر طرتشي

 .قحلا وهو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو .اهنذإ نم
 .(ةال/ك) ؟عتمملا حرشلا7 و :(58/8) ؟فاصنإلا” و .(8غة5 ١ /ك) "؟يلغملا :رظنا

 اهنذإ ريغب ةريغصلا ةميتيلا يلولا حيوزت مكح
 حاكنلاف لعف نإف .ةريغصلا ةميتيلا جوزي نأ بألا ريغل سيل :لوألا لوقلا

 ىنثتساو «يعفاشلا لوق وهو ءروث يبأو ديبع يبأو دمحأو كلام لوق وهو .لطاب

 .بألاك هلعج هنإف ؛دجلا

 لوق وهو .تغلب اذإ رايخلا الو ءاهجيوزت ءايلوألا عيمجل زوجي :يناثلا لوقلا

 يبأ لوق وهو «ةفينح يبأو يعازوألاو نيريس نباو ةداتقو ءاطعو سواطو نسحلا

 اهلل رايخ ال :لاق هنأ الإ .فسوي

 نبا اهديق نكلو «تغلب اذإ اهل رايخ الو اهنذإب الإ جوزت ال :ثلاثلا لوقلا

 اذهو :لاق مث هريغو دمحأ بهذم يف روهشملا اذه :لاقو «نينس عست تغلب اذإ ةيميت

 .ةنسلا هيلع تلد يذلا حيحصلا وه



 حاكنلا :باتك (".5)ثيدحلا (؛

 َباط ام امك َىَبنِلا يف أوظِسَقُن لأ َممفِح ْنِإَو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 نم ءاجو «ةميتيلا جوزت هلف فخي مل اذإ هنأ :هموهفم «ةيآلا [":ءاسنلا] © ِهَآَسَيِلَأ نمي .

 نم دهاش هلو ءنسح هدنسو .ماّلَتْحا َدْعَب َمْنْي ال١ :دواد يبأ دنع كن يلع ثيدح

 :هل لاقي ال غلابلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلاو .اهم ىوقتي دخت سنأو رباج ثيدح

 هجرخأ .ادمأَتْسُت ُةَميِتيلاَو» :اعوفرم دشخي» سابع نبا ثيدح نم ءاجو .ميتي

 دواد يبأ دنع كيخ ةريره يبأ ثيدح نم ءاجو .حيحص هدنسو «يئاسنلاو دوادوبأ

 اًدمُاَسُت١ :هلوق دهاشلاو ءىسوم يبأ ثيدح نم هريغو دمحأ دنع ءاجو يذمرتلاو

 الإو هيف بغرتو حاكنلا دصاقم فرعت اهنأو «ةريبك اهنأ ىلع هموهفمب لدي هنإف

 .ملعأ هللاو .رمأتست فيكف

 ال يتلا يهو عستلا نود ةريغص تناك نإ يقب .ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا

 :مههوق نم يناثلاو لوألا لوقلا رهاظ وه |ى «هيف بغرت الو حاكنلا دصاقم فرعت

 .ملعأ هللاو .برقأ لوألا لوقلا نأ :رهظي يذلا ؟برقأ |هيأف :ةريغص

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق وهو «مدقت اى بألا مكح همكح دجلا نأ يقب

 (اهدعب امو: م ؟ىواتفلا”و )١555( "ملسم حرش” و (ة4ق/ك) "ينغملا”و لاطو/ه) ؟"؟فارشإلا” :رظنا

 6١٠١ /ه) "دازلا”و
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 حاكنلا :باتك ("0٠)ثيدحلا (4)ج

 واس

 دللي يتلا ّلِإ ٌىِظَرَقْلا ةَعاَفِ ٌةَاَرْما ِتَءاَج :ُتَلاَق دخن َةََسَئاَع ْنَع ع
0 

0 

 ُهَدَْب ُتْجَوَرَتَك «يقالط تب يلطف يَا هادو دْنِع ُتْنُك :ثَاَقَ
 تايم 00 ا 3 0 سوا

 لك هللا ُلوُسَر َمّسَبَتَف !ٍبْؤّنلا ٍةَبْدُه لم ُهَعَم اَّنإَو ِيّزلا َنْ ١ ٍنَمحَّرلا َدْبَع

 م هرم هل يس شا هر هم مص ه6 وع هجر
 فوذدَيو ةَيلْيَسع يفوذت ىتَح ال ؟ةعافر َلِإ ىجعجرت نأ نيِديرتا» :لاقَو

 َنَدْؤُي نأ ُرِظَْنَي باَبْلاب ٍدِبِعَس نب ُدِلاَحَو هَدْنِع ِرْكبوُبَأَو :ْتَلاَق .ِكتلْيَسُم

 ! ؟ هك هللا ٍلوُش نهب امه لإ مشا : ركب اَبأ اي ىَداَتف هَل

 :ثيدحلا جيرخت

 )١477(. ملسمو ((0750و 77129) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 :لاوقأ ىلع اهمسا يف فلتخا دقو «ةيباحص ةأرملا هذه (ةعافر ةأرما) :اهلوق

 .بهو تنب ةميعن (0) .ةشئاع (5) .ةميهس )٠( .ةيظرقلا

 لجر مسا :وهو «ةظيرق ىلإ ةبسن ءارلا حتفو فاقلا مضب (يظرقلا) :اهلوق

 .مهيلإ بسنف ؛ةنيدملا برقب انصح هدالوأ لزن



 نَحلا
3 

 2011 مال
 حاكنلا :باتك (*10)ثيدحلا (؛)ج

 ةقلطلا اهقلط :دارملاو .عطقلا هلصأ ءاتلا ديدشتب (يقالط تبف) :اهلوق

 ثالث رخآ اهقلطف :؟ملسم حيحص» يف اى «ثالثلا تاقلطلا نم ةريخألا

 .تاقيلطت

 ءابلا رسكو يازلا حتفب ريبزلا هوبأو ءيباحص (ريبّزلا نب نمحرلادبع) :اهلوق

 .ارفاك ةظيرق ينب موي ماوعلا نب ريبزلا هلتق

 يذلا هفرط :وهو .لادلا ناكسإو ءاحلا مضب وه :(بوثلا ةبده لثم) :اهلوق

 وأ هرغصل هتهبش نوكت نأ لمتحيف .اهنفج رعش وهو نيعلا ةبدهب اهوهبش «جسني مل
 .رهاظلا وهو «هراشتنا مدعو هئاخرتسال

 يحتست رمأب اهحيرصتو اهرهج نم بجعت (َْو هللا لوسر مسبتف) :اهلوق
 .يناثلا ةهاركو لوألا اهجوز يف اهتبغرل وأ «ةداع هركذ نم ءاسنلا

 نع ةيانك وهو ةلسع ريغصت نيسلا حتفو نيعلا مضب وه «هتليسع» :هلوف

 هنأل ؛ةفشحلا بييغتو جاليإلا :دوصقملاو ؛هتوالحو لسعلا ةذلب هتذل هبش «عامجلا

 .ينم لازنإ لصحي مل نإو «ةذللا َةّنَِْم
 .(7390 /8) "مالعإلا” و )١5770( "ملسم حرش” و «(774/4) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هريغ اجوز حكنت ىتح لوألا اهجوزل اًثالُث ةقلطملا لحت ال

 حكنت ىتح اثالث اهقلط نمل لحت ال تاقرفتم اثالث ةقلطملا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 اًيدَذ مت ٌّىَح ُدَمَب نم مل ُلي ال اََمَلط نو 8 :ىلاعت هلوقل ؛اهقرافي مث هريغ اجوز
 .فلؤملا هركذ يذلا اكن ةشئاع ثيدحلو ؛[70:ةرقبلا] © هَريَغ
 .(178/) ؟ىيبطرقلا”و )١907/١7(« "راكذتسالا” و (737/0) ؟فارشإلا” :رظنا



 نححلا

 حاكُتلا :باتك (م١1]ثيدحلا (؛)ج ادنل

 لوألا اهجورل ةتوتبملا حيبي يذلا حاكنلا

 مث اهأطيو «هريغ اجوز حكنت ىتح اهقلطمل لحت ال اثالث ةقلطملا :لوألا لوقلا

 عيمج لاق هبو .لوألل اهحيبي الف اهيلع هدقع درحب امأف .اهتدع يضقنتو اهقرافي

 .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا

 يِتوُذَت ىَّنَح١ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اغض» ةشئاع ثيدح :مهتجح

 . َُتلْيَسُع

 ءطو طرتشي الو .لوألل تَّلح ءاهقراف مث اهيلع يناثلا دقع اذإ :يناثلا لوقلا

 يورم وهو ءروهمجلا لوق ىلإ عجر هنإ :ليقو بيسملا نب ديعس لوق وهو .يناثلا

 .جراوخلا نم ةفئاط لوق وهو «ريبج نب ديعس نع :اًضيأ

 :ةرقبلا]6 ُهريَغ اود مكن ٌّقَح ُدْعَب نم مل لَ اََاَهََلُط نو :ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 .حيحصلا ىلع .دقعلا يف ةقيقح حاكتلاو ٠[[

 نيبمو ءاهرهاظ نع ةيآلل فراص اهنا ةشئاع ثيدح نأب روهمجلا باجأو

 .ثيدحلا هغلبي ل بيسملا نبا لعلو :اولاق ءاهنم دارملل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 «((551/8) "مالعإلا”و )١458(« "ملسم حرش”و )19015/١17((, ؟راكذتسالا”و ,((7558/0) "فارشإلا” :رظنا

 .(1؟8/9) "يبطرقلا”و

 ؟لوألل هب لحت يذلا ءطولا لقأوه ام

 وهو .ينم لازنإ ريغ نم كلذ يف فاك اهلبق يف ةفشحلا ببيغت :لوألا لوقلا

 نبا لاق «ةليسعلاو ةذللا لصحي ةفشحلا لاخدإ نأب :اولاقو ؛ملعلا لهأ روهمج لوق

 «نيجوزلا نصحيو ةقلطملا لحي جحلاو موصلا دسفيو دحلا بجوي ام :هكلله ربلا دبع

 .قادصلا لاك بجويو



 حاكّتلا :باتك (م١١)ثيدحلا (؛

 لوق وهو .لازنإ هيف لصحي أطو «يناثلا اهأطي ىتح لوألل لحت ال :يناثلا لوقلا

 .لازنإلا ةليسعلا ىنعم :لاقو ءنسحلا

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :وه حجارلا

 .(111/8) ؟مالعإلا”و )١457(( "ملسم حرش” و ((717/1/) "ينغملا” و )١167/157(( ؟راكذتسالا” :رظنا

 ؟لوألل اهلحي لهف :قهارملا اهجوزت اذإ ثالث ةقلطملا

 ةفينح يبأ لوق وهو .لوألل اهلحأ اهتطوف قهارم اهجوزت اذإ :لوألا لوقلا

 .رذنملا نباو يح نب نسحلاو يعازوألاو يروثلاو !هباحصأو يعفاشلاو

 يذلاو يصخلاو نونجملاو قهارملاو هلثم أطي يذلا يبصلاو :هنلل» يعفاشلا لاق

 .اهجوزل ةقلطملا نولحي «جرفلا يف هبيغي ام هعم يقب دق

 ءطو هنأل :اولاق «ديبع يبأو كلامو نسحلا لوق وهو .اهلحي ال :يناثلا لوقلا

 .ريغصلا ءطو هبشأف غلاب ريغ نم

 يف جوز نم ءطو هنأ صنلا رهاظ :ةمادق نبا لاق ءلوألا لوقلا وه حجارلا

 قوذت الو هنم ءطولا نكمي ال هنإف ريغصلا فلاخيو «غلابلا هبشأف حيحص حاكن

 .ءيشب عيمجلا دنع لفطلا ءطو سيلو :هفلل ربلا دبع نبا لاقو

 .(؟1لا/ /7) "ينغملا”و «(0١ا//17) ؟راكذتسالا”و 714٠( /0) "فارشإلا” :رظنا

 ؟اثالث ةقلطملا لحي له ,مارحلا ءطولا

 ولف .لالحلا ءطولا الإ لوألا اهجوزل اهلحي ال اًنالث ةقلطملا :لوألا لوقلا

 وأ امههنم ضرف موص وأ امهدحأ نم وأ امهنم مارحإ وأ سافن وأ ضيح يف اهئطو

 لصحي ملف هللا قحل مارح ءطو هنأل :اولاق «ةلبانحلاو كلام لوق اذهو .لحت مل امهدحأ

 .دترملا ءهطوك ناصحإلا هب



 حاكّتلا :باتك (م١١)ثييدحلا (؟

 رذنملا نباو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .لوألا اهجوزل اهلحي :يناثلا لوقلا

 .ةمادق نباو

 هذهو [770:ةرقبلا] 4 ريغ اًجيوَذ حكمت ٌقَح# :ىلاعت هلوق رهاظ :لوقلا اذه ةجح

 .اْنتَكْيَسُع ّقوُذَيَو ُهَتلْيَسُع يِقوُذَت ىّتح١ :ةي# هلوق اًضيأو «هريغ اجوز تحكن دق

 اهلحأف «مامتلا ليبس ىلع ءطولا لحم يف حيحص حاكن يف ءطو هنألو ؛دجو دق اذهو

 .لالجلا ءطولاك

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(377/17) ؟ينغملا”و )15//١91( «راكذتسالا”و «(؟0/١4) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟لسافلا حاكنلا اهلحي له

 ادساف احاكن تحكن ولف حيحص حاكنب الإ لحت ال اثالث ةقلطملا :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .لوألا جوزلل لحت ال اهنإف ءاهقراف مث اهباصأو

 :اولاق [75:ةرقبلا] 4ْمَريَع اًيؤوَد مكنت ٍّيَح# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةحح

 نم هيف ةتباث ريغ جاوزلا ماكحأ رثكأ نألو :اولاق .حيحصلا يضتقي حاكنلا قالطإو

 .كلذ هابشأو ةقفنلاو ءاليإلاو راهظلاو ناعللاو ناصحإلا

 ؛ميدقلا يف يعفاشلاو مكحلا لوق وهو .جوز هنأل ؛كلذ اهلحي :يناثلا لوقلا

 مومع يف لخديف جوز هنأل :اولاق ءبهذملا يف اهجو يلبنحلا باطخلا وبأ هجرخو

 .صنلا

 ا *يبطرقلا”و 56 سر ؟ملسم حرش” وى(606 م١7 "ينغملا”و مكة ١ /ه) *فارشإلا” :رظنا



ِ 500 
 حاكّنلا :باتك (١21)ثيدحلا (؛)ج

 ؟لوألل اهلحي ةمئانلاو اهيلع ىمغملا ءطو له

 ىَّنَحا :هلوق نم مهفيو :اغضي ةشئاع ثيدحل هحرش يف هلل يبطرقلا لاق

 دحأل ةجح وهو .عامجلا ةذل كاردإ يف امهؤاوتسا «ِكَتَكْيَسُع ّقوُذَي و ُهَتلْيَسُع يِقوُذَت

 قذت مل اهنآل ؛اهقلطمل لحت مل اهيلع ىمغم وأ ةمئان اهئطو ول هنأ يف اندنع نيلوقلا

 .اهكردت مل ذإ ؛ةليسعلا

 .(179/5) "يبطرقلا” و ((7178 //) "ينغملا” و ((75720 /5) "مهفملا” :رظنا

 لوألل اهلحي ال جرفلا نود ءطولا
 يف اهأطي نأ :ثلاثلا طرغلا :(50/5/10) "ينغملا» يف هكلله ةمادق نبا لاق

 قاوذ ىلع لحلا قلع 7 يبنلا نأل ؛اهلحي مل ربدلا يف وأ هنود اهئطو ولف جرفلا

 نأل ؛جرفلا يف ةفشحلا بييغت هاندأو جرفلا يف ءطولاب الإ لصحي الو امهنم ةليسعلا

 .هب ْق :: ءطولا ماكحأ

 تحكن دق اهنأ هتقلطم لوألا جوزلا قيدصت

 تجورت دق نإ لوألا جوزلل تلاق اذإ ةأرملا نأ اوعمجأو :هفللخ رذنملا نبا لاق

 عقو اذإ لعفي ال نأ عرولاو :يعفاشلا لاق «هل لحت اهنأ اهقدصو يجوز لع لخدو

 .(17 97 /9) "يبطرقلا” و )75١/5(« ؟فارشإلا”و )١١6(« "عامجإلا” :رظنا

 قالطلا دحجي مث قلطي لجرلا

 هنإف «قالطلا دحجي مث هتجوز هتعمسو هتأرما لجرلا قلط اذإ :لوألا لوقلا

 .يرهزلاو يعخنلاو نسحلا لوق وهو .هي هيلع مثإلا نوكي مث فلحتسي



 نحلا
 ماعتلا :باتح (»٠.)ثيدحما («)ج نشل ا ١ 1 3

 لوق وهو .نكمأ ام لكب هنم يدتفتو .تعاطتسا ام هنم رفت :يناثلا لوقلا

 فسوي يبأو ةفينح يباو يروثلاو نايلس يبأ نب دامحو نيريس نباو ديز نب رباج

 .ديبع يبأو دمحأو

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(7737/80) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟اهتدع يف هتعلاخم جوزتي نأ لجرلل له

 ءاهتدع يف اهجوزتي نأ علتخملل زئاج هنأ ىلع اوقفتاو :هفللك ربلا دبع نبا لاق

 ةعامجلا نع اوذشف .ةدعلا يف هريغ الو وه اهجوزتي ال :نيرخأتملا نم ةفئاط تلاقو

 .روهمجلاو

 نأ هلف ؛هحاكن خسف وأ ؛هتجوز لجرلا علاخ اذإو :هلل ةمادق نبا لاقو

 .ءاطعو .بيسملا نب ديعس لاق هبو .ءاهقفلا روهمج لوق يف ءاهتدع يف اهجوزتي

 ذشو «يأرلا باحصأو «يعفاشلاو «كلامو «ةداتقو ءنسحلاو ءيرهزلاو .سواطو

 ةدعلا نأ ءانلو «ةدتعم اهنأل ؛اهتبطخ الو ءاهحاكن هل لحي ال :لاقف «.نيرخأتملا ضعب

 .حيحص حاكن نم اناك اذإ هئام نع هؤام ناصي الو «هئام ةنايصو «هيسن ظفحل ٌ

 .هكللم ةيميت نبا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .(860 /899) ؟ىواتفلا و .(4865 /ا/) ؟ىنغملا”و )١9/ ١9( "راكذتسالا” :رظنا



 ينخلا
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 لا فو

 حاكنلا :باتك (١01)ثيدحلا (4)ج

 :بّيثلا َلَع َرْكِبْلا َجّوَرَت اذ َِنّسلا َنِم :َلاَق كني ِكِلاَم نْب سّنأ ْنَع ١-
 2 52 كدلك 1م ل موك , د نوب دك بي يروم رس سويس صف س )يك د 0 ؛
 .مسق مث اثالث اهدنع َماقأ :تيثلا حوزت اذإو ءَمَسِقَو اًعِبَس اهدنع ماق

 0 6 م ولع<ر راع و هعس وم هكر ير اى وع + < ل

 .ةنكَع ّيبنلا ىلإ ُهَعْفَر اَسْنَأ نإ :تلقل تْئِش ْوْلَو :ةَبالِقوبأ لاق

 :ثيدحلا جيرحت

 مث) :هرخآ يف اذكو .(مسقو) هدنع سيلو )١5511(( ملسمو 67((2؟5١1) يراخبلا هجرخأ

 لاق :ملسم دنع امننإو ءملسم هجرخي ملو مدقتملا مقرلاب يراخبلا هجرخأ ةبالق يبأ لوقو .(مسق

 لاق امهنم لك نوكي نأ لامتحال ؛امهنيب ةافانم الو :(710 /4) "حتفلا” يف ظفاحلا لاق

 .كلذ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .اهتراكب ضفت ١ يتلا ءارذعلا :ةدحوملا ءابلا رسكب :(ركبلا) :هئوق

 لجر :لاقي «ىثنألاو ركذلا ىلع عقيو ركبب سيل نم :بيثلا :(بيثلا) :هلوق

 .اعاستاو ازاجم اركب تناك نإو «ةغلابلا ةأرملا ىلع قلطي دقو «بيث ةأرماو بيث

 .(378/0) "حيضوتلا” و «ريثألا نبال "ةياهنلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 فافزلا بقع اهدنع ةماقإلا نم بيثلا وأ ركبلا هقحتست ام

 اهدنع ماقأو رودلا عطق ةديدج ةأرما ةوسنلا بحاص جوزت ىتم :لوألا لوقلا

 تءاش نإ رايخلا امل ناك ابيث تناك نإو «تايقابلل اهيضقي الو اركب تناك نإ اعبس



 لهأ روهمج لوق وهو .يضقي الو اثالث تءاش انإو «هتاسن يقابل عبسلا يضقيو اعبس

 .ملعلا

 ف انتم ةملس مأ ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كعالخ سنأ ثيدح :مهتجح

 ن١ :لاقو انالث اهدنع ماقأ ةملس مأ جوزت امل 26 هللا لوسر نأ ) ملسم

 .(يئاَسِنِل ُتْمَبَس هِكَل ُتْمَبَس ْنَِو ءِكَل ُتْمَبَس ِتْدِش ْنِإ ناَوَه ِكِلْمَأ َلَع ِكب َّسْيَ
 .تايقابلل هاضق اًئيش اهدنع ماقأ نإف ء.مسقلا يف ةديدجلل لضف ال :يناثلا لوقلا

 .دامحو مكحلاو ةفينح يبأ لوق وهو

 نأب اذه نع بيجأو «تاجوزلا نيب لدعلاب ةدراولا ةلدألا رهاوظ :مهتجح

 .ةماعلا رهاوظلل ةصّصخم لوألا لوقلا دنع ةروكذملا ةلدألا

 نسحلاو بيسملا نبا لوق وهو .ناتليل بيثللو ثالث ركبلل :ثلاثلا لوقلا

 رمع نبا ىلوم عفانو ورمع نب سالخو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 حرش” و :(14/7/) ؟ينغملا”و 2019 /9) ؟نايبلا”و )١78/١5((, “راكذتسالا”و )١59/6(., ؟فارشإلا” :رظنا

 )١4550(. ؟ملسم

 مسقلا لبق ةديدجلا دنع ماقملا مكح

 ةجوز هل نمل «ابيث مأ تناك اركب ةديدجلا ةجوزلا دنع ماقملا :لوألا لوقلا

 .روهمجلا لوق وهو .بجاو ؛ىرخأ

 .كلام نع ةياور وهو .بحتسمي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 .(1817 /؟) ؟لبسلا”و ؛(5751١) "ملسم حرش” :رظنا



 حاكُتلا :باتك («١1)ثيدحلا (؛

 ثالثلاو عبسلا يف ةالاوملا

 ثالثلا ينو عبسلا يف ةالاوملا بجتو )71١7/4(: ؟"حتفلا» يف هثللَم ظفاحلا لاق

 .هب لوزت ال ةمشحلا نأل ؛حجارلا ىلع بسحي مل قرف ولف

 ؟ةجوزلل مأ جوزلل قح روكذملا ماقملا له

 نإو .هب تبلاط تءاش نإ :اهجوز ىلع ةديدجلا ةأرملل قح وه :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هتكرت تءاش

 .ةيكلاملا ضعب لوق وهو .هئاسن ةيقب ىلع جوزلل قح وه :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 )١551(. "ملسم حرش” و )١547/15(« "راكذتسالا” :رظنا

 ؛اجوزتم ناك نمب ماقملا ذه صتخي له

 مأ ةجوز هدنع ناك ءاوس «فافزلا ببسب ةأرملل قح وه ماقملا :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ال

 يراخبلا يف ءاج دقف ءفلؤملا هركذ يذلا كنيخ سنأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 اهدنع ماقأ بيثلا جوزت اذإو ءاعبس اهدنع ماقأ ركبلا جوزت اذإ :ظفلب 01

 .اهريغ ىلع اهجوزت اذإ |ب هديقي ملو .اثالث

 هل ةجوز ال نم نأل ؛هذه ريغ تاجوز وأ ةجوز هل نمب صتخي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو .عطاق الب اهب عتمتم ال سنؤم هرهد لك هذه عم ميقم وهف

 ركبلا جوزت اذإ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كعفخ سنأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ةجوز هدنع نمل نوكي امنإ مسقلاو ءمسق مث :ثيدحلا رخآ يف :اًضيأو ءبيثلا ىلع

 اذإ :هلوقب ديقم انهو قلطم كانه دراولا ظفللا نأ لوألا لوقلا نع اوباجأو ءىرخأ

 .ديقملا ىلع لمحي قلطملاو .ءبيثلا ىلع ركبلا جوزت



 حاكّتلا :باتك (م١ ١)ثيدحلا (4

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(076/9) "حتفلا”و )١415(« "ملسم حرش” ءك(/15) ؟راكذتسالا” :رظنا

 مسقلا يف تاجوزلا نيب ةيوستلا بوجو

 تاجوزلا نيب ةيوستلا بوجو يف ملعلا لهأ نيب ملعن ال :هئلله ةمادق نبا لاق

 سيلو [9١:ءاسنلا]# ٍِضوَرْعَمْلَاِب َنُهوُرِشاَحَو# :ىلاعت هللا لاق دقو ءافالخ مسقلا يف

 مورد ٍلْيَمْلا لك اليت الَق# :لاعت هللا لاقو .فورعم ليملا عم

 .[١؟9:ءاسنلا]# َةَفَلَحَمْلاَك

 .هكللذ يبطرقلا قافتالا لقن اذكهو :تلق
 .0507 /5) "مهفملا” و 217 /ا/) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟مسقلا دامع نوكي ىتم

 َلَتْلا َلَعَجَو# :ىلاعت هلوقل ؛ليللا هتمسق دامعف راهنلاب لجرلا شاعم ناك اذإ
 ل لس را ذآ

 َراَلا اَنلعَجَو 50 اَساَنِل َلْيَيأ اَلَعَجَو# :ىلاعت هلوقو [97:ماعنألا1* اكس

 هتمسق دامعف ليللاب هشاعم ناك اذإو هيف فالخ ال اذهو [١١-١٠:ًابنلا# اًشاَحَم

 .راهنلا

 ؟ليلل اًعبت مسقلا ين راهنلا لخدي لهو

 يراخبلا يف ان ةشئاع ثيدح :مهتجح .لخدي هنأ ىلإ ءاملعلا ةماع بهذ

 يرحس نيبو «يموي يفو ينيب يف ديب يبنلا يفوت :تلاق (5457) ملسمو (4449)
 .اهتبون موي ناك هنأل اهيلإ ؛مويلا تفاضأ اهنأ :ثيدحلا نم دهاشلاو .يرحنو

 .راهنلا نود ليللا يف بجي هنأ ىلإ مهضعب بهذو

 ةليللا مويلا عبتيو :هثلله ةمادق نبا لاق «لخدي هنأو ءاملعلا ةماع لوق باوصلا

 .ليلل عبات راهنلا نآلو ؛ةيضاملا
 .(737 /7) ؟ينغملا” و «(307/4) "مهفملا” و .(617 /9) ؟نايبلا” :رظنا



 تلا

 حاكّتلا ؛باتك ("١1)ثيدحلا (؛) نب

 ؟اثالث اثالث وأ نيتديل نيتليل مّسقلا زوجي له

 ةليل نم لقأ زوجي الو ءاثالث اثالث وأ نيتليل نيتليل مسقي نأ زوجي :لوألا لوقلا

 لوقو ةيعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو .نهاضرب الإ ةثالثلا ىلع ةدايزلا زوجيالو

 .ةلبانحلا نم يضاقلا

 رذنملا نبا لوق اذهو .نهاضرب الإ ةليل ةليل ىلع ةدايزلا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 ال ينأل ؛مويلا ةزواجم ىرأ الو :رذنملا نبا لاق ؛ةيعفاشلل فيعض هجوو ةمادق نباو

 لوسرلا هنس امهيف سيلو ءاهريغ ىلإ ةنسلا ةلمج نع جورخلا يف اهب جتحأ ةجح دجأ

 .هريغ ىلإ ناسحتسالاب هنم جورخلا زوجي الو هلاعتسا الإ دي
 .ملعأ هللاو ءيناثلا لوقلا :وه باوصلا

 .(06 6 "ملسم حرش” و /0 "ينغملا” 5 /4) "نايبلا”و 210١ /0) "فارشإلا” :رظنا

- 

 نهئاعدتساب وأ نهلزانم يف هناسن ىلع فاوطلا

 2 يبنلا نآل ؛نهلزانم يف هئاسن ىلع فوطي نأ بحتسملاو :.ةلل» ينارمعلا لاق

 هيلإ ةدحاو لك ىعدتساو لزنم يف دعق نإو نمل نوصأ كلذ نآلو ؛كلذ لعفي ناك

 ضعب ىلع فاط نإو «نبب رفسلا نم رثكأب سيل كلذ نآل ؛كلذ هل ناك اهتليل يف

 نهنم ةدحاو هتأت مل نإف .كلذ هل ناك هلزنم ىلإ ضعبلا ىعدتساو نلزانم يف هئاسن

 .ةزشان اهنأل ؛مسقلا نم اهقح طقس

 للم ةمادق نبا لاق ينارمعلا لاق ام وحنبو :تلق
 .0 6 /1/) "ينغملا” و (015 /9) "نايبلا” :رظنا

 حيحصلا مسقي امك نومسقي مهوحنو نينعلاو بوبجملاو ضيرملا

 نينعلاو بوبجملاو ضيرملا نأ ىلإ يأرلا باحصأو روث وبأو يعفاشلا بهذ

 نأ انضت» ةشئاع ثيدح مهليلد .حيحصلا مسقي امك نومسقي مرحملاو يصخلاو ىثتخلاو
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 حاكنلا :باتك (”١11)ثيدحلا (؛)ج نخل

 ةشئاع موي ديري (؟اّذَع اَنأ َنْيَأ» :هيف تام يذلا هضرم يف لأسي ناك ْدْتَي هللا لوسر
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 يراخبلا هجرخأ .اننم ةشئاع تيب يف ناكف ؛ءءاش ثيح نوكي هجاوزأ هل نذآف ايس

 .أطي ال نمم لصاح وهو سنألل مسقلا نآل :اًضيأ اولاقو «(7441) ملسمو (1500)
 .(717/ /07) «ينغملا”وى(١01 /9) ؟نايبلا”و ١6١(« /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟مسقي له نونجملا

 «نهيلع يلولا هب فاط ءهنم فاخي ال انونجم جوزلا ناك نإف :هكللك ةمادق نبا لاق

 لدعي مل نإو .ةدئاف الو سنأ هنم لصحي ال هنأل ؛هيلع مسق الف .هنم فاخي ناك نإو

 يف تبث قح هنأل ؛ةمولظملل يضقي نأ هيلعف «نونجملا قافأ مث «نهنيب مسقلا يف يلولا

 .لاملاك ةقافإلا لاح هؤافيإ همزلف ؛هتمذ

 .(18/1/) *ينغملا”و 01١ /9) ؟نايبلا” :رظنا

 نهربغو ةمرحملاو ضئاحلاو ةضيرملل مسقي

 .ءاسفنلاو ءضئاحلاو ءءاقترلاو «:ةضيرملل مسقيو :هفلله ةمادق نبا لاق

 «كلام لاق كلذبو .مسقلا يف ءاوس نهلكو ءاهؤطو نكمملا ةريغصلاو «ةمرحملاو

 رهاظ يتلا كلذكو «مهفالخ مهريغ نع ملعن الو «يأرلا باحصأو «يعفاشلاو

 نإف «ةنونجملا امأو .نمل لصاح وهو ءسنآلاو نكسلاو ءاويإلا دصقلا نأل ؛اهنم

 اهنمأي ال هنأل ؛اه مسق الف ءاهنم فاخ نإو «ةحيحصلاك يهف ءاهنم فاخي ال تناك

 .اهب الو سنأ ا لصحي الو «هسفن ىلع

 )١477(. "ملسم حرش” و ,.(78/7) ؟ينغملا” و .( 2509 /9) ؟نايبلا”و )١6١/0( ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟ىرخألا هتجوز ىلإ اهل موسقملا دنع نم جرخي نأ هل زوجي له

 ةرورض ريغل اهتليل يف امل موسقملا دنع نم جرخي نأ زوجي الف هئاسن نيب مسق اذإ

 تئرب اذإف «جورخلا هل زاج هوحنو ضرمك كلذ ىلإ ةرورض تعد نإف ءاهنذإ ريغ نم



 هدا
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 ماقأ يذلا لثم ؛:ةضيرملا ةليل نم اهدنع نم جرخ يتلل ىضق اهيلإ جرخ يتلا ةضيرملا
 يف اهنع جرخو فلاخ نإف .تايقابلل مسقلا فنأتسي لب ضقي مل تتام نإو ءاهدنع

 كلذ نآل ؛كلذ يضقي الو ءاسأ دقف ءاليلق اهدنع ماقأو اهريغ ىلإ رذع ريغل اهتليل

 .طبضي ال ريسي

 ؟هيلع اذاف ءاعيرس جرخو اهعماجو اهتليل يف اهريغ ىلإ لخد نإو

 :نيهجو ةلبانحلا ركذو اهجوأ ةيعفاشلا ركذ

 ال ريسيلا نمزلاو مسقلا يف قحتسي ال ءطولا نأل ؛هؤاضق همزلي ال :امهدحأ

 حاكُتلا :باتك (11)ثيدحلا (؛
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 . ىضقي

 اهعماجيف ةعماجملا ةليل يف ةمولظملا ىلع لخدي نأ وهو .هيضقي نأ همزلي :يناثلا

 .ريثكلا هبشأف نكسلا هب لصحي عامجلا عم ريسيلا نألو ؛امهنيب لدعيل

 وأ ةقفنلا عفد نم ةجاحلل زوجيف اهريغ موي يف ةأرملا ىلإ راهنلا يف لوخدلا امأو

 .كلذ وحنو ءاهب هدهع دعبل اهترايز وأ هتفرعم ىلإ جاتحي رمأ نع لاؤس وأ ةدايع
 .(6 ١6 /5) "مهفملا”و ةفضضنف) ؟ينغملا”و «(015/9) "نايبلا” :رظنا

 ؟عامجلا يف هئاسن نيب ةيوستلا هيلع بجن له

 هنأ يف ملعلا لهأ نيب افالخ ملعن ال :(7 0 /1) "ينغملا» يف هنلله ةمادق نبا لاق

 نأل كلذو ؛يعفاشلاو كلام بهذم وهو .عامجلا يف ءاسنلا نيب ةيوستلا بجت ال

 ليمي دق هبلق نإف .كلذ يف نهنيب ةيوستلا ىلإ ليبس الو «ليملاو ةوهشلا هقيرط عاجلا

 كلَ نب أول دمت نأ اَوُعيِطَتَسَت نلَو 8 :ىلاعت هللا لاق .ىرخألا نود امهادحإ ىلإ
 تنكمأ نإو .عامجلاو بحلا يف :ينالسلا ةديبع لاق [1؟5:ءاسنلا]# َمكِضَرَح ولو

 125 يبنلا ناك دقو «لدعلا يف غلبأ هنإف ؛لوأو نسحأ ناك «عامجلا يف اههنيب ةيوستلا

 ال يف يِنْمْلَت الف ُكِلْمَأ َيِف يِمْسَق اَذَه َّمهللا» :لوقي مث «لدعيف نهنيب مسقي



 حاكّتلا :باتك (م١1)ثيدحلا (؛

 يف نهنيب ةيوستلا بجت الو لقا يف ىتح نهنيب يوسي ناك هنأ يورو .«!ُكِلَْأ
 ةيوستلا بجت مل اذإ هنأل ؛امهوحنو «سمللاو «لبقلا نم ؛جرفلا نود ايف عاتمتسالا

 .ها .ىلوأ هيعاود يفف «عامجلا يف

 هجرخأ .«!ُكِلَمأ ال اَيِف يِنمْذت اق كِلْمَأ ايف ءيِوْسَق اذه َمُهللا» :ثيدحلا

 باوصلاو .ا# ةشئاع ثيدح نم امهريغو )١١5٠( يذمرتلاو 5١7( 5) دوادوبأ

 ةعرز وبأو يراخبلا لاسرإلا حجر .ةبالق يبأ ليسارم نم هنأو «ءلاسرإلا ثيدحلا يف

 .يذمرتلاو

 )16١/6(. "دازلا” و (7519/77) "ىواتفلا”و 01١6( /9) "نايبلا” :رظنا

 ةدحاو ةليل يف نيتأرما فافز هركي

 هنكمي ال هنأل ؛ةدحاو ةليل يف ناتأرما هيلإ فزت نأ هركيو :هكلخ ينارمعلا لاق

 هيلإ اتفز نإف .ىرخألا تشحوتسا امهادحإ دنع ماقأ اذإو ءاعم دقعلا قح اههيفوي نأ

 ةيزم اهل ىلوألا نأل ؛ةيناثلا مث دقعلا قح ىلوألا فوأ ىرخألا لبق امهادحإ تناك نإف

 ىلع امهادحإل ةيزم ال هنأل ؛اهنيب عرقأ ةدحاو ةلاح يف هيلإ اتفز نإو «قبسلا

 .ىرخألا

 07١(. /9) ؟"ناييلا”و ىؤوه /0) "ينغملا” :رظنا

 ةيمدلاو ةملسملا نيب مسقلا

 نيب مسقلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ :هنللك رذنملا نبا لاق

 .جاوزألا ماكحأ يف نهنيب قرف الو «رئارح نهنأل؛ ...ءاوس ةيمذلاو ةملسملا

 .05/190) "ينغملا”و:(9/١51) "نايبلا”و ١15١(« /8) "فارشإلا” :رظنا



 اَذِإ ْمُهَدَحأ 1 :هلك هللا ٌلوُسَر َلاَق :َلاَق هضتنع ساّيَع نْبا نع 07
 ر#

 ام َناَطْيََشلا نَجَو َناَطْيَّسشلا اَنبَْج - ىللا ماب :َلاَق ُهَلْهَأ أَي ْنأ َداَرأ

 اذكه «ناطيش هرضي مل» :هدئنعو )١575( ملسمو (578/4و 7787) يراخبلا هجرخأ

 .ريكتتلاب

 :ثيدحلا ظافلأ

 ير :حون نع ىلاعت لاق «هتبارق لجرلا لهأو ؛نولهأ هعمج «هلهأ» :هلوق

 .هتجوز :انه دارملاو 40: دوه]4 لَه ْنِم بأ نإ
 .هنم هدعبأ اذإ :اًبينجت هبنجي ءينلا بنج نم «انبنج١ :هلوق

 هب عفتني ام لكل ماع قزرلاو «قازرأ هعمجو قزرلا نم «انتقزر ام١ :هلوق

 . عاجلا اذه نم ئىشانلا دلولا :انه دارملاو .ةح اص ةجوز ينقزرا مهللا :لاقي اذهلو

 :- ملعأ ىلاعت هللاو - ثيدحلا اذه دوصقم :هنلل> يبطرقلا لاق «هرضي ىل» :هلوق

 ناطيشلل نوكي الو «هئاوغإو ناطيشلا لالضإ نم ظفحي كلذ هل لاقي يذلا دلولا نأ

 َّنِإ # :ىلاعت هلوق يف نيروكذملا نيظوفحملا دابعلا ةلمج نم نوكي هنأل ؛ناطلس هيلع

 نيحلاصلا نيوبألا ةين ةكربب كلذو [0:ءارسإلا] ٌن'طْلَس ْمِهَبَلَع كلل سيل ىِداَبِع

 :ميرم مأ لوق نم بوش اذه نأكو .هيلإ ءاجتلالاو هب ذوعتلاو ىلاعت هللا مسا ةكربو
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 اذه نم مهفي الو .[؟ 1:نارمع ل وبيج | نطِيَسلا نم م اَهَتَيِرْدَو كلي اَهُذيِعَأ هك



 رحلا كمي

 ثيدحلا (؛ج لل
 دلولا كلذ ىلاعت هللا ظفحيو .كلذ لك نوكي دقف ؛هعرصو هثيعشتو هتسوسو ىفن

 حاكّتلا :باتك ما

 .ملعأ ىلاعت هللاو .هرمأ ةبقاعو هئيدو هبلق يف هررض نم

 .(5//75107) ؟حيضوتلا”و 1١(« /4) ؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عامجلا دنع ةيمستلا مكح

 يذلا دتتق» سابع نبا ثيدح يف دراولا ءاعدلاو ةيمستلا ملعلا لهأ بحتسا

 . عاجلا دنع هكللك فلؤملا هركذ

 )5١99/9(., ؟حتفلا” و 06 /0/ ؟ينغملا” و«( ٠ 4 /9) ؟نايبلا” :رظنا

 ةرشابملا لبق نوكت ةيمستلا

 لو دي ْمُكَدَح قس :ةياور رسفت ةياورلا هذهو .ةدارإلا دنع ةرشابملا لبق لوقلا

 .ديري نيح دارملا نأب - يراخبلا اهجرخأ - هلْ ني

 ؟ عاملا دنع يمست : ةأرملا له

 ضعب لاق )١١/ 5١5(: «عتمملا حرشلا” يف هلل نيميثع نبا خيشلا لاق

 :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛هلوقت ال ابنأ :باوصلاو «هلوقت ةأرملا نإ :ءاملعلا

 :ىلاعت لاق امك لجرلا ءام نم قلخي !منإ دلولا نألو ؛«ُهَلْهَأ ىّتأ اَذِإ ْمُكَدَح 9 َّنَأ ْوَ

 هوو لع نإ (0/) يلا يلصلأ نبنم جري (2) فاد لَم 00
 يذلا وه اذهلو ؛لجرلا ءام نم نوكت (منإ ةيونملا تاناويحلاف [6-هةيآلا:قراطلا] راق

 .ااَنمقَرَو اَم َناَطِبَّشلا ٍبَنَجَو َناَطْيَّشلا انتج ّمهللا" : :هلهأ يتأي نأ دارأ اذإ لوقي



 . 5 ٌوْمَلا»

ٌتْعِمَس :ّلاق ٍبْهَو نبا ٍنع ٍرِهاَّطلا يبأ ْنع :مِلْسْلَو
 :ومَحْلا :ٌلوقي ّتيَّللا 
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 .ِهوْحَتو معلا نبا جْوَّرلا براقأ نم ُهَهَبْشَاَمو َجْوَّرلا وخأ

 :ثيدحلا جيرخت

 .مقرلا سفنب هدنع يه «ملسملو :هلوقو (711/7) ملسمو (7"071) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .نهيلع لوخدلا اوقتاو اودعاب :يأ «ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكايإ» :هلوق

 .هرذحاو كلذ قتا :يأ !رشلاو كايإ باب نم وهو

 .هتيمست ىلع فقأ مل :هكلذ ظفاحلا لاق (راصنألا نم لجر لاق) :هلوق

 :ءامحألا نأ ىلع ةغللا لهأ قفتا :هكلَم يوونلا لاق (ومحلا تيأرفأ) :هلوق

 براقأ :ناتخآلاو ,مهوحنو .همع نباو «هيخأ نباو .هيخأو «هيبأك ةأرملا جوز براقأ

 .نيعونلا ىلع عقي راهصألاو .لجرلا ةجوز

 ءابآلا امأف «هئانبأو هئابآ ريغ جوزلا براقأ انه :ومحلاب دارملاو :هثللخ لاقو

 .خألا دارملا (نإو «توملاب نوفصوي الو ءاهب ةولخلا مهل زوجت هتجوزل مراحمف ءانبألاو

 هيف ةلهاسملا سانلا ةداعو .مرحمب سيل نم مهوحنو «هئباو «معلاو «خألا نباو

 !هانركذ امل ءيبنجألا نم عنملاب ىلوأ وهو «توملا وه اذهف ءهيخأ ةأرماب ولخيو
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 حاكنلا :باتك ("١)ثيدحلا (؛)ج

 ةنتفلا ىلإ ةيدؤم ءامحألاب ةولخلا :هانعم :ىضاقلا لاق (توملا ومحلا» :هلوق

 ,(1/9 "؟حتفلا”و .(548/48) "؟مالعإلا”و :(511/5) "ملسم حرش” و١ /0) "مهفملا” :رظنا
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 قادصلا :باب

 قادصلا :باب

 ةبغر قدصب هراعشإل ؛قدصلا نم هلصأو ءاهرسكو داصلا حتفب :قادصلا

 لباقمب ةأرملل هدعب وأ حاكنلا يف يذلا ضوعلا :وه قادصلاو «ةجوزلا يف جوزلا

 .اهعضب جوزلا ةحابتسا

 قادصلا ءامسأ

 :يهو تيب يف ةعومجم ءامسأ ةيناث هل قادصلا

 ُقِفاَلَعرْفُْعَمْنٌرْجَأَوءاَبِح ٌةَضيِرَفَو ٌةَلْخِنّرْفَمَو ٌقاَدَص
 ء[7:رونلا]# اًعاكَي َنوُدِجي ال# :ىلاعت هلوقب ال دتسم ؛حاكنلا مهضعب دازو

 ةقفنلاو ء[؟ :ءاسنلا]# اّلوَط مك ْعِطَتْسَي َمَل نَمَو» :ىلاعت هلوقب اًلدتسم ٍ؛لوَّطلاو

 .ءطولابو حاكنلاب لجرلا ىلع ةأرملل بجاولا لاملل مسا وهو

 قادصلا ةيعورشم
 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هتيعورشم ىلع لد

 نم اهريغو [؛:ءاسنلا]# دل َنَِقَدَص هَل اوْناَءَو# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .تايآلا

 .ثيداحألا نم هللا ءاش نإ ؛هركذ يتأيس |ىف :ةنسلا امأو

 .ملعلا لهأ نم عمج هلقن دقف :عامجإلا امأو

 .(72957 /0) ؟حيضوتلا”و 710/4 /4) ؟مالعإلا”و 2509/4 /5) ؟ينغملا” :رظنا



 .اًهَقاَدَص اَهَقْنِع

 :ثيدحلا جيرخن

 .(864) ةياورلا (1715١)حاكنلا باتك يف ملسمو :«(0 ٠ 87) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يف ءاسنلاو قرلا نم اهصيلختو ةبقرلا ريرحت :وه قتعلا :(ةيفص قتعأ) :هئوق

 .اهقادص اهقتع يي يبنلا لعجو ءايابس نكي نهيلع ءاليتسالا دعب برحلا

 يهتني .ريضنلا ينب ديس اهوبأ بطخأ نب يبح تنب :يه :(ةيفص) :هلوق

 اهنع لتقف قيقحلا يبأ نب ةنانك تحت تناك .مالسلا هيلع نارمع نب نوراه ىلإ اهبسن

 .يبسلا نم دي يبنلا اهافطصاف ؛تس ةنس ربيخب

 :هجوأ ىلع اذه ىنعم يف ةيعفاشلا فلتخا :(اهقادص اهقتع لعجو) :هئوق

 ءاشنإ يضتقي اذهو .هريغ فالخب ءافولا اهمزلف اهحكني نأ طرشب اهقتعأ هنأ

 .كلذ دعب دقع

 .هريغ فالخب كلذ هل زاجو ءاقادص قتعلا سفن لعج هنأ

 يهو هب اهجوزتف اهتميق اهيلع هل بجوف ؛اهجوزتي نأ طرش ىلع اهقتعأ هنأ

 .لوهجم قادصب جوزتي نأ هريغل سيلو «ةلوهجم
 نبا لاق «لآملا يف الو لاحلا يف ال رهم الب اهجوزتو ضوع الب اهقتعأ هنأ

 .يوونلاو حالصلا نبا اًضيأ لوقلا اذه ححصو .ثيدحلا ىلإ برقأ اذهو :نقلملا

 .(454/6) ؟حيضوتلا” و «(706 /) «مالعإلا” و ((80) ةياور )١185( "ملسم حرش” :رظنا



 يِحلا

 2 وع - 0: * ال

 قادّصلا :باب حاكنلا :باتك ("١1؛4)ثيدحلا (؛)ج

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هب جوزتت نأ ىلع هتمأ قتعأ اذإ

 اهمزلي ال ءاهقادص اهقتع نوكيو هب جوزتت نأ ىلع هتمأ قتعأ اذإ :لوألا لوقلا
 دمحمو ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .طرشلا اذه حصي الو هب جوزتت نأ

 نأ اهمزلي الو ءتقتع تلبقف طرشلا اذه ىلع اهقتعأ نإف :يعفاشلا لاق ءرفزو

 ىلع اهجوزتو تيضر نإف ءاناجم اهقتعب ضري مل هنأل ؛اهتميق اهيلع هل لب ءهجوزتت

 نإو «ريثك وأ ليلق نم ىمسملا رهملا هيلع اهو «ةميقلا اهيلع هلف هيلع ناقفتي رهم

 اهيلع هل ىقبت الو قادصلا حص اهلو هل ةمولعم ةميقلا تناك نإف اهتميق ىلع اهجوزت

 حصي امهدحأ ةيعفاشلل ناهجو هيفف ةلوهجم تناك نإو .قادص هيلع امل الو ةميق

 .فيفختلاو ةحماسملا نم برض هيف دقعلا اذه نأل ؛ةمولعم تناك ول امك قادصلا

 اهل بجيو ءحاكنلا حصي لب قادصلا حصي ال :ةيعفاشلا روهمج لاق هبو !مههحصأو

 .لثملا رهم

 صاخ هنأ فلؤملا هركذ يذلا كنت سنأ ثيدح لوقلا اذه باحصأ لوأتو

 .ةمألا نود حاكنلا نم هب هللا هصخ امت هنأو يو يبنلاب

 اهمزليو اهقادص اهقتع نوكيو هب جوزتت نأ ىلع اهقتعي نأ زوجي :يناثلا لوقلا

 يرهزلاو يعخنلاو نسحلاو بيسملا نب ديعس لوق وهو .قادصلا حصيو كلذ

 .قاحسإو دمحأو فسوي يبأو يعازوألاو يروثلاو

 ةيفص قتعأ :فلؤملا هركذ يذلا كنج سنأ ثيدح رهاظ :لوقلا اذه ةجح

 .دازلا يف بيط مالك هلو ميقلا نبا لوقلا اذه راتخاو .اهقادص اهقتع لعجو

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(119/9) ؟حتفلا” و )١١7/١( "دازلا”و ؛حاكتلا :باتك (1716) "ملسم حرش” :رظنا



< 
 حاكتلا :باتك (014)ثيدحلا (؛)ج

 ؟يلوو داهشإ مزلي لهف هب جوزتت نأ ىلع هتمأ قتعأ اذإ

 اهل اقادص اهقتع لعجو هتمأ لجرلا قتع زاوج :اهنمو :هنللك ميقلا نبا لاق

 (ىك جيوزت الو حاكنإ ظفل الو هريغ يلو الو دوهش الو اهنذإ ريغب هتجوز اهلعجيو

 ءادتقاب هملع عم «كلذ ىلإ راشأ الو (يب صاخ اذه) :طق لقي ملو «ةيفصب ّدينَر لعف

 اهولقنو ةصقلا اوور لب «هريغل حلصي ال اذه نإ :ةباحصلا نم دحأ لقي ملو «هب هتمأ

 .كلذ يف هب ءادتقالا نم دو هللا لوسر الو مهوعنمي ملو «ةمألا ىلإ

 اهقتع تلعجو يتمأ تقتع :لاق نم نأ ىلع صن دمحأ نإف :هنللذ ظفاحلا لاقو

 .كلذب اهحاكن دقعني هنأ .اهقادص

 .(757 76 /9) "محتفلا”و 20549 /8) "دازلا” :رظنا



 حاكتلا :باتك (م16)ثيدحلا (؛)ج قاّدّصلا :باب

5 

 | ُهْنَءاَج لي هللا ٌلوُسَو نأ كتف يِدِعاَسلا ٍدْعَس ِنْب ٍلْهَس ْنَع -6
000002 

 ل دي شعت كل يش كف هاا :ْتَلاَقَق

 ْيَّم ْنِْم َكَدْنِع َلَه» :َلاَقَق دج ةَجاَح ابي كَل ْنُكَي 1 نإ ءاَهِِنْجَّوَر ىللا َلوُسَر

 11 :لكي هللا ٌلوُصَر َلاَقَق .اًَذَه يِراَّزِإ الإ يِدْنِع اَم :َلاَقَف (؟اًهَقِدْصُت

 :َلاَق !دِجَأ اَم :َلاَق .«اًنْيَس ُسِمَتْلاَف كَل َراَرِإ الَو َتْسَلَج اًهَتيَطْعَأ ْنِإ

 :هك هللا ُلوُسَو َلاَقَق هاَئْيَش دي ْمَلَق َسَمَتلاَف .«ِديِدَح ْنِم اًماَك ْوَلَو ُسِمَتْلا»
 ةج ٌوَر)» 2 هللا ُلَوُس َو لاقف .م .ْمَحَن : :ّلاَق .2؟نآْزَقْلا َنِم 00 ْيَّم َكَعَم لَم»

 نارا هم كَعَم [َي

 سبيل فلؤملا هقاس يذلا قايسلا اذهو .(١؟4) ملسمو (ه١*ه) يراخبلا هج رخأ

 هللاو .هظفح نم اهلقني ثيداحألا ضعب لعلف ؛نقلملا نبا كلذ ىلع هبن اك ؛ملسم الو يراخبلل

 .ملعأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 عقوو .اهمسا ىلع فقأ ل ةأرملا هذه :هنَدلَج ظفاحلا لاق (ةآرما هتءاج) :هلوق

 ريسفت يف ظفاح لا ركذو .كيرش مأ وأ ميكح تنب ةلوخ اهنأ عاقعقلا نبال ماكحألا يف

 :بازحألا]# ٌءآَمَش نم َكِيلِإ وتو نهتم ُءاَسَت نم ىجرت# :ىلاعت هلوق دنع بازحألا ةروس
 .مدقت ام نهنم ديب هللا لوسرل نهسفنأ نبهو نمم ةلمج ةيآلا ١



 قاّدّصلا :باب

 لجرلا لع اهسفت ةأرلا ضرع بابحتسا :بف (كل يسفت تبهو ينإ):اهلوق

 :ىلاعت هللا لاق "1 صئاصخ نم اذه اهسفن بج ةأرلا نوكو .اهجوزتيل حلاصلا
 م عد 0 لا هم ل كا مآ

 نود نم كلا ٌةَصِلاَح 0 ؟ نأ يلا دا نإ ّىّبلِل اََسَمَت َتَبَهَو نإ َةَمِصْؤُم 54

 لاق لجرلا نإف ؛ثيدحلا نم ىنعملا اذه مهفي اًضيأو ,[٠0:بازحألا] َنيِنِم

 اهم لجو هيج رقي ةجاح كل نكي إي يا

 ءاليوط امايق :يأ ءفوذحم ردصمل اتعن نوكي نأ زوجي (اليوط تماقف) :هلوق

 .اليوط انمز تماق :يأ .فوذحم فرظل اتعن نوكي نأو

 لاق اذكو .هنع ثحبلا دعب هرأ مل :هللله نقلملا نبا لاق (لجر لاقف) :هلوق

 .ظفاحلا

 .ندبلا لفسأ هب رتسيو طسولا ىلع دشي بوث :رازإلا (يرازإ) :هلوق

 .دسجلا عيمج هب فحلي ام :فاحللاو «نيفتكلا ىلع لعجي ام :ءادرلاو

 مسا هيلع رفحي دقو ؛«عبصإلا يف سبلت صف تاذ ةقلح :متاخلا «اتاخ» :هلوف

 .متاوخ هعمج .سباللا

 ةدام وهو ءأدصي سيطانغملا هبذجي يزلف رصنع :ديدحلا «(ديدح» :هلوق

 ديدحلا :هعاونأ نمو .عينم هنأل ؛كلذب يمس «ةبالصلا يف لثملا هب برضي ةبلص

 .دئادح هعمج .بلّصلاو عواطملاو رهزلا

 يعم :لاق )0١59(: يراخبلا يف ءاج «؟نآرقلا نم ءيش كعم له» :هلوق

 َنُهّؤَرَقَت' :لاقف اهدّدع :دازو مدقتملا مقرلاب ملسم دنع وهو ءاذك ةروسو اذك ةروس

 .معن :لاق (؟ِبْلَك ِرْهَظ ْنَع 1

 :ينطقرادلا لاق (اهَكتْكَّلَم» :ظفلبو (اَهَتْكّلُم» :ظفلب ةلب ءاجو (اهكتجوز» :هئوق

 رثكأ مهو .(اهكتجوز» :ىور نم ةياور :باوصلاو ّمَهَو «اهتكّلُم» :ةياور



 ف 51١
 حاكتلا :باتك (15)ثيدحلا (؛)ج قاّدصلا :باب

 الوأ جيوزتلا ظفل ىرج نوكيو «نيظفللا ةحص لمتحيو :هتللذ يوونلا لاق .ظفحأو

 .ملعأ هللاو «قباسلا جيوزتلاب هاَهَتْكَلُم ْدَقَف ٌبَهْذا» :هل لاق مث ءاهكلمف

 اذكب كتجوزك دوقعلا يف ةلباقملل ةيضتقملا اهنإ :ليق ءابلا «كعم امب» :هئوق

 .ملعأ هللاو .ضيوعتلا ءاب اهنأو «لوألا

 .(550/0) ؟"حيضوتلا” و )35١7/9(« "حتفلا” و )١575(« ؟ملسم حرش” و )١718/5(« "مهفملا” :رظنا



 نب نمحّرلا َدَبَع ىأَر ِةِئكَج هللا َلَوُسَر نأ .كعنيخ ِكِلاَم نب سّنأ ّنَع -5

 ْ مه ور ل. هر06 .َنريي ث 5 0 . سم5 هم ريفر ةهكاس ل له

 وللا لوسَر اي :ل (!؟ميِهَم» :ِةلَك يبنلا لاقف ءٍِناَرْفعُز َعدَر هيلعو .يفوع

 :َلاَق .بَمَد ْنِم ٍةاَوَن َنْرَو :لاق .«؟اًهتقّدصَأ اَم» :لاقف ةَأَرْما تُْجّوَرَت 5 1-0 ريق م اسس

 .(ِةاشب ولو وأ !كل هللا كَراَبف» سد مور 59 م 3 200

 فئصملا قايس يفو )١1590(. ملسمو لومواوم» فلو" نقاء يراخبلا هج رخأ

 :هلوق الإ ,حيحص هدنسو )75١١9(. دواد يبأ دنع هظفلب وهو «نيحيحصلا يف امع ريسي فالتخا

 .هدنع تسيل ؛(«كل هللا كرابف»

 :ثيدحلا ظافلأ

 .نارفعزلا رثأ :تالمهم نيعو لادو ءارب وه (عدر) :هلوق

 وهو «ةينسوسلا ةليصفلا نم رمقم يصب تابن :نارفعزلا (نارفعز) :هلوق

 لاق ءرفعزم وهف ؛هتغبص :بوثلا ترفعزو .روهشم يبط يفيص عونو يرب :عاونأ
 هريغو نارفعزلا نم رثأ هب قلعت هنأ :ثيدحلا اذه ىنعم يف حيحصلاو :هنللم يوونلا

 نع يهنلا حيحصلا يف تبث دقف ؛رفعزتلا دمعت الو هدصقي ملو .سورعلا بيط نم

 لاجرلا ىهن دقو ءءاسنلا راعش هنأل ؛قولخلا نع لاجرلا يبن اذكو ءلاجرلل رفعزتلا

 يضاقلا هراتخا يذلا وهو ؛ثيدحلا ىنعم يف حيحصلا وه اذهف ؛ءاسنلاب هبشتلا نع

 .نوققحملاو

 .ةينامي ةملك يهو .مكنأشو مكرمأ ام :يأ (ميهم» :هلوق

 .ةلداعملاو ردقلا :نزولا :(نزو) :هئوق



 حاكتلا :باتك (م"5١1)ثيدحلا(:)

 نزو وهو «مهدنع مولعم رادقم نع ةرابع ةاونلا :(:بهذ نم ةاون) :هلوف

 .ءاملعلا رثكأ اهرسف اذك ءمهارد ةسمخ

 وأ كل هللا كراب :لاقي جوزتملل ءاعدلا بابحتسا :هيف (كل هللا كراب» :هلوق

 .هوحن

 .سرعلا يف عنصي يذلا ماعطلا يهو «ةميلو ذختا :يأ ءرمأ لعف «موأ» :هلوق

 .ليلقتلل يه امنإو «ةيعانتمالا تسيل هذه (ول) «ةاشب ولو» :هلوق

 .(17؟ /ه) "حيضوتلا”و ه6 //( ؟مالعإلا”و يا 5150 "؟ملسم حرش” و ؟"ةياهنلا”و "برعلا ناسل” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رهملا بوجو

 .[4:ءاسنلا]4 ٌةَلحخ نق ِدَص َهَسنِلآوناَءَو# :ىلاعت هللا لاق

 عمجم وهو .ةأرملل قادصلا بوجو ىلع لدت ةيآلا هذه :هنللَو يبطرقلا لاق

 اذإ ديسلا نأ قارعلا لهأ نم ملعلا لهأ ضعب نع يور ام الإ «هيف فالخ الو هيلع

 هآَسَيِلآاوناَءَو :ىلاعت هلوقل ؛ءيشب سيلو .قادص هيف بجي ال هنأ هتمأ نم هدبع جوز

 .معف [؛:ءاسنلا]© هَل َنِيَقَدَص

 اجرف أطي نأ دحأل زوجي ال هنأ نيملسملا ءاملع عمجأ :هنللَو ربلا دبع نبا لاقو

 ءاّدقن وأ اًئيد ىمسم قادص ريغب حاكن يف ءطو هل زوجي ال هنأو ؛هتبقر نود هل بهو

 هيف مزل ؛كلذ يف لوخدلا عقو نإف .اقادص يمسي ىتح لخدي ال هيلإ ضوفملا نأو

 .لثملا قادص
 .(57 /0) ؟يبطرقلا ريسفت” و «(719/17) ؟راكذتسالا” :رظنا



 حاكُتلا :باتك (01)ثيدحلا (:

 ؟هرثكأو رهملا لقأ مك

 ُهَنِم اوُدْحْأَت لَم اًراطنِق َنَهسَدَحِإ َمُكَيَتاَءَوأ# :ىلاعت هللا لاق دقف هرثكأ امأ

 َّدَح ال قادصلا نأ ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقنو «[٠٠:ءاسنلا14 اًعيَحك

 .يبطرقلاو ةمادق نباو ينارمعلاو ربلا دبع نباو رذنملا نبا هلقن .هرثكأل

 :رهملا لقأ يف اوفلتخاو

 نم ناجوزلا هب ىضارتو الام ناك ام لكف ءرهملا لقأل دح ال :لوألا لوقلا

 وهو .اقادص نوكي نأ زاج .هوحنو ديدحلا متاخو لعنلاو طوسلاك ريثكو ليلق

 كعفلذ دعس نب لهس ثيدح :مهتجح .فلخلاو فلسلا نم ءالعلا ريهامج بهذم

 ظ .ةلقلا ةياهن يف ديدحلا متاخلا نأل :اولاق فلؤملا هركذ يذلا

 .كلام لوق وهو .ةقرسلا باصن رانيد عبر هلقأ :ينانلا لوقلا

 .هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو .مهارد ةرشع هلقأ :ثلاثلا لوقلا

 يعخنلا نع يكحو «ةمربش نبا لوق وهو .مهارد ةسمح هلقأ :عبارلا لوقلا

 :ةرم لاقو .امهرد نيعبرأ نم لقأب ةأرما جوزت نأ هركأ :لاق اهدحأ :لاوقأ ةثالث

 .بهذلا نم لطرلا :قادصلا يف لاق هنأ هنع يكحو .نيرشعلاو ةرشعلا

 لهس ثيدحب ةجوجحم يهف لاوقألا يقاب امأو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .فلؤملا هركذ يذلا كتنخ
 حرش”و 580/5(2) ؟ينغملا”و «(0594/9) “نايبلا”و ء(١ا!/5١) "راكذتسالا”و 2( /0) "فارشإلا” :رظنا

 .(57/0) ؟يبطرقلا” و )١570(« "ملسم

 هيلع اوقفتاو هب اوضارت ام بسح ىلع نوكي قادصلا

 ل و# :ىلاعت هللا لوقل ؛هب اوضرو «هيلع اوقفتا ام قادصلا :هفللَج ةمادق نبا لاق

 ع يبنلا لاقو [؟ 4:ءاسنلا] © ٍةَصيِرَمْلَ دعب نس -ىب منْيصاَر اميف 8 َحاَسَج
 يي

 قاّدّصلا :باب



 «نيدقاعتملا اضر ربتعيف :ةضواعم دقع هنألو ؛«َنوُلُهَألا ِهْيَلَع ىَماَرَت اَم ُقِياَلَعلا١

 نأ زاج «هيلع جوزلاو وه قفتا (مهمف بألا يلولا ناك نإف .تاضواعملا دوقع رئاسك

 ام ىلع ةريبك وأ تناك ةريغص ابيث وأ تناك اركب ءاريثك وأ ناك اليلق اقادص نوكي

 العجو هتنبا مالسلا هيلع ىسوم مالسلا هيلع بيعش جوز كلذلو .ىضم ايف هانفلسأ

 ربتعا بألا ريغ يلولا ناك نإو «ةجوزلا ةعجارم ريغ نم ججح ينامث ةراجإ قادصلا
 قادصو اهراد رجأ هبشأف ءاهتعفنم ضوع وهو اهل قادصلا نأل ؛جوزلاو ةأرملا اضر

 نإ «عيبلا يف قلطملا ليكولا مكح همكحف «قادصلا يف يلولا اهنذأتسي مل نإف .اهتمأ

 .لثملا رهم اهلف هنع صقن نإو «مزلو حص داز اف لثملا رهم قادصلا لعج

 .(3841 /17) "عتمملا حرشلا” و ى741/ /5) ؟ينغملا” :رظنا

 راسيلاو ةردقلا عم قادصلا يف بحتسملا ردقلا

 نوكي نأ :راسيلاو ةردقلا عم قادصلا يف بحتسملا :هكللذ مالسإلا خيش لاق

 ةئامعبرأ نيب ام ناكو .هتانب الو دوك 2 يبنلا جاو زأ رهم ىلع ديزي ال هلجآو هلجاع عيمج

 و هللا لوسر ةنس هذهف .ارانيد رشع ةعست نم اوحن «ةصلاخلا مهاردلاب ةئاسمخ ىلإ

 :ناك كفخ ةريره وبأ لاق .قادصلا يف دكني هللا لوسر ةنسب نتسا دقف كلذ لعف نم

 .مهرد ةثاعبرأ كلذو «هيديب قبطو قاوأ رشع ْدْيي هللا لوسر انيف ناك ذإ انقادص

 ةشئاعل تلق :ةملس وبأ لاقو .هنئس يف دواد يبأ ظفل اذهو هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور

 ةرشع يتنث هجاوزأل هقادص ناك :تلاق 2 هللا لوسر قادص ناك مك : اتت

 ةئاسخخ كلذف :ةيقوأ فصن :تلاق .ال :تلق ؟ُشّنلا ام يردتأ :تلاق .اّشَنَو ةيقوأ

 25 هللا لوسر تانب قادص نأ رمع نع مدقت دقو .هحيحص يف ملسم هاور .مهرد

 هللا لوسر تانب قادص ىلع هتنبا قادص ديزي نأ ىلإ هسفن هتعد نمف كلذ نم اًوحن ناك

 ؛ةفص لك يف نيملاعلا ءاسن لضفأ نهو «ةليضف لك يف هللا قلخ ريخ نه يتاوللا 7



 نِحلا
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 حاكّتلا : :باتك (م:)ثيدحلا () ننل

 امأف .راسيلاو ةردقلا عم اذهو «نينمؤملا تاهمأ قادص كلذكو «قمحأ لهاج وهف

 .ةقشم ريغ نم هئافو ىلع ردقي ام الإ ةأرملا قدصي نأ هل يغبني الف هوحنو ريقفلا

 .(145 /"”) "ىواتفلا” و «(281 /5) ؟ينغملا” و .(9/88"7 /4) "نايبلا” :رظنا

 قاّدّصلا :ُباب

 ؟هتنبارهم نم اًنيش هسفنل طرتشي نأ بألل له

 لوق وهو .هلك هتنبال وهف ءرهملا نم اًيش هسفنل بألا طرش اذإ :لوألا لوقلا

 .ديبع بأو يروثلاو زيزعلا دبع نب رمعو ةمركعو سواطو ءاطع

 :هلوقو «[ ؛:اسنلا]4 هل َنيِمَقْدَص َكَسَنِلآ اوُتاَءَو # :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 نب لهس ثيدحو ٠[ :ةنحتمملا] هروح هوتيل آ5إ نهوَحكت : نأ ٌككَع حاتجالو#

 (؟اًَهَنقَدْصَأ اَم» :هيفو .هدعب كعدلل سنأ ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ دعس

 .ةلدآلا نم اهريغو

 ريثك داتعا دقو :لاق ثيح هكلخ ينابلألا خيشلا رايتخا وه لوقلا اذهو :تلق

 .هميرحت ىلع لدي ام نآلا رضحتسأ ال تنك نإو انأو ءطرشلا اذه لثم .ءابآلا نم

 لِ يبنلا نأ حص دقف ؛ءيش نم ولخي ال هنأ - ىلاعت هللا دنع ملعلاو - ىرأ ينكلو

 .لثم نأ ىري ال «ةرطفلا ميلس |ملسم نظأ الو «قالخألا مراكم ممتأل تثعب |نإ :لاق

 ىلإ ةأرملاب ةرجاتملل اببس نوكي ام اريثكو ءال فيك «قالخألا مراكم يفاني طرشلا اذه

 زوجي ال اذهو !اهلضعأ الإو «ربكألا ظحلاو ءرفوألا طرشلاب يلولا وأ بألا ىظحي نأ

 )1٠١١1(. ؟ةفيعضلا ةلسلسلا” ها .هنع نآرقلا يهنل

 لوق وهو .هسفنل هتنبا قادص نم اًئيش طرتشي نأ ةأرملا بأل زوجي :يناثلا لوقلا

 فالآ ةرشع هسفنل طرتشا هتنبا جوز امل هنأ قورسم نع يورو «قاحسإو دمحأ

 نع كلذ وحن يورو «كنتأرما زهج :جوزلل لاق مث «نيكاسملاو جحلا يف اهلعجف

 .نايدغ نباو يفيفعلاو زاب نبا ةمئادلا ةنجللا يتفت هبو .نيسحلا نب يلع
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 حاكُتلا :باتك (01)ثيدحلا (؛ 2 ظفلا

 :مالسلا هيلع ىسوم جوز يذلا ريبكلا خيشلا نع ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 :صصقلا]4 جَجِح َىنمَك رأت نأ حلَع نيكه هوَ ىَدَحِإ كك نأ دير أ فِ لاَ 0

 نع بيجأ دقو .هسفنل طرش وهو همنغ ةياعر ىلع ةراجإلا قادصلا لعجف .[

 قادّصلا :باب

 :ثيدحب 0 .هخسني ام انعرش يف ءاج دقو مدقتم عرش اذه نأ ةيآلا هذه

 َّنإ» :ل 25 يبنلا نأ ننسلا يف اهنعتطط ةشئاع ثيدحور ,«َكيبأل َكَْلاَمَو َتنَأ»

 كا ْنِم ْمُكَداَلْوَأ َّنِإَو ْمُكِبْسَك ْنِم ْمَتلَكأ ام َبَيْطَأ

 لوق وهو .ةيمستلا دسفتو ثلا رهم اهلف كلذ لعف اذإ :ثلاثلا لوقلا

 بجي ال رهملا نأل ؛دسافلا طرشلا اذه لجأل ؛اهقادص نم صقن هنأل :لاق ,يعفاشلا

 .اهعضب ضوع هنأل ؛ةجوزلل الإ

 :هفلله لاق ءبيط ليصفت هلله نيميثع نبا خيشللو .لوألا لوقلا :وه برقألا
 بأللف هتكلم اذإ مث اقلطم ةجوزلل وهف دقعلا لبق ناك ام نإ :باوصلا وهو ليقو

 نع ثيدح كلذ يف درو دقو «هيلإ يدهأ نمل وهف هدعب ناك امو ءطورشلاب كلمتي نأ

 مرْكَأ امم َّنَحَأ» :نسح وهو «نئسلا لهأ هجرخأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 ىلإ يدؤي لوألا نأل ؛حصأ ثيدحلا هيضتقي يذلا اذهو .' هيخأ وأ ةثتبا ل لُجرلا ِهْيَلَع

 ضيرعت هيفف ؛هجوزي رثكأ اهيبأل طرشي ناسنإ :يأ «ةعلسلا ةلزنمب تنبلا نوكت نأ

 اوراصف «نآلا سانلا عسوت اذه لجأ نمو !ريطخ رمأ اذهو «بألا نم ةنامألا دقفل

 ةأرملا رهم راصف ءتخألل اًئيشو «خألل اًئيشو «مألل اًئيشو .بألل اًئيش نوطرتشي

 !!لعفلا اذه ببسب ةنامألا تعاضف ؛هنم ةفتن ذخأي مهنم دحاو لك «ءالشأ بهذي

 ىلإ يه نكل ؛تئش ام كدلو لام نم كلمتت نأ كل بألا اهيأ اي تنأ :لوقن نحنف

 ؛طوقسلل ضرعم هنم هكلمت يذلاف كلذ عمو ءدقعلا دعب هكلمت لب «هتكلم ام نآلا

 نكي مل اهببسب ةقرفلا تراص ولو .هفصن الإ اط راص ام لوخدلا لبق تقلط اذإ هنأل



 نخلا كبح
 0 كعلم

 حاكتلا :باتك (915)ثيدحلا (؛)ج

 طورشلاب تئش ام اهلام نم ذخأت نأ كلف ءرهملا تّكلمو اهيلع َدَتع اذإف «ءىث اهل

 .ملعلا لهأ دنع ةفورعملا

 نباو )51١569( دوادوبأ هج رخأ ركذ يذلا بيعش نب ورمع ثيدح :تلق

 قاّدّصلا :باب

 هنللَو ينابلآلا مامإلا هفعضو «جيرج نبا ةنعنع :هيف ؛فيعض هدنسو )١9466(« هجام

 )/١١١1(. "ةفيحضلا” ف

 ؟ةفيعضلا”و © 5) "ينغملا” و 9//2741((2) نايبلا”و ((95/8) ؟ةنسلا حرش” و ((14/5) ؟"فارشإلا” :رظنا

 اا م١1 "عتمملا حرشلا”و )/٠١١1(« مقر ثيدح تحت

 !اًنيش هسفنل طرتشي نأ بألا ريغ يلولل له

 رهم نم اًئيش هسفنل طرتشا اذإ مهوحنو معلاو خألاو دجلاك بألا ريغ يلولا

 هذه لبق ةلأسملا يف مهركذ مدقت نمو دمحأ مامإلا لوق وهو .لطاب طرشلاف هتيلوم

 .ةيمستلا دسفتو .لثملا رهم :يعفاشلا لاقو

 .(7//191) ؟ينغملا”و «هذه لبق ةلأسملا عجارم :رظنا

 اهقادص ىطعت ىتح اهسفن عنمت نأ لوخدلا لبق ةأرملل

 نم عنمت نأ ةأرملل :لوقي ملعلا لهأ نم ظفحن نم لك :هكلم رذنملا نبا لاق

 .قادصلاب هتبلاط مث اهاضرب لخد نإف ءاهرهم اهيطعي ىتح اهيلع جوزلا لوخد

 لاقو .دمحمو بوقعي لاق هبو .اهيلع قفني ماد ام هنم عنمت ال :لوقي يعفاشلا ناكف

 .رهملا اهيطعي ىتح ءاهيلع لخد نإو اهسفن هعنمت نأ ال :نامعنلا

 .(ا/830 /5) "ينغملا” و .(084 /5) ؟فارشإلا”و )٠١7(« ؟عاججإلا” :رظنا



 ا
 ج

 ؛اًنيش اهئاطعإ لبق ةأرملاب لخدي نأ لجرلل زوجي له
 هركذ يذلا كتف دعس نب لهس ثيدحل ؛لوخدلا لبق رهملا ليجعت بحتسي

 اهيلع لخدي نأ زوجي له :اوفلتخاو .'ِليِدَح ْنِمًاَماَح ْوَلَو ءسِمَتْلا» :هيفو ءفلؤملا

 ؟اًئيش اهيطعي نأ لبق

 لوق وهو .اهرهم نم اًئيش اهيطعي نأ لبق اهيلع لخدي نأ زوجي :لوألا لوقلا

 .يعفاشلاو يروثلاو يعخنلاو نسح لاو بيسملا نب ديعس

 نباو سابع نبا نع اذه يور .اًئيش اهيطعي ىتح اهيلع لخدي ال :يناثلا لوقلا

 اهب لخدي ال نأ ةنسلا تضم :يرهزلا لاق ءكلامو ةداتقو يرهزلا لاق هبو ءرمع

 .اهيلإ اهيقليو هيلعن ىدحإ علخي :سابع نبا لاقو .اًئيش اهيطعي ىتح
 ةمطاف كتنخ يلع جوزت امل :لاق دضتيع سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 حاكتلا :باتك (01)ثيدحلا (؛ قاّدّصلا :ُباب

 َكُعْرِد َنْبَأ١ :لاق !ءيش يدنع ام :لاق ااَنيَش اًهِطغَأ يي هللا لوسر لاق اغن»

 .حيحص هدنسو ؛هريغو (؟78١) دوادوبأ هجرخأ .1؟ةّيِدَطحْلا

 اًئيش ضبقت نأ لبق اهيلع هلوخدب تيضر نإ :رذنملا نبا هلاق ام :وه حجارلا

 .هنم عنمت ةجح ملعن ال ذإ ؛هب سأب الف

 هللاو ءباجيإلا ىلع ال ءبابحتسالا ىلع لدي ةعتنيع سابع نبا ثيدحو :تلق

 .ملعأ

 .0771/5) "ينغملا”و .(45/0) "ةنسلا حرش” و :«(08 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 هضعب وأ رهملا لجأ اذإ

 ىلإ لجآلا ناك نإف ءالجآ هضعبو الجاع هضعب وأ الجآ رهملا نوكي نأ زوجي

 :لاوقأ هيفف ءىمسم ريغ لجأ ىلإ لجآلا ناك اذإو ءزوجييف ىمسم لجأ



 حاكّتلا :باتك (01)ثيدحلا (؛)

 وأ تومب الإ هب ةبلاطملا قحتسي ال هنإف ؛هلجأ ركذي ملو هلجأ اذإ :لوألا لوقلا

 كلام ىلإ اهبتك ةلاسر هيف هلو .دعس نب ثيللاو يبعشلاو يعخنلا لوق وهو .ةقرف

 نبا رايتخا وهو دمحأ نع صوصنملا وه لوقلا اذهو .لوقلا اذه فالخ هيلع ركني

 .ميقلا نباو ةيميت

 نب دامحو نسحلا لوق وهو .الاح نوكيو ؛ةلاهجلل لجألا لطبي :يناثلا لوقلا

 .ديبع يبأو يروثلاو ةفينح يبأو نايلس يبأ

 هلجأ ةلاهجب ضروعلا ةلاهجل ؛لثملا رهم بجيو ةيمستلا دسفت :ثلاثلا لوقلا

 .يلبنحلا باطخلا يبأو يعفاشلا لوق وهو .لثملا رهم ىلإ عجرتف

 نأ نوهركي هباحصأو كلام ناك :كلملا دبع لاق ءكلام بهذم :عبارلا لوقلا

 نإف هلك زجان ىفم [يف قادصلا امنإ :لوقي كلام ناكو .ارخؤم رهملا نم ءيش نوكي

 نبا نع يكحو .كلذ ين لجألا لوطي نأ بحأ الف ءارخؤم كلذ نم ءيش عقو

 .عبرألاو نيتنسلا ىلإ مساقلا

 .ىرخأ لاوقأ كانهو

 ريخأت ىلع هيلع ناجوزلا قفتا يذلا قادصلاب مازلإلا :هلله ميقلا نبا لاق

 رخؤملا نإف .ةرخؤم ةئامو ةمدقم ةئام :جوزلا لاق لب الجأ يمسي مل نإو مب ةبلاطلا

 .حيحصلا وه اذه .ةقرف وأ تومب الإ هب ةبلاطملا قحتسياال

 «ةيمستلا ةحص نم ديو هللا لوسر باحصأ هيلع ام حيحصلاو :هلله لاقو

 وهو ءمهنم اعامجإ ثيللا هاكح .ةقرف وأ تومب الإ هب ةبلاطملا نم ةأرملا نيكمت مدعو

 .هقفلاو سايقلا ضحم

 :(1178) ؟ملسم حرش” و (187 /5) ميقلا نبال "هقفلا عماج” و :(591“ /5) "ينغملا” و «(477/6) "فارشإلا” :رظنا

 .((11 9 "حتفلا”و



 حاكُتلا :باتك (01)ثيدحلا (؛

 ؟حاكنلا حصي لهف ءاقادص مسي مل اذإ

 قاّدصلا :باب

 وهو .لثملا رهم قحتستو قادص ةيمست ريغ نم حاكنلا حصي :لوألا لوقلا

 باتكلاب تبث دق :ميقلا نبا لاق ءكلذ ىلع عامجإلا لقن لب «ملعلا لهأ ةماع لوق

 ها .لثملا رهم بوجوو ءرهم ةيمست ريغ نم حاكنلا دقع زاوج عامجإلاو ةنسلاو

 أوُسرفت وأ َنُهوُسَمَت مكاَم نأ ُمَدَلَط نإ َتِلَع َحاَ الل :ىلاعت هلوق :مهتجح
 ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر نع كمن دوعسم نبا لكسو .[77:ةرقبلا] هضم نه

 ال اهئاسن قادص لثم اهل :دوعسم نبا لاقف .تام ىتح اهب لخدي ملو ءاقادص اهل

 :لاقف يعجشألا نانس نب لقعم ماقف .ثاريملا الو ةدعلا اهيلعو ءططش الو سكو

 نبا اهب حرفف .تيضق يذلا لثم انم ةأرما قشاو تنب عورب ىف ديبي هللا لوسر ىضق

 .حيحص هدنسو )١١545(. يذمرتلاو )75١١5( دوادوبأ هجرخأ .دوعسم

 لاقو «ةيعفاشلا ضعب لوق وهو .ةبوهوملاك نوكت اهنأل ؛حصي ال :يناثلا لوقلا

 .هدعب ال لوخدلا لبق خسفي :كلام

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(1845/5) ميقلا نبال *هققلا عماج”7 و (1؟؟1/) "عانقإلا” و( /5 "ينغملا” :رظنا

 ةأرملل ارهم نآرقلا ميلعت لعج مكح

 نب نسحلاو ءاطع لوق وهو .اقادص نآرقلا ميلعت نوكي نأ زوجي :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإو هباحصأو يعفاشلاو حلاص

 لعجل ةيعفاشلا طرتشاو .فلؤملا هركذ يذلا كعيذ لهس ثيدح :مهتجح

 :نيطرش ارهم نآرقلا ميلعت

 .ريخألا وأ لوألا عبسلا وأ نآرقلا لك :لوقي نأب «هملعي يذلا ردقلا نايب ١-

 .تءاش ام هيف اهملعيو ءارهش نآرقلا ميلعت اهقدصي نأب «نامزلاب اهريدقت -؟



 دعس نب ثيللاو |هباحصأو ةفينح يبأو كلام لوق وهو .زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .ههركأ :ةياور يف دمحأ لاقو «يعفاشلا بحاص ينزملاو يرهزلاو

 ٌليَأَو# :ىلاعت هللا لاق «لاومألاب الإ حابتست ال جورفلا نأ :لوقلا اذه ةجح

 كم ْعِطَتْسَي مل نَمَو» :هلوقو [؟: ءاسنلا]# مُككلومَأِ وعم أوْعَنَْي نأ حُكَحِلَد ُهآَرَواَم ل

 :اولاق «لاملا لوطلاو [؟:ءاسنلا14 ٍِتَسِمْؤُمْلا تكصخملا مكي نأ اًلْوَط

 وه انإ هنأب فلؤملا هركذ يذلا تنيغ لهس ثيدح نع اوباجأو .لاب سيل نآرقلاو

 :اولاقو .نآرقلا لهأ نم كنأل اهكتجوز :هانعمو «هلهأو نآرقلل ميظعتلا ةهج ىلع

 .ماللا :ىنعمب (َكَعَم (َي» :هلوق يف ءابلا

 نإ :مهوقو «فلؤملا هركذ يذلا تضخ لهس ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 لوقت امك ء«ضوعلل ءابلا انإو ءاقاسُم الو ةغل حيحصب سيل اذه «ماللا :ىنعمب ءابلا

 .يبطرقلا هلاق .هنع اضوع :يأ ءاذهب اذه ذخ

 حرشاو ,((11/4) "مهفملا”و «(287/5) ؟ينغملا”و )8١/١17(« "راكذتسالا”و «(51/0) "فارشإلا” :رظنا

 ,(577/9) "حتفلا” و 577 /0) ؟نيبلاطلا ةضور” و ؛(575١) ؟ملسم

 ؟ارهم عفانملا لعج زوجي له

 هتباد وأ هراد عفانم لعجي نأ حصيف اًقادص ةعفنملا نوكت نأ زوجي :لوألا لوقلا

 وأ ءانب وأ عرز يف اهل هتمدخ اهقادص لعجي وأ «هتجوزل اقادص اّلْثم ةنس هدبع وأ

 وأ ةغل وأ اهقف وأ انيعم احابم ارعش اهل هميلعت حصيو «كلذ وحن وأ بوث ةطايخ

 ةيعفاشلا بهذم اذهو .ةحابملا ةيويندلا وأ ةيعرشلا مولعلا نم كلذ ريغ وأ اوحن

 .يح نب نسحلاو قاحسإ لوق وهو «ةيكلاملا بهذم يف روهشملاو ةلبانحلاو

 كلك ْنَأ ُديرَأ ّنِإ َلاَق# :ريبكلا خيشلا نع ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 نب لهس ثيدحو ء[ا: صصقلا]4 جَبِح َىَمَك ِفَرْجَأت نأ حِلَع نينه َءَوَنب ىَدَحِل

1 2 

 ديرأ



 حاكّتلا :باتك (15)ثيدحلا (؛

 ظفل ينو .«نآْرَقلا َنِم َكَعَم مب اَهَكْدْجَوُر» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كنت دعس

 .(ٍنآرلا نم اَهْمَّلَعَف ءاَهَكْتْجوَر ْدَقَق١ :ملسل

 نأ ىلع ةأرما رح جوزت ول :هلاثم ءاقادص نوكت ال رحلا عفانم :يناثلا لوقلا

 لاق .فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وهو .لثملا رهم اهو ةدساف ةيمستلاف «ةنس اهمدخي

 لاقو .ةافانملاو ةنهملا نم هيف ال ؛ةمدخلاب صتخي فالخلا لحمو :مالسإلا خيش

 ال اذهو هب الالذإو ةناهتسا هنوكل ؛مارح رحلا اهجوز ةرحلا مادختسا :يناساكلا

 ىلع اهجوزت ولو :يناساكلا لاق «ةيفنحلا دنع ةزئاج يهف نايعألا عفانم امأو .زوجي

 اهيلع لمحلاو «هتياد بوكرو هديبع ةمدخو هراد ىنكس نم نايعألا رئاس عفانم

 هذه نآل ؛ةيمستلا تحص ةمولعم ةدم نايعألا عفانم نم كلذ وحنو هضرأ ةعارزو

 يف ةجاحلاو .ةجاحلا ناكمل ؛دوقعلا رئاس يف اعرش لاومألاب تقحتلا وأ لاومأ عفانملا

 .ةققحتم حاكتلا

 وأ اهثرح حالصإك ءاقادص ةلصفنم تناك اذإ عفانملا لعج زوجي هنأ :ةصالخلا

 هيف امم اهل هتمدخ اهقادص لعجي نأ امأو .هركذ مدقت امم كلذ هبشأ امو اهمنغ يعر

 ريغو ماعطلا اهل خبطيو اهتيب سنكيو اهشارف شرفيو اهءايث ال لسغي نأك «هل ناهتما

 ٌلالذإ اذه هلعفو «ةأرملا ديس جوزلاف ءاًدوسم ديسلا حبصي هنأل ؛زوجي ال اذهف «كلذ

 .[7 4 :ءاسنلا] © ِءآَسيلَأ َلَع تروُموَم ُلاَجَرلآ# :لوقي لجو زع هللاو «هب ةناهتساو هل

 )41١1/4 ؟مهفملا”و ((787/5) ؟ينغملا”و .(594/) ؟عئانصلا عئادب”و «(7/5 /9) ؟نايبلا” :رظنا

 .(11//101) ؟عتمملا حرشلا”و 2171 /8) "فاصنإلا”و



 بِحلا

 حاكُتلا :باتك ("1)ثيدحلا (؛ ل

 اهب جحي نأ ىلع اهجوزتاذإ

 يعفاشلا لوق وهو .ةيمستلا حصت مل ءاهب جحي نأ ىلع اهحكت اذإ :لوألا لوقلا

 .حصي ملف رادقم الو دح ىلع هل فقوي ال لوهجم نالمحلا نأل :اولاق «ةلبانحلاو

 .لثملا رهم اهلف اذه ىلعو

 باحصأو يعازوألاو يروثلاو كلامو يعخنلا لوق وهو .حصي :يناثلا لوقلا

 كلذكو .نالمحلا ةميق فصن هيلع :كلام لاقف .ءلوخدلا لبق اهقلط نإف .يأرلا

 .ديبع وبأ لاق هبو .ةوسكلاو ةقفنلاو :دازو ءيعازوألا لاق

 ءاهنع ىفعيف ؛ةريسي يهف تلصح نإو ةلاهجلا نأل ؛يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو

 .(287 /5) ؟ينغملا”و )5١/5(« "فارشإلا :رظنا

 اًقادص نوكي ال لومتي ال يذلا ءيشلا

 لثم نأ ىلع عامجإلا ضايع لقنو )35١١/9(: ؟حتفلا» يف هلله ظفاحلا لاق

 هلقن تبث نإف ,حاكنلا هب لحيالو اقادص نوكي ال ةميق هل الو لومتي ال يذلا ءيشثلا

 ناك ولو اًئيش ىمسي ام لكب زوجي :لاقف مزح نب دمحم وبأ عامجإلا اذه قرخ دقف

 ؛اديِدَح ْنِم اَماَح ْوَلَو ءسِمَتْلا» : دي هلوق ةفاكلا هيلإ بهذ ام ديؤيو «ريعش نم ةبح

 «ةميق هل ديدحلا نم متاخلا نأ كش الو «هقوف امل ةبسنلاب ليلقتلا دروم هدروأ هنأل

 هنود ءيش ال هنأ ىلع لدي ربخلا قاسمو .ريعشلا ةبحو ةاونلا نم ارطخ ىلعأ وهو

 .عضبلا هب لحتسي

 اًقادص نوكي ال هعيب حصي ال ام

 مودعملاو لوهجملاو نيجرسلاو ريزنخلاو بلكلاو رمخلاك هعيب حصي ال يذلا

 هميلست ىلع ردقي ال امو ؛هضبق لبق انوزوم وأ اليكم عيبملاك هيلع هكلم متي ال امو
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 ءاكتلا :باتك (م١1)ثيدحلا (؛)

 ال ءزوج ةرشقو ةطنح ةبحك ةداع لومتي ال امو «ءاملا يف كمسلاو ءاوهلا يف ريطلاك

 .ةراجإلاو عيبلاك حصي ملف ,دقع يف ضرع هنأل ؛اقادص نوكي نأ حصي

 رهم امهنم نوكي ال ريزنخلاو رمخلا نأ ىلع ءاملعلا عامجإ :هئلله لاطب نبا لاق

 ههجو ريغ ىلع كلمت وأ هكلم نع يب ام رئاسو ءلوهجملاو ررغلا كلذكو ملسم

 .هلئكسو

 م

 .( مال مج( "ينغملا” و ,(519 /9/) لاطب نبال ؟يراخبلا حرش”و ,(7 9/4 /9) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟قادصلا داسفب دقعلا دسفي له

 «تباث حاكنلا نإف ؛هميلست نع زجعلا وأ همدع وأ هتلاهجل قادصلا دسف اذإ

 هيف نوكيو :لاقو «لاطب نبا عامجإلا لقن اذكهو .افالخ هيف ملعن ال :ةمادق نبا لاق

 .لثملا رهم

 :نيلوق ىلع ريزنخلاو رمخلاك امرحم قادصلا ناك اذإ اوفلتخاو

 ةماع لوق وهو .لثملا رهم اهو .حيحص حاكنلاو ةدساف ةيمستلا :لوألا لوقلا

 :مهتجح .يأرلا باحصأو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلا :مهنم «ملعلا لهأ

 ءادساف وأ احيحص رهملا نوكي نأ نيب لصفي ملو .(يَوب لإ َحاَكِن الز :ثيدح

 ؛ةبوصغم مهارد ىلع اهجوزت ول | ءرهملا داسفب لطبي ملف حاكن دقع هنأل :اولاقو

 رهم اه بجيو «ىلوأ هداسف عم دقعني نألف رهم ةيمست نودب حاكنلا دقعنا اذإ هنألو

 بجيف ؛حاكنلا ةحصل هدر رذعت دقو ءضوعملا در يضتقي ضوعلا داسف نأل ؛لثملا

 .هدي يف فلتو عيبملا ضبقف دساف نمشب اًئيش ىرتشا نمك «لثملا رهم وهو هتميق در

 .هتميق در هيلع بجي هنإف

 نإ :كلام لاقو ءديبع يبأ نع لوقلا اذه يكح .دساف حاكنلا :يناثلا لوقلا

 لعج حاكن هنأب هدسفأ نم جتحاو «خسف هلبق ناك نإو حاكنلا تبث لوخدلا دعب ناك



 حاكّتلا :باتك (015)ثيدحلا ) قادّصلا :باب

 فلله ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقلا اذه راتخاو .راغشلا هبشأف امرحم هيف قادصلا

 هبشأ وهو «دمحأ بهذم يف نيلوقلا دحأ وهو «ءكلام باحصأ نم هلوقي نم هلوقي

 .لوصألا سايقب هبشأو «نآرقلا رهاظب

 .ملعأ هللاو ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 (ىوم- 9ع /5) "ينغملا”و يبو /4) ؟نايبلا”و .(؟9١ /9/) ؟لاطي نبا حرش” و يعدد وو "فارشإلا” :رظنا

 .(1457/8) ؟فاصنإلا”و «(79/9/70) ؟ىرواتفلا”و

 هوحنو لوهجملاو مودعملاك ادساف اقادص اهل ىمس اذإ

 وهو .غلب ام اغلاب لثملا رهم بجو ةدساف ةيمست اهل ىمس اذإ :لوألا لوقلا

 .ةليانحخلا ضعبو رفزو يعفاشلا لوق

 ةفينح بأ لوق وهو .لثملا رهم وأ ىمسملا نم لقألا بجي :يناثلا لوقلا

 م اهلثم رهم نم لقأب تيضر اذإف دقعلاب الإ موقي ال عضبلا نآل :اولاق «هيبحاصو

 .ةدايزلا طاقسإب تيضر اهنأل ؛هب تيضر ام رثكأب موقي

 :هفللك ةيميت نبا لاق «هتميق وأ هلثم ىمسملا رهملا لدب بجي :ثلاثلا لوقلا

 وأ هلثم ىمسملا رهملا لدب اوبجوأ ءاملعلا رئاسو مهريغو انباحصأ نم روهمجلاو

 در بجي ملف دسفي مل انه حاكنلا نأل ؛اعطق باوصلا وهو عضبلا لدب ال ؛هتميق

 وه بجاولا لب ؛هلدب در بجي مل عضبلا در بجي مل اذإو .عضبلا وهو هب قحتسملا

 ىلإ برقأ وهو ءبجاولا وه ىمسملا لدب ناكف .هلدبف الإو ءنكمأ نإ ىمسملا ءاطعإ
 .اهدب وأ نيعلا در بجوت تدسف اذإ دوقعلا رئاس يفو ءعضبلا لدب نم هب اوضارت ام

 .ملعأ هللاو «لثملا رهم ىلإ عجر لدبلا رذعت نإف «ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(185/8) "فاصنإلا”و .(8/5١5؟9) ؟ىواتفلا”و 9< /5) "ينغملا”و ,(51/6 /9) ؟نايبلا” :رظنا



 بْحْلا

 حاكُتلا :باتك (01)ثيدحلا 1 هقلا

 ؟لثملا رهم يف ربتعملا وه ام

 يغبنيو .اهيبأ لبق نم اهبراقأ نم اهئاسن رهم اهلثم رهم يف ربتعملا :لوألا لوقلا

 تانب مث اهتامع مث اهتاوخأ اهيلإ اهتابصع ءاسن :برقألاف .برقألاف برقألا ربتعي نأ

 اهلامجو اهلقعو اهنيد يف املاح لثم يف نوكت نأ ريتعيو .برقألاف «برقألا اهمع

 وهو .قادصلا هلجأل فلتخي ام لكو ءاهبسن ةحارطو اهتبويثو اهتراكبو اهراسيو

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق

 امل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر نع كن“ دوعسم نبا نع يور ام :مهتجح

 سكو ال اهئاسن قادص لثم امل :دوعسم نبا لاقف ءتام ىتح اهب لخدي ملو ءاقادص

 ىضق لاقف ىعجشألا نانس نب لقعم ماقف .ثاريملا املو ةدعلا اهيلعو ءططش الو

 نبا اهب حرفف .تيضق يذلا لثم انم ةأرما قشاو تنب عورب يف 55 هللا لوسر

 .حيحص هدنسو )١١545(( يذمرتلاو )5١1١5( دوادوبأ هجرخأ !دوعسم

 .اهبراقأ اهئاسنو (اهئاسن قادص لثم) :هلوق ثيدحلا نم دهاشلا

 وهو .اهمع تنب وأ اهتمعو اهتخأو اهمأ :لثم ءاهئاسن رهم اهل :يناثلا لوقلا
 ةأرملا فرش نأب اذه نع بيجأو .دمحأ نع ةياورو ليل يبأ نباو ةفينح يبأ بهذم

 اههايواست الف اهبسن يف اهنايواسي ال اهتلاخو اهمأو ءاهبسنب اهفرشو ءاهرهم يف ربتعم

 ريغ يهو ةفيرش اهمأ نوكت دقو «ةفيرش يهو ةالوم اهمأ نوكت دقف ءاهفرش يف

 .ةفيرش

 صتخي الو ءاهفرشو اهامو املاك لثم يف يه نمب ربتعت :ثلاثلا لوقلا

 .كلام لوق وهو .اهئابرقأب

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه برقألا
 .07/77 /7) "ينغملا” و ء(”0//3) ؟فارشإلا”و «(787 /05) "مألا” :رظنا



 حاكنلا :باتك (”15)ثيدحلا (؛)ج اهلا

 هدر اهلف ابيعم قادصلا ناكاذإ

 ناك اذإ قادصلا نأ :كلذ ةلمحو :(388/5) "ينغملا” يف هلله ةمادق نبا لاق

 بيعلا ناك اذإ افالخ اذه يف ملعن الو .بيعملا عيبملاك هدر اهلف ابيع هب تدجوف اَّيَعُم

 ؛عيبملا هب دري بيع هنأ انلو .هب دري ال هنأ «ةفينح بأ نع يكحف ءاريسي ناك نإف ءاريثك

 نإو ...هدرب خسفني ال دقعلا نأل ؛هتميق اهلف «هتدر اذإو ءريثكلاك ءقادصلا هب درف

 .بهذملا سايق يف كلذ اهلف هشرأ ذخأو «بيعملا كاسمإ تراتخا

 اهقلط مث اهب الخ اذإ ,قادصلا نم ةأرملا قحتست مك

 فصن الإ اه سيلف ءاهقلط مث اهعماجي ملو هتأرماب لجرلا الخ اذإ :لوألا لوقلا

 روث يبأو نيريس نباو سواطو يبعشلاو حيرش لوق وهو .اهيلع ةدع الو قادصلا

 نباو دوعسم نبا نع يورم وهو «دمحأ نع ةياورو ديدجلا يف يعفاشلاو «ةيرهاظلاو

 عمسي ملو هنع يبعشلا قيرط نمف دوعسم نبا رثأ امأ ؛امههنع حصي ملو دهتنع سابع

 .طلتخم فيعض وهو «ميلس يبأ نب ثيل قيرط نمف سابع نبا رثأ امأو «هنم

 دمر دو ٌنهوُسمَت نأ لبق نم َنهوُمتقْلَط نِإَو# :للاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح
 اَذإ اَْنَماَ َندَلأ اًبيأتي# :ىلاعت هلوقو ء[719/:ةرقبلا ُمْضَو ام ُفَضِ ٌةَصيِؤ ّنَ

 َّيَكَو# :ىلاعت هللا لاقو ءاهسمي نأ لبق اهقلط دق هذهو .[44:بازحألا]# اًهيوُدَتَعَت

 ؛عامجلا :ءاضفإلاو :اولاق «[؟١:ءاسنلال# ٍضَعَب ّلِإ ْمُكحْضَتَب ضف ْدَكَو .ُهَئوُدْحَأ

 .اهب لخي مل نم تهبشأ سمت م ةقلطم اهنألو

 ال بجو دقف ءارتس ىخرأو اباب قلغأف هتجوزب الخ اذإ لجرلا :يناثلا لوقلا

 قيرط نم ءاج نيدشارلا ءافلخلا نع يورم وهو .عماجي ُ نإو هلك قادصلا

 ءارتس ىخرأو اباب قلغأ نم هنأ نويدهملا نودشارلا ءافلخلا ىضق :لاق ىفوأ نب ةرارز



١ 

 حاكتلا :باتك (”1:)ثيدحلا (ج نضل
 تبث نكلو «مهنم عمسي مل ةرارز نأل ؛عطقنم اذهو .ةدعلا تبجوو رهملا بجو دقف

 ءذاعمو تباث نب ديز نع يورو « ههتن#» رمع نباو يلعو رمع نع ىرخأ قرط نم

 نع ءاج امو .مهرصع يف دحأ مهفلاخي مل هنأل ؛ةباحصلا نع اعامجإ مهضعب هلقنو

 ةورع هب لاق لوقلا اذهو .مدقت امك امهنع حصي مل دضخ#» دوعسم نباو سابع نبا

 ثيللاو يعازوألاو يروثلاو راسي نب ناميلسو ءاطعو يرهزلاو نيسحلا نب يلعو

 .نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو «يأرلا باحصأو قاحسإو دمحأو

 :اولاق [4:ءاسنلا] 4 لحي َنِدَقَدَص َهآَسَنِلَآ ْاوناَءَو » :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

7 

 قادّصلا :باب

 ةيآلا هذه نأب اذه نع بيجأو .عامجإ وأ صن هنم عنمي نأ الإ ءبجاو هلك قادصلاف

 اهل بجي ملف [189:ةرقبلا] 4 َّنُهوُسَمَت نأ ٍلَبَق نم َنُهوُمتَقَلَط نِإَو # :ىلاعت هلوقب ةصصخم
 دجوي ملو ةباحصلا ةماع لوق هنأب اًضيأ اوجتحاو ءقادصلا فصن الإ سيسملا لبق

 نأ ِلَبَق نم َنُهْوُمتَتَلَط نِإَوال :لاعت هلوق نع اوباجأو ؛مهرصع يف فلاخت مه
 وهو ِببّسلا نع سيسملا وهو ٍبّيسملاب ىنك هنأ لمتحي :اولاق [؟837:ةرقبلا]4 َنُشوُسَمَك

 يكح هنأ [1١:ءاسنلا] 4 ٍضْعَب ّلِإ ْمُكحُضَتَب ىضْقَأ ْدَوَو# :هلوق نع اوباجأو «ةولخلا

 نم ذوخأم ءاضفإلا نأل ؛لخدي مل وأ اهب لخد ةولخلا ءاضفإلا :لاق هنأ ءارفلا نع

 ضعب ىلإ مكضعب الخ دقو :لاق هنأكف «يلاخلا وهو ءاضفلا

 لجو زع هللا عمسأ مل :حيرش لاق ءنآرقلا رهاظل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ةدعلا اهيلعو ءقادصلا فصن احل .ارتس الو اباب نآرقلا يف ركذي

 نيأف :لاق .لوألا لوقلا راتخا مث لاوقألا ركذ نأ دعب ربلا دبع نبا لاق

 ريغ اذه هباطخ نم لجو زع هللا دارم نأ ىلع اوعمتجي ملو هللا باتك نع بهذملا

 .ملعأ هللاو ءاببسم ءطو نود ةولخلا برعلا فرعت الو ءرهاظ



 حاكُتلا :باتك (01)ثيدحلا (؛

 ؟نآرقلا دصاقمب ملعأ مهنأل ؛يناثلا لوقلا وه (ىك ةباحصلا ديلقت ىأر نم يقب

 .ملعأ هللاو .سأب الف مهرهظأ نيبو مهتغلب لزن هنأل
 *فارشإلا”و ؛(؟54 /9) يقهيبلاو «(701/1) «روصنم نب ديعس نتس”و :(186 /5) ؟قازرلا دبع فنصم” :رظنا

 حرشلا”و :(/7 4 /5) «ينغملا”و )50١/4(« ؟نايبلا” و «(9/5 /4) ؟ىلحملا” و ١55 /17) «راكذتسالا”و «(55/4)

 .(091/17) ؟عتمملا

 ؟قادصلا لمكت ةولخلا نأب لوقلا ىلع هفلاختو ءطولا ةولخلا هيف قفاوت يتلا ءايشألا يهام

 مكح اهمكح) :يقرخلا لوقو :(775 /5) "ينغملا» يف هنلله ةمادق نبا لاق

 بوجوو «رهملا ليمكت نم ءاهئطو ول ام مكح يف :ينعي (امهرومأ عيمج يف لوخدلا

 هل ةعجرلا توبثو ءاهتدع يضقنت ىتح اهقلط اذإ اهاوس عبرأو اهتخأ ميرحتو «ةدعلا

 ءاهبصي مل هنأ رقأ اذإ ءاهيلع هل ةعجر ال :ةفينح وبأو «يروثلا لاقو ءاهتدع يف اهيلع

 حاكن نم ةدتعم اهنألو [؟؟8:ةرقبلا]# َكِلَذ يف نهب َّنحَأ َنُهَلوُعْيَو# :ىلاعت هلوق :انلو

 اهيلع هل ناكف ضوعب اهقلط الو ءاهقالط ددع لمك الو ءاهحاكن خسفني مل .حيحص

 اهيلع اهجوزل نمل كلذ نأل ؛ىنكسلاو ةدعلا ةقفن هيلع اهلو ءاهباصأ ول امك «ةعجرلا
 ةعافر ةأرمال دي يبنلا لوقل ؛اثالث قلطملا جوزلل ةحابإلا اهب تبثت الو «ةعجرلا

 (ِكتلْيَسُع ٌقوُذَيَو ُهَتلْيَسُع يِتوُذَت ىَنَح ال ؟ةَعاَنِر َلِإ يِعِجْرَت نأ َنيِديِرَْأ' :يظرقلا

 نآل ؛لسغلا الو .تاهبشلاب أردت دودحلاو .دحلا باجيإل ربتعي هنأل ؛ناصحإلا الو

 نع زجعلا ةئعلا نأل ؛ةنعلا نم هب جرخي الو ءاهنم اذه سيلو ةسمخ لسغلا تابجوم

 فلح امع عوجرلا اهنأل ؛ةئيفلا هب لصحت الو ءءطولا ةقيقحب الإ لوزي الف ءطولا

 الو .ءطولا سفنب الإ لصحي ال ةأرملا قح نألو ؛ءطولا كرت ىلع فلح امنإو «هيلع

 .ةرافكلا هب بهجت الو «تادابعلا هب دسفت



 ضل

 حاكّنلا :باتك (017)ثيدحلا ل فظل

 لوخدلا لبق قلطو ادساف ارهم اهل ىمس اذإ

 :اولاق «ةلبانحلا ضعبو يعفاشلا لوق وهو .لثملا رهم فصن اهل :لوألا لوقلا

 هبجوأ دق لثملا رهمو «لوخدلا لبق قالطلاب فصنتي حاكنلا دقع هبجوأ ام نأل

 .ىمسملاك هب فصنتيف دقعلا

 هنأل :اولاق «ةلبانحلا ضعبو يأرلا باحصأ لوق وهو .ةعتملا اهل :يناثلا لوقلا

 هذه نأل ؛ةدساف ةيمست اهل ىمس اذإ كلذكف «ةعتملا ا ناك اقادص اهل مسي مل ول

 نم نيبو اقادص اهل مسي مل نم نيب قرف ال :ةليانحلا نم يضاقلا لاق ءاهمدعك ةيمستلا

 .بوثلاك الوهجم وأ رمخلاك امرحم امل ىمس

 اهلف امرحم ىمسملا ناك اذإ هنأ لئاسملا هذه نم مدقت ام لالخ نم رهظي يذلاو

 وحنو هميلست ىلع رودقم ريغ وأ مودعملاك ادساف ىمسملا ناك اذإو «لثملا رهم فصن

 .ملعأ هللاو .هلثم فصن وأ ىمسملا ةميق فصن اهلف كلذ

 )5١8/179(. ؟ىواتفلا” و «.(544 /5) ؟ينغملا” و ,(278/0) ؟فارشإلا” :رظنا

 لوخدلا لبق اهقلط مث ةروس ميلعت اهقدصأ اذإ

 لوخدلا لبق اهقلط مث ةروسلا اهملعف اهيلعت اهقدصأ نإو :هللو ينارمعلا لاق
 طقس دقف ميلعتلا لبقو لوخدلا لبق اهقلط نإو «ميلعتلا ةرجأ فصنب اهيلع عجر

 ءارو نم اهملعي نأ هل زوجي هنإ :انلق نإف :فصنلا هيلع يقبو ميلعتلا فصن هنع

 تعجر باجح ءارو نم اهملعي نأ زوجي ال :انلق نإو «ةروسلا فصن اهملع باجح

 .ميدقلا لوقلا يف ميلعتلا ةرجأ فصنبو .ديدجلا لوقلا يف اهلثم رهم فصنب هيلع

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه ميدقلا لوقلاو :تلق

 .(387/7) ؟ينغملا” و :(57 5 /9) "نايبلا” :رظنا



 حاكّتلا :باتك (015)ثيدحلا(

 لوخدلا لبق قالطلاب رهملا فصن قاقحتسا يف ءاوس ركبلاو بيثلا

 نأ نوملسملا عمجأ دقو )١١9/١175(: «راكذتسالا” يف هفللخ ربلا دبع نبا لاق

 .ءاوس لوخدلا لبق قالطلاب رهملا فصن قاقحتسا يف ركبلاو بيثلا

 رهملل تاقحتسملا ءاسنلا

 .رهملا امل بجي ةهبشب ةءوطوملا نأ اوعمجأو :هكللح ربلا دبع نبا لاق

 يف ةءوطوملاو ءاحيحص احاكن ةحوكتملل رهملا بجيو :هنلله ةمادق نبا لاقو

 .هملعن فالخ ريغب «ةهبشب ةءوطوملاو ءدساف حاكن

 .0744/5) "ينغملا” و )١777/9(. "عانقإلا” :رظنا

 رهملاردق يف ناجوزلا فلتخا اذإ

 لوقلاف .هغلبم ىلع ةنيب الو رهملا رادقم يف ناجوزلا فلتخا اذإ :لوألا لوقلا

 ىعدا نإو ءاطوق لوقلاف لقأ وأ اهلثم رهم تعدا نإف .امهنم لثملا رهم يعدي نم لوق

 نعو .دمحأ نع ةياورو ةفينح وبأ لاق اذهبو .هلوق لوقلاف رثكأ وأ لثملا رهم جوزلا

 .هوحن ديبع يبأو نايلس يبأ نب دامحو يعخنلاو نسحلا

 ال ام وهو اًركنتسُم يعَّدي نأ الإ لاح لكب جوزلا لوق لوقلا :يناثلا لوقلا

 يبأو روث يبأو ةمربش نباو ليل يبأ نباو يبعشلا لوق اذهو .ةداع هلثمب جوزتي

 .دمحأ نع ةياورو فسوي

 نإو «هلاق ام تبث ءرخآلا لكنو امهدحأ فلح نإف نافلاحتي :ثلاثلا لوقلا

 .يروثلاو يعفاشلا لوق وهو .لثملا رهم بجو افلح

 رهم ىلإ برقأ وه ام ىلإ رظني :لاقو «لوألا لوقلا نيميثع نبا خيشلا راتخاو

 امل مالسلاو ةالصلا هيلع نايلسف «-ةيعرش ةجح- ةنيب نكت مل اذإ ةنيرقلا نآل ؟لثملا



 حاكتلا :باتك (015)ثيدحلا (

 !معن :تلاق ىربكلاف .نيفصن |ىنيب هقشأ :لاق دلولا يف ناتأرملا هيلإ تمكاحت

 .ةنيب نودب ىرغصلل هب ىضقف !ال :تلاق ىرغصلاو

 .(598/11) عتمملا حرشلا” و 7017 /5) "ينغملا” :رظنا

 تركنأو قادصلا عفد هنأ ىعدا اذإ

 هل ةنيب الو تركنأو هتجوز ىلإ قادصلا عفد هنأ جوزلا ىعدا اذإ :لوألا لوقلا

 نباو ةمربش نباو يبعشلاو ريبج نب ديعس لوق وهو .اهنيمي عم ةجوزلا لوق لوقلاف

 :لوقلا اذه ةجح .هباحصأو ةفينح يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو ليل يبأ

 .(رَكَنَأ ْنَم َلَع ُنيِمَيِلاَو يعّذملا َ]َع يبل »

 فافزلا دعب ناك نإو الوق لوقلاف فافزلا لبق فالتخالا ناك نإ :يناثلا لوقلا

 .ةعبسلا ءاهقفلا ىلإ يزعو كلام لوق وهو .جوزلا لوق لوقلاف

 يف لصألا :لاق هكلَم نيميثع نبا هراتخا يذلا وهو ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 لبقي نأ ءاهريغ وأ نهرلا وأ قادصلا وأ ةراجإلا وأ عيبلا يف ءاوس «تافالتخالا عينج

 مث ,رهاظلا بلغيف لصألا ىلع بلغي رهاظ كانه نوكي نأ الإ .هعم لصألا نم لوق

 اَرَكْنأ ْنَم َلَع ُنيِمَيلا» :ًديَكَت يبنلا لوقل ؛نيميلا نم دبالف ؛هلوق لوقلا انلق اذإ
 اذه نع ءيش ذش نإ مث .فالتخالا لئاسم عيمج هيلع لزنو .طباضلا اذه فرعاف

 الف طباضلا اذه نع هجرخي ببس هل نكي مل نإف .ءببس هل نوكي نأ دبالف طباضلا
 2 وو 2 هر نبات 1

 ْنَم َلَع ُنيِمَيلاَو يِعّدملا َلَع ةتيبلا» :ِدَيَو يبنلا لوق طباضلا اذه ليلدو .هجرخن

 |مهتثرو وأ ناجوزلا فلتخا نإف «هتمذ ةءارب وهو لصألا هعم ركنأ يذلا نأل ؛«َّرَكْنَأ

 لوقلاف .نيتثام لب :ةجوزلا لوقتف .ةئام كتقدصأ :جوزلا لوقي نأ لثم ءامهتوم دعب

 «ةنيبلا هيلعف هاعدا نمف .دئازلا يف افلتخاو ةتاملا ىلع اقفتا اهأل ؛هتثرو وأ جوزلا لوق

 .نيميلا هيلعف هركنأ نمو

 .(197/17) ؟عتمملا حرشلا” و 0709 /7) «ينغملا” و 2054 /5) "عئادبلا” و 5748 /5) ؟نايبلا” :رظنا



 نِحلا

 حاكنلا :باتك (م0ه)ثيدحلا (4)ج 0

 اهجوزل اهقادص تبهو اذإ اهسفن رمأل ةكلاقا ارملا

 تبهو اذإ اهسفن رمأل ةكلاملا ةأرملا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو :هغذل يبطرقلا لاق

 ال عوجرلا ىأر احيرش نأ الإ «هيف ا عوجر الو ءاهيلع كلذ ذفن اهجوزل اهقادص

 تناك اذإو .[؛:ءاسنلا]4 اّسْنَق ُهْنِم ءْيَش نع ْمكل َنْبِط نإَفإ# :ىلاعت هلوقب جتحاو ءهيف

 الف لكأ دقو تباط دق اهنأل ؛لطاب اذهو :يبرعلا نبا لاق ءاسفن هب بطت مل هل ةبلاط

 «لالحتسالاو لالحإلا نع ةيانك وه امنإو «لكألا ةروص دارملا سيل ذإ ؛اهل مالك

 .نّيِب اذهو

 .هنلله ةمادق نبا فالخلا مدع لقن اذكهو :تلق

 .(0771/7) ؟ينغملا”و :(77 /0) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 ةبهلا ظفلب حاكنلا دقع مكح

 «قادص ريغب هل بهو اجرف أطي نأ دحأل زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا لقن :الوأ

 تبهو دق :لجرلا لوقي نأك :ةبهلا ظفلب نكل ءرهمب حاكنلا دقعني له :فالخلا انإو

 :نالوق ةلأسملا يف ؟حاكتلا ديري وهو ءمسي مل وأ ءاقادص ىمسو يتيلو وأ يتنبا كل

 :لوقي ىتح حاكتلا دقعني الو ةبملا ظفلب حاكنلا حصي ال :لوألا لوقلا

 رانيد نباو ةريغملاو ةعيبرو بيسملا نب ديعس لوق وهو .كتجوز وأ كتحكنأ

 .كلام نع ةياورو دوادو روث يبأو يعفاشلاو

 ناك نإ ىمسملا رهملا الو «هيلع دهشأ اذإ ةبهلا ظفلب حاكنلا دقعني :يناثلا لوقلا

 نب نسحلاو يروثلاو هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو .مسي مل نإ لثملا رهمو ىمس

 يذلاو :اولاق «حاكتلا كلذكف ةيانكلاو حيرصتلاب عقي قالطلا نأل :اولاق ءيح

 .ةبهلا ظفلب حاكنلا ال ضوعلا نع عضبلا يرعت يَ يبنلا هب صخ



 حاكّنلا :باتك (7١2)ثيدحلا (؛

 عقيل حيرصتلا ىلإ رقتفم حاكتلا :ربلا دبع نبا لاق لوألا لوقلا وه برقألا

 !؟هيلع ساقي فيكف ١ «قالطلا دض وهو «هيلع داهشإلا

 .(5111/9) "حتفلا”و ((610/1) "راكذتسالا” و («(6/) ؟فارشإلا” :رظنا

 كل تحبأو تللحأ : ظفلب حاكنلا دقعني ال

 دقعني ال هنأ اوعمجأ دقو )59/1١7(: ؟راكذتسالا” يف هكللذ ربلا دبع نبا لاق

 ؟رهم انزلا ىلع ةهركملل له

 نبا رايتخا وهو دمحأ نع ةياورو ةفينح بأ لوق وهو .اهل رهم ال :لوألا لوقلا

 .ثيبخ وه :لاقو «ةيميت

 اهيلع دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو .لثملا رهم ال بجي :يناثلا لوقلا

 .اًهِجْرَف ْنِم َلَحَتْسا ابره اَهَلَقا :ثيدحب اوجتحاو «هباحصأ ةماع

 .دمحأ نع ةياور وهو .ابيث تناك نإ اهل رهم ال :ثلاغلا لوقلا

 هنأ حيحصلاو :هكللَم لاق ءنيميثع نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا وه باوصلا

 ام ىلع ديزن الف اًمولعم اًدح انزلا يف بجوأ هللا نأل ؛اذه يف الو اذه يف رهم ال

 ؛لالحلا ىلع مارح هنأ عماجملا دقتعي يذلا عاجلا اذه سيقن نأ نكمي الو هللا بجوأ

 .دحلا هيلع ميقن نكلو
 .ةهركم وأ ةعواطم تناك ءاوس :ينعي (اذه ين الو اذه يف ال) :هلوق :تلق

 .(*1/17) "عتمملا حرشلا”و «(577/8) ؟فاصنإلا” و «(749/1) «ينغملا” :رظنا



 نحل

 حاكّتلا :باتك (015)ثيدحلا 5 افلا

 ؟رهملا اهل لهف ,ربدلا يف اهئطوو ةيبنجأ ةأرما هركأ اذإ

 مل عرشلا نأل ؛طاوللا الو ربدلا يف ءطولاب رهملا بجي الو :هنللذ ةمادق نبا لاق

 .جرفلا نود ءطولاو ةلبقلا هبشأف .ءىشلا فالتإ وه الو هلدبب دري

 .(/ هد "ينغملا” و05710 /0) "فاصنإلا” :رظنا

2 9 5 9 2 5 



0 
 دوياورامم تح نعم ثا تأ ىدحح

 :قالطلا فيرعت

 هنمو «كرتلاو لاسرإلا وهو قالطإلا نم قتشم قاثولا لح :ةغللا يف قالطلا

 .لذبلا ريثك :يأ «ريخلاب ديلا قلط نالف هنمو ءاهتكرت :يأ «دالبلا تقلط
 نود ام عاقيإب هديق ضعب لح وأ هددع ةياهن عاقيإب حاكنلا ديق لح :عرشلا يفو

 لاق .هضعبل لح وهف ايعجر ناك نإو .هلك حاكنلا ديق لح وهف انئاب ناك نإف «ةياهنلا

 .هريرقتب عرشلا درو ٍلهاج ظفل وه :نيمرحلا مامإ

 مضب تقّلُطو حصفأ حتفلاو اهحتفو ماللا مضو ءاطلا حتفب ةأرملا تقلطو

 ؛تاقلط قالطلا عمجو «ةدالولاب صاخ وهف تففخ نإف .ةليقثلا ماللا رسكو ءاطلا

 .اقيلطمو اقالطم ناك قالطلا نم جوزلا رثكأ اذإو ءقلاوط قلاط عمجو

 .(ه م15 "عتمملا حرشلا” و «(448/5) ؟ضورلا ةيشاح” و «©«2/) "حتفلا”و 10 "ملسم حرش :رظنا

 قالطلا ةيعورشم

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا قالطلا ةيعورشم ىلع لد

 اعيِرَمَ وأ ٍفوُرْعَم ُكاَسْمِإَك ٌقاَتّرَم قَلَطلاا# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 .تايآلا نم اهريغو [774:ةرقبلا]# ِنَسْحِإِب

 |ىك فلؤملا هركذ يذلا ديضنيع رمع نبا ثيدح :اهنم «ةريثكف :ةنسلا امأو

 .مهريغو ةمادلق نباو ينارمعلا :مهلم ىلعلا لهأ نم دحاو ريغ هلقتف :عامجإلا امأو

 .(95/9) "ينغملا”و ((57/9) "نايبلا” :رظنا



 ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا هيف يرجت قالطلا

 :روص ثالث يف امرحم نوكي :ىلوألا ةلاحلا

 .ضئاح يهو اهب لوخدملا هتأرما قلطي نأ ١(

 مرحم امهالكو «لمحلا نايب لبق هيف اهعماج يذلا رهطلا يف اهقلطي نأ (”

 قالط ىمسيو «مهريغو نقلملا نباو يوونلاو ةمادق نبا عامجإلا لقن .عامجإلاب
 نهوُفْلَطَف# :ىلاعت لاق ءهلوسرو هللا رمأ كرتو ةنسلا فلاخ قلطملا نأل ؛ةعدبلا

 ايس امك .فلؤملا هركذ يذلا دخت## رمع نبا ثيدحو «[١:قالطلا]# َكرِبعَّدِعِل

 ادب ْنِإَك رُهْطَتُق ضن مَن رُهْطَت ىّنَح اَهْكِسْمُي مث اَهْعِجاَرُيِل' هيفو هللا ءاش
 .ثيدحلا ااَهَّسَمَي ْنَأ َلْبَت اًرِهاَط اَهْفَلَطُيلت اَهَقَلَطَي

 .اهمسق اهيفوي نأ لبق ةدحاو قلطو نمل مسقي تاجوز هدنع ناك اذإ(*“

 :نيتروص يف ابجاو نوكي :ةيناثلا ةلاحلا

 ىلع قالطلا وأ هتجوز ىلإ ةئيفلا ىبأو رهشأ ةعبرأ هيلع تضم اذإ يلْوُملا ين ١(
 دنع حصألاو ءامكح ةدملا ءاهتناب ةقرفلا نوعقوي مهنإف ةيفنحلا امأ .روهمجلا بهذم

 ةقلط هيلع قلطي نأ يضاقلا ىلع بجي هنأ قالطلاو ةئيفلا نم عنتما اذإ هنأ ةيعفاشلا

 نإ
 لإ

0 
 نأ

 يناب

 هلا

- 

 .ةيعمجر

 يف ةحلصملا ايأرو «نيجوزلا نيب قاقشلا دنع يضاقلا امهثعب اذإ ناكحلا (؟

 .قالطلا هيلع بجو «قالطلا

 :نيتروص يف ابحتسم نوكي :ةثلاثلا ةلاحلا

 الو ءاهوحنو ةالصلا لثم اهيلع ةبجاولا هللا قوقح يف ةأرملا تطرف اذإ ١(

 .ةفيفع ريغ نوكت وأ ءاهيلع اهرابجإ هنكمي



 : ف

 قالطلا :باتك (...)ثيدحلا (؛!ج

 بحتسملا انهف .فورعملاب هرشاعتو هعم ءاقبلا عيطتست ال ةررضتم نوكت نأ (”

 ك0

 م يو

 اهترشع ءوسو ةأرملا قلخ ءوسل هيلإ ةجاحلا دنع احابم نوكي :ةعبارلا ةلاحلا

 .اهب ضرغلا لوصح ريغ نم ءاهب ررضتلاو

 لاق ؛لاح ةماقتسا عم ببس ريغ نم عقو اذإ اهوركم نوكي :ةسماخلا ةلاحلا

 ابأ الإ .هوركم نيجوزلا ةماقتسا ةلاح يف قالطلا نأ ىلع اوعمجأ :ةريبه نبا ريزولا

 .لاحلا ةماقتسا عم مارح وه :لاق «ةفينح

 .دمحأ نع ةياور ميرحتلاب لوقلاو :تلق

 قافتاب «هنع يهنم ةجاح هيلإ عدت مل اذإ قالطلا سفن لب :هكلو هلع ةيمبت نبا لاقو

 .هيزنت يبن وأ ميرحت يبن امإ :ءالعلا

 فلحي :ينعي * َمِهَِِسَي نم َنولْؤُم َنيَِّلِل # :ىلاعت هلوق :ةهاركلاب لاق نم ةجح

 ٌميِمس هللا ند َقّلَطلأ ْأوبرع ّنإَو ٌمِيِحَي ٌروُفَح هللا َّنإِه وءآَف نق :لاق اهؤطي ام هنأ

 نم ءيش هيف اذهو # ٌرميِلَع ٌعيِهس < هلأ َّنإَمأم :لاق قالطلا يفف [1717/-777:ةرقبلا]4 ٌميِلَع

 ريغ قالطلا نأ ىلع اذه لدف .# ٌرْمِمحَي ٌروُعَع هلأ َّنِإَوإم :لاق ةئيفلا يف نكل .ديدهتلا

 7 :ملسم يف كعنإ» رباج ثيدحو .ةهاركلا لصألا نأو لجو زع هللا ىلإ بوبحم

 اَذَك ُتْلَعَف :لوقيك ْمُهّدَحَأ ءيِجي 0 ْعَضَي َسيِلْبِإ
0 0 - 

 ُتَفَّرَف ىّتَح ُهَنْكَرَت اَم :َلوُقَف ْمُهُدَحَأ يجي 3 لاق هيَ َتْدَتَص ام :َلوُقَيف دك

 وقَيَو ةنم 2 و
 هيزديق :َّلاَق تَأَرْما نيبو هنيب

 هنم هت

 ٍلاَلَخلا ُضَعْبَأا :ثيدح امأو «ةجاحلا ردق هنم حيبأ انإو ءرضحلا قالطلا يف لصألا

 نأ ثيدحلاو ةيآلاب اولدتسا .(َتنَأ م َمْعِن ل



 نجلا
 ك0

 قالطلا :باتك (...|ثيدحلا (:)ج

 وبأ لاسرإلا حجر .راثد نب براحم ليسارم نم لسرم هنأ حجارلاف «ٌقالطلا هللا َلِإ

 505 ةضرر . اةضف) ؟ىراتفلا”و 360 هز "؟ملسم حرش و مال 0١ "ينغملا”و االال/ ٠ ؟نايبلا” :رظنا

 اما "عتمملا حرشلا”و 2( /5 "ضورلا ةيشاح”و 50 ,7ق5/4) "حتفلا”و



 لأ

 © عع١أ
 قالطلا :باتك (007)ثيدحلا (؛ ٍج

 َرْكَذَف .ضئاح َىِهَو ُهَئَأَرْما ّقَلَط ُهَّنَأ ,دغتم َرَمَع نْب ِهُللادْبَع ْنَع -؟١ - ع "7 313 050 هه ها ل هه _- نإ آذآ

 م 2 , ك0
 ءاهعجاريِل» :لاق مث 0(

 هالس هر ره ذآ ه2 وم سر ماس 0 سا د ىلع وث م 0-0 ل ع
 ---. مه او ب س 600# *: . هنن كلا ل م سس مر م

 اهقلطيلف اهقلطي نأ هل ادب نإف .رهطتف ضيخحن مث «رهطت ىتح اهكسمي مث

 هج تبوس

 .( لَجَو َّرَع هللا َرَمَأ اك ةَّدِعْلا َكْلَيَق ءاَهَّسَمَي ْنَأ َلْبَق ًارهاط
 5 ص

 هيفي رس ل عام 0 0 هه هت 8_
 (1 5 ه2 8 هيه هه اسس م ع م 6 ل _.00- هلل ١ ]خم 8

 ِ يل هس ١_0 هل 9 هل 05 ف هر 5-8

 َضاليص كل 5 عد ه. ؟.ت< < هاو سو وسام
 قالك هللا لوسَر هيف ظيغتف كَص هللا ٍلوُسَرِل رمع كِلذ

 نراذيو 4 2 021 لردع وس سس سل 0 ل هَ 4 كم هلل

 .للط هللا َلوُسَر هَرَمَأ ((ى هللاَدْبَع اَهَعَجاَرَو ءاَهِقالط نم تّبيحف :ٍظفل يلو

 :ثيدحلا جيرخت

 مقرلاب ملسم دنع ناريخألا ناظفللاو )١471(« ملسمو «(5408) يراخبلا هجرخأ

 .(5) ةياور مدقتملا

 :ثيدحلا ظافلأ

 لعلو «راونلا اهمسا :ليقو ء«رافغ تنب ةنمآ اهمسا (هتأرما قلط) :هلوق

 .بقل يناثلاو ءمسا لوألا

 ىنعملا نأل امإ هدْيْكَي يبنلا ظيغت :ههلله ديعلا قيقد نبا لاق (ظيغتف) :هلوق

 ىفتقم ناك هنأل وأ .كلذ ين تبثتلا لاح لا ىضتقم ناكف ارهاظ ناك عنملا يضتقي يذلا

 .هيلع مزع اذإ كلذ يف دي يبنلا ةرواشم لاحلا

 ىتح اهكسميو اهعجاري :هانعم ١...رهطت ىتح اهكسمي مث اهعجاريلا :هلوف

 اهقالط هل ادب نإ كلذ دعبو .اهنم رهطتف ىرخأ ضيحت مث ؛ةضيحلا كلت نم رهطت

 قالط نم عنملا يف ةمكحلاو .اهأطي نأ لبق اهقلطيلف اهئاقب يف ةبغر هسفن يف ري ملو



 نِحلا

 قالطلا :باتك (010)ثيدحلا (4) خل

 ؛هيف عماجملا رهطلا يف قالطلا نم عنملا يف ةمكحلا امأو .ةدعلا لوط ةيشخ ؛ضتئاخحلا

 ةرشعلا انسحأل لمحلاب الع ولو ءامهدحأ وأ ناجوزلا مدنيف الماح نوكت نأ ةيشخف

 َنهوُمْلَطَم# :ىلاعت هلوق ىلإ عجار اذه لكو .ةرفنلاو ةقرفلا دعب عاتجالا لصحو
 نم ها !ةيفخو ةرهاظ رارسأو مكح هعرش يف هللو .[١:قالطلا]# كربتَّدِعِل

 ."حيضوتلا”

 .َم يبنلا وه هيلع بساحلاو .لوهجملل ينبم (اهقالط نم تبسحف) :هلوق

 .(487 /0) "حيضوتلا” و ١617(. /8) ؟لينلا” و 0001 /9) ؟حتفلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةنسلا قالط ةيفيك

 يهو ةدحاو ةقلط هتجوز قلط نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هكللَذ رذنملا نبا لاق

 .ةنسلل بيصم هنأ رهطلا كلذ يف اهعماج نكي ملو ءاهيف اهقلطي مل ةضيح نم ةرهاط

 .هلللك ربلا دبع نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 نم ارهاط :يأ [1:قالطلا74 َكرِيمَّدِعِل َنَهوُمْلْطَم :ىلاعت هلوق عامجإلا دنتسم

 .فلؤملا هركذ يذلا دمعتي رمع نبا ثيدحو .رهطلا كلذ يف عامج ريغ

 نوكي نأ :دويق ةعبرأ عمج ام وه ةنسلا قالط :هغللو نيميثع نبا خيشلا لاق

 .ىرخأ ةقلطب اهقحلي ملو «هيف اهعماجي ملو رهط يفو «ةرم
 . و1 ؟عتمملا حرشلا”و (ة8/0) "ينغملا”و ((847 /18) "راكذتسالا”و .(1814 01487 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ هيلع اذامف , هيف اهعماج رهط يف وأ اضئاح اهقلط اذإ

 .اهيلع هل ةعجر ال نأ اهتلع تضقنا اذإ اهنأ ىلع اوقفتا :اًلوأ



 نجلا
 1 - ل

 قالطلا :باتك قالطلا :باتك (م9١/)ثيدحلا (؛)ج

 الإ ؛ةعجارملاب رمؤي ل ءضئاح يهو لوخدلا لبق قلط ول هنأ ىلع اوقفتا :اًينا

 .بابلا درط هنإف رفز نع لقن ام

 ىلع ربجي ال هنأ هيف اهسم رهط يف هتجوز قلط نم نأ ءاملعلا عمجأ :اًنلا

 ةيعفاشلا نم يطانحلا ىكحو .ضيحلا فالخب ةنسلا فالخ لعف ناك نإو ءاهتعجر

 .ضيحلاك اهتعجرب رمؤي هنأ هباحصأل اهجو

 .اهتعجرب رمؤي هنإف ءضئاح يهو اهقلط اذإ هنأ ىلع اوعمجأ :اًعبار

 :نيلوق ىلع ؟بحتسي مأ اهعجاري نأ هيلع بجي له :اوفلتخا :اًسماخ

 ضعبو دمحأ نع ةياورو يرهاظلا دوادو كلام لوق وهو بجي :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلا

 هرم" :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا دع رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .بوجولا يضتقي رمألاو :اولاق «اَهْعِجاَرمْلَ

 ةعجرلا نأ :مهتجح .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .بحتسي :يناثلا لوقلا

 .ةعجرلا كلذكف «نابجي ال امهو «هيلع ءاقبلا وأ حاكنلا ءادتبا نم ىلوأب تسيل

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه برقألا

 حرش” و 0٠٠١((2 /7) ؟ينغملا”و :.(1187/5) ؟عانقإلا”و )979/1١(, "نايبلا”و ,(51/148) "راكذتسالا” :رظنا

 .("49/5) "حتفلا”و .(141/1) "ملسم

 ضئاحلا قالط عنم يف ةلعلا

 ليوطت وه له :ضئاحلا قالط عنم ةلع يف اوعزانتو :هنللَه مالسإلا خيش لاق

 لاح هنوكل وأ ءدمحأ باحصأ رثكأو يعفاشلاو كلام باحصأ هلوقي ا( ةدعلا

 حابي ال اعونمم قالطلا نوكل ؛ءطولا يف ةبغر لاح يف الإ قلطت الف اهتطو يف دهزلا



 قالطلا : :باتك (م17/)ثيدحلا (: 0 اه

 وه وأ ؟دمحأ باحصأ نم باطخلا وبأو ةفينح يبأ باحصأ لوقي اى ؛ةجاحل الإ

 .لاوقأ ةثالث ىلع ؟ةيكلاملا ضعب هلوقي |[ى هانعم لقعي ال دبعت

 .(159/8) "لينلا” و ,(49 /7) ؟ىراتفلا” و 054 /4) ؟محتفلا” :رظنا

 ! هيف اهعماج يذلا رهطلا يف وأ ضيحلا يف قالطلا عقي له
 هلقن مهضعبو ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .هقالط عقيو مثأي :لوألا لوقلا

 نبا لاقو .مهب ىدتقي ال عدبلا لهأ نم سانأ الإ فلاخي مل :رذنملا نبا لاق ءاعامجإ

 ريغل قالطلا نوري نيذلا لهجلاو عدبلا لهأ الإ كلذ يف ةعامجلا فلاخي الو :ربلا دبع

 .مزال الو عقاو ريغ ةئسلا

 نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم (07057) يراخبلا يف ام :لوقلا اذه ةجح

 نم تبسحف :فلؤملا هركذ ملسمل ظفل يفو «ةقيلطتب يلع تبسح :لاق دختي» رمع

 : دكت رمع نبال تلق :لاق نيريس نب سنأ قيرط نم اًضيأ ظفل ينو .اهقالط

 دضت» رمع نبا رمأ ْدْدَم يبنلا :اًضيأو !؟همف :لاق ؟ةقيلطتلا كلتب تبستحافأ

 .ةعجر نكت مل قالطلا عقي مل ولف .اهتعجارمب

 وهو ءورمع نب سالخو سواط نع اذه يور .قالطلا عقي ال :يناثلا لوقلا

 نبا نيرخأتملا نم هقفاوو «غلابو هل رصتناو كلذب لوقلا درج نمم هنإف ؛مزح نبا لوق

 ميقلا نبا هذيملت كلذ ىلع هقفاوو ؛هل راصتنالاو كلذ ريرقت يف ليوط مالك هلو ةيميت

 .ضفاورلاو جراوخلا نع لوقلا اذه يباطخلا ىكحو «ةلأسملا هذه ىلع مالكلا لاطأو

 ملسم دنع دغتتح رمع نبا نع ريبزلا يبأ ةياور يف عقو ام :لوقلا اذه ةجح

 اَذإ١ :لاقو ءاهدرف «اًهعِجاَرْيِل» دي هللا لوسر لاقف :هيفو «يئاسنلاو دواد يبأو

 داز «يلع اهدرف :دواد يبأو يئاسنللو . ملسم ظفل اذهو . «ُكِسْنْيل ْوَأ ْقُلَطَيْلَف ْتّرهَط

 .حيحصلا طرش ىلع هدانسإو :ظفاحلا لاق .اًئيش اهري ملو :دوادوبأ



 مك

 اذه ىور :هغلله دوادوبأ لاق ؛هذه ريبزلا يبأ ةياور ىلع ءاملعلا ملكت :تلق

 لاقو .ريبزلا وبأ هلاق ام فالخ ىلع اهلك مهثيداحأو «ةعامج رمع نبا نع ثيدحلا

 ايف ةجحب سيلو «ريبزلا يبأ ريغ هلقي مل ركنم (اًئيش اهري ملو) :هلوق :ربلا دبع نبا
 مل ثيدحلا لهأ لاق :هنلل» يباطخلا لاقو !؟هنم تبثأ وه نمب فيكف «هلثم هيف هفلاخ

 هلقن يعفاشلا :هذه ريبزلا يبأ ةياور ركنأ نممو ءاذه نم ركتأ اثيدح ريبزلا وبأ وري
 .ةفرعملا يف يقهيبلا هنع

 َسْبَل اُلَمَع َلِمَع ْنَم١ :نيحيحصلا يف اك ةشئاع ثيدحب اًضيأ اوجتحاو

 هللا رمأ هيلع سيل مرحملا قالطلاو :اولاق .ملسم ظفل اذهو .اّدَو َوُهَف هائْرْمأ هْيَلَع

 .دودرم وهف ؛هلوسرو

 :لاقف (داسفلا يضتقي يهنلا) ةلأسم ىلإ عجرت ةسيقأب اًضيأ ميقلا نبا جتحاو

 .دوقعلا رئاسو حاكنلاك لطاب همارح نأ سايقلاف .مارحو لالح ىلإ مسقني قالطلا

 ؛همالك ةيقب رظناو .داسفلا يضتقي كلذكف ؛ميرحتلا يضتقي يهنلا نأ اف :اًضيأو

 .ةلأسملا يف لاطأ دقف

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 حرش” و «(44/7) ؟ينغملا”و 0070 /4) "ىلحملا”و ,(10/18) "راكذتسالا”و :(117 /9) "فارشإلا” :رظنا
 ةةسضمللل /4( "حتفلا” ٠.6 ١(ءو”الزاد" (6/ ١ كك ما ؟"ىواتفلا”>و © 0) "؟ملسم

 قالطلا :باتك (م17)ثيدحلا (؛

 ؟رهطتو ضيحت ىتح رظتني نأ قلطي نأ دارأو اهعجار اذإ همزلي له

 نإ مث ءرهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهكاسمإ بجو اهعجار اذإ :لوألا لوقلا

 «دمحمو فسوي يبأو كلام لوق وهو .اهسمي نأ لبق ارهاط اهقطيلف اهقلطي نأ هل ادب

 .دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا نع حصألا وهو



 نخلا

 قالطلا :باتك (م1107)ثيدحلا 4 لل

 قيرط نم وهو فلؤملا هركذ يذلا ظفللاب دمتنإ# رمع نبا ثيدح :مهتجح

 نب ملاسو يناسارخلا ءاطعو رائيد نب هللادبعو ةمقلع اعفان عباتو ءرمع نبا نع عفان

 .(سمي نأ لبق) :اهيف سيل ةمقلع ق قيرط نأ الإ ؛هنع يرهزلا ةياور يف هللادبع

 ىغبملا هنأل ؛ءطولاب الإ اهتحص ملعت داكت ال ةعجرلا نإ :اولاق :مهججح نمو

 ضيجحت ىتح هيف اهقالط مرح اهئطو اذإف .رهطلا يف الإ ءطولا لصحي الو «حاكنلا نم

 .هتقيقح ال هلحمو ءطولا ةنظم انربتعاو «رهطت مث

 بيقع اهقلط ولف «ةدعلا ليوطتل ضيحلا يف هرك قالطلا نأ :اًضيأ اهنمو

 ءاهتدع ىلع ينبت تناكو لوخدلا لبق ةقلطملا ىنعم يف تناك ءطو ريغ نم ةعجرلا

 عضوم وه يذلا رهطلا ربتعاو ءطولاب قالطلا مكح عطق ْدْي#َب هللا لوسر دارأف

 نبا نع ثيدح يف ءاج دقو .رهطت مث ضيحت ىتح اهقالط مرح ئطو اذإف ؛ءطولا

 اَذِإ ىّنَح ءاَهَسَم ْتَرُهَط اذِإَف .اَهَعِجاَرُي نأ ُهْرُم» :لاق : 113 هللا لوسر نأ دشن رمع

 .ريلا دبع نبا هاور .ااهَكَسْنَأ َءاَش ْنِإَو هَهََّلَط َءاَش ْنِإَف ءىَرْخُأ ْتَرهَط

 وهو .هيف قلط يتلا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف قلطي نأ هل زوجي :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلا بهذم يف هجوو ةفينح يبأ لوق

 ةدعلل قلطم اذهو .[1:قالطلال# َترِيمَّدِعِل َنُهوُمَلْطَم# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .رمألا يف لخديف

 نميأ نب نمحرلادبعو نيريس نب سنأو ريبج نب سنوي هاور ام :اًضيأو

 هنووري مهلك ةياور يف ماسو لئاو وبأو ريبزلا وبأو ملسأ نب ديزو ريبج نب ديعسو

 َءاَش ْنِإَو ّنَّلَط َءاَش ْنِ مث َرْهْطَت ىَّنَح اَهْعِجاَرْيَُهْرُم» :ظفلب دضتنم رمع نبا نع

 اى هعبات نمو عفان قيرط نم ةياورلا هذه امنإو ءرهطت مث ضيحت مث :اولوقي مل «َكَسْنَأ



 قالطلا :باتك (م17)ثيدحلا (:)

 ال «ةلوبقم ةقثلا ةدايزو ةقث نم ةدايزلا هذه :ظفاحلا لاق نكل لوألا لوقلا دنع مدقت

 .اظفاح ناك اذإ اهيس

 اذإف .ضيحلا لجأل ناك امنإ ميرحتلا نأ :لوقلا اذه باحصأ هب لدتسا امو

 يذلا رهطلا يف زوجي (ىك رهطلا اذه يف اهقالط زاجف ؛ميرحتلا بجوم لاز ترهط

 .ضيحلا يف قالط مدقتي مل نإ رهطلا ين اهقلطي نأ زوجي اكو هدعب
 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 "ليثلا”و 0270٠ /5) "لبسلا”و :(559/94) "حتفلا”و 2٠١١١ /7) "ينغملا”و )8/١8(« ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(ةةال /ه) "هقفلا عماج”و ١ هم/8)

 ؟لسفغلاب رهطتلا مأ ضيحلا عاطقنا رهطلاب دارملا له

 مدلا عاطقنا اًرِهاَط اَهَّْلَطَيِل م َمُث١ :ثيدحلا يف ذْوَكَم هلوقب دارملا :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو .لستغت مل نإو

 ام اهيلع مرحي بنجلاك تراص اهمد عطقنا اذإ ضتاحلا نأ :لوقلا اذه ةجح

 ءاهقالط مرحي ال بنجلا ةأرملا نأ مولعمو .هنم حصي ام اهنم حصيو اهيلع مرحي

 .اهؤطو لحل بنجلاك تناك ول اهنأب ءاذه نع بيجأو

 ميقلا نبا هراتخاو «دمحأ نع ةياور يهو .لسغلاب رهطتلا هب دارملا :يناثلا لوقلا

 .رجح نباو

 نع ناميلس نب رمتعم قيرط نم يئاسنلا هجرخأ ام :لوقلا اذه ةجح

 ْتَلَسَتْغا اَذِإَ ءاَهْعِجاَرْلَف هللا َدْبَع ْرُم :لاق ةصقلا هذه ين عفان نع رمع نب هللاديبع

 اَهَقْلَطُي ىَتَح 7 اَهّسََي اََق ىَرْخأْلا اَيَضْبَح ْنِم ْثَلَسَمْغا اًذِإَك ءَضيِحت ىتَح اَهْكَدَْيَْ

 و «نيحيحصلا طرش ىلع اذهو :ميقلا نبا لاق .هاَهْكِسْمُيْلَق اَهَكِيْمُي ْنَأ َءاَش ْنِإَ

 .هيلع هلمح بجيف ؛ (َُرُهَط اًذِإَف) :هلوقل رسفم



 بِحلا

 قالطلا :باتك (017)ثيدحلا )2 دل

 ترهط نإو «مدلا عاطقناب اهقالط لح ضيحلا رثكأل ترهط نإ :ثلاثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو .تارهاطلا مكح يف ريصت ىتح ءاهقالط لحي مل هرثكأ نودل

 .ملعأ هللاو ءيناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(000/5) ؟هقفلا عماج” و «(# 5٠ /9) "حتفلا” :رظنا

 لماحلل قالطلا قيرفت

 .اهلمح عضت ىتح اهعدي مث «ةدحاو ةقيلطت ةنسلل لماحلا قالط :لوألا لوقلا

 .نسحلا نب دمحمو رفزو كلام لوق وهو

 «ةيعفاشلا ضعبو ةفينح يبأ لوق وهو .ارهش نيتقيلطتلا نيب لعجي :يناثلا لوقلا

 .ةلهألا دنع قلطت :ةداتقو يبعشلا لاقو

 يف وأ .ةلصتم ظافلأب وأ دحاو ظفلب اثالث لماحلا قلطي نأ هل :ثلاثلا لوقلا

 يتأيسو «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .هيف ةعدب ال زئاج كلذ لكو .ةقرفتم تاقوأ

 دنع ةعدب هنأ حجارلا نأو «ةلصتم ظافلأب وأ دحاو ظفلب اثالث قالطلا ىلع مالكلا

 .( 14و١1 ؟ملسم حرش” و( )١٠١/ "نايبلا”و .( ١188 /ه) "فارشإلا” :رظنا

 ةهسيآلاو ةريغصلل قالطلا قيرفت

 نأ دارأو ةسيآ وأ ةريغص تناك نإف )٠١/ 36١(: ؟«نايبلا» يف هنذله ينارمعلا لاق

 .اهقح يف ءرق نع لدب رهش لك نأل ؛ةقلط رهش لك يف اهقلطي نأ بحتسملاف ءاهقلطي

 ءاش ىتم نهقالط زوجي ءاسنلا نم عبرأ

 نيبت اذإ لماحلا قالط نأ افالخ ملعن ال :هئثله ربلا دبع نبا لاق .لماحلا :ىلوألا

 ها .قالطلل عضوم هلك لمحلا نأو «ةدحاو اهقلط اذإ ةنس قالط اهلمح



 ف نسحلا نح ردتلا نب ركذو ؛يعدب الو ينسب سيل أ :ةياور دمحأ نعو

 .لماح يهو قلطت نأ ةيهارك ةياور
 :هظافلأ ضعب يفو .فلؤملا هركذ يذلا دهتت## رمع نبا ثيدح :روهمجلا ةجح

 .«الماَح وَ ارِهاَط اَهَقَلَطَيِل ُ»

 يف لاقي الو .ضئاح يهو اهقالط زوجيف اهب لوخدم ريغ تناك اذإ :ةيناثلا

 .اهيلع ةدع ال هنأل ؛ةعدب الو ةنس :اهقح

 :ىلاعت هلوقل ؛ةنس نيرشع تغلب ول ىتح ضيا اهتأي مل يتلا ةريغصلا :ةثلاثلا

 .اهتقرافم ىلع مدنيف لبحت ال اهنأل ؛قلطم اذهو [4:قالطلا]4 َنضِحيَرَل لأول

 وجرت الو اهضيح عطقنا :ينعي ءضيحلا وجرت ال يتلا :يهو .ةسيآلا :ةعبارلا

 ىلع مدنيف لبحت ال اهنأل ؛ءاش ىتم هيف اهعماج رهط يف اهقالط زوجيف ءهعوجر

 .اهتقرافم

 نباو يعفاشلاو كلام لوق وهو ؛باوصلا وه ةسيآلاو ةريغصلا يف هانلق امو
 رهشلا ىهتتا اذإف .اهؤطي ال ارهش اهكرتي :روث وبأ لاق :ىرخأ لاوقأ كلانهو .رذنملا

 .ءاش رهشلا يأ يف اهقلطي :يأرلا باحصأ لاقو .ءاش ام قالطلا نم اهيلع عق وأ

 يبعشلاو زيزعلا دبع نب رمع نع اذه يور .ةلهألا دنع ناتقلط :ةفئاط تلاقو

 .يرهزلاو لوحكمو
 )90//1١9(« ؟ينغملا”و )994/1١(« "نايبلا”و ١١(« /18) "راكذتسالا”و ١88-187(. /6) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(05 /11) "عتمملا حرشلا”و «(0701/9) "حتفلا”و )١151/1١(« "ملسم حرش”و



 قالطلا :باتك (م17)ثيدحلا (

 نابضغلا قالط مكح

 اَلَو ٌقاّلَط اَل» :لاق ديب يبنلا نأ ان ةشئاع ثيدح هنللؤ ميقلا نبا ركذ

 ف هفللو نابلألا هلسحو ءامهريغو دمحأو دوادوبأ هج رخأ .«قالغإ ف َّقاَتَع

 .050510/) ؟ءاورإلا»

 :ماسقأ ةثالث ىلع بضغلاو :هكلل» ميقلا نبا لاق

 .عازن الب هقالط عقي ال اذهو .لاق اهب هبحاص رعشي الف لقعلا ليزي ام :اهدحأ

 .هدصقو لوقي ام روصت نم هبحاص عنمي ال ثيحب هيدابم يف نوكي ام :يناثلاو

 .هقالط عقي اذهف

 ةلاحلا هذه يف عوقولا مدعو .رظن لح اذهف «لاز اذإ هنم طرف ام ىلع مدني ثيحب «هتين

 .هجتم يوق

 خيشلا :نم لك هيلإ بهذ ام وه هلل ميقلا نبا هيلإ بهذ يذلا ميسقتلا اذهو

 مهمحر - نيميثع نبا خيشلاو ءيدعس نبا خيشلاو «زاب نبا خيشلاو «ميهاربإ نب دمحم

 ماسقأ ةثالث ىلإ قالطلا ميسقت ؟نيعقوملا مالعإ” يف فلله ميقلا نبا ركذ دقو -هللا

 .داهتجا لحم :ثلاثلا مسقلا يف لاق هنأ الإ «ةيميت نبا هخيش نع

 .0719 031 /3) "عتمملا حرشلا” و :(47531 /7) ؟برآملا لين” و «(57/5) ؟نيعقوملا مالعإ”و )7١4/80(: ؟دازلا” :رظنا

 قح ريغب قالطلا ىلع هركأ اذإ

 نم عمج مهنم ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو «هقالط عقي ال :لوألا لوفلا

 . مت ةرمس نب رباجو ريبزلا نباو سابع نباو رمع نباو يلعو رمع :ةباحصلا

 [7١1:لحنلا] # ميال نيَمظُم:ُهَبْلَقَو ركحأ ْنَم اَلِإ9 :ىلاعت هلوق :مهتجح 0: سس سرت ووتر + عامر م 5
 ءأطخلا يِنّمَأ ْنَع َْعَضَو هللا َّنِإ) :لاق 32: يبنلا نع دغن#» سابع نبا ثيدحو 2 هش هد 00 لا ا نإ هتالكم 0



 نِلا

 قالطلا :باتك (017)ثيدحلا 53 اهلا

 ٍنابلآلا خيشلا هححصو هريغو هجام نبا هجرخأ (هّيَلَع اوُهرْكتْسا اَمَو َناَيسْنلاَو

 خيشلا هنسح (قاَلْغِإ يف َّقاَلَط اَل» : ا» ةشئاع ثيدحو :(85) «ءاورإلا” يف هكللو

 ليق .روهشملا ىلع هاركإلا :قالغإلاو .هذه لبق يتلا ةلأسملا يف مدقت | كلج ينابلألا

 :وه قالغإلا :ليقو .هفرصت هيلع قيضتيو هرمأ هيلع قلغتي هركملا نأل ؛كلذ هل

 .بضغخلا يف لمعلا

 ةداتقو يرهزلاو ةبالق يبأو يعخنلا لوق وهو .هركملا قالط عقي :يناثلا لوقلا

 قالطك ذفنيف ؛هكلمي لحم يف فلكم نم قالط هنأل :اولاق .هيبحاصو ةفينح يبأو

 .هركملا ريغ

 ههركأ نإو «قالطب سيلف اصوصل هوهركأ يذلا ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 صللا نأل :لاق ةنيبع نبا هرسفو «يبعشلا نع اذه يور .عقي :يأ ءزئاجف ناطلسلا

 .هلتقيال ناطلسلاو هلتق ىلع مدقي

 مهمحر - نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا
 .- هللا

 "حتفلا”و ١١١(: /77) ؟ىواتفلا”و )/١١8/19(« "ينغملا” و )١١/ 17/٠ ؟نايبلا”و «(55؟8/6) "فارشإلا” :رظنا

 0730 /0) "هقفلا عماج# و ,(5789/9)

 ؟لزاهلا قالط عقي له

 :هيف فلتخا دقو .همكح دصق نود ظفللا دصقي يذلا وه لزاحلا :الوأ

 ام همزل ةعجرلا وأ حاكنلا وأ حيرصلا قالطلاب لزه اذإ فلكملا :لوألا لوقلا

 :هقللَم رذنملا نبا لاق ءاذه ىلع عامجإلا لقن لب ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هب لزه

 لقنو .ءاوس هلزهو قالطلا دج نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ

 .ةمادق نباو ينارمعلا اًضيأ عامجإلا



 بلا

0" . 0002 00 
 قالطلا :باتك (م07١)ثيدحلا (؛)ج

 هذ هك

 [؟17:ةرقبلا]# اوره هللا تيا ْأَوُذِجَتَد الو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 ُقالّطلاَو ُحاَكَنلا :َّدَج َّنْهْرَمَو ٌنَج َّنْهَّدَج تالا :تفيخ ةريره يبأ ثيدحو

 لهو .دهاوش هلو ,فيعض دانسإب امهريغو يذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ .(ًةَعْجَكاَو

 صخلتي يذلاو :(378/5) ؟ءاورإلا» يف هلله ينابلألا خيشلا لاق ؟اهب يقتري

 اهنسح يتلا ىلوآلا ةريره يبأ قيرط عومجمب نسح ثيدحلا نأ :قبس امث يدنع

 نب ةدابع ثيدحب ةوق دادزي دقو .ةلسرملا يرصبلا نسحلا قيرطو «يذمرتلا

 لك نع مهنع اهتوبث انل نيبتي لولو - اهنإف ؛ةباحصلا نع ةروكذملا راثآلاو تماصلا

 .ملعأ هللاو ,مهدنع افورعم ناك ثيدحلا ىنعم نأ ىلع لدت - مهنم دحاو

 ركذو .ةيكلالا ضعب لوق وهو .لزاحلا نم قالطلا عقي ال :يناثلا لوقلا

 .دواد لوق وهو .ةينب الإ عقي ال هنأ :دمحأ نع يوادرملا

 نع بيجأو [777:ةرقبلا]# َقَلَطلأ أَمَرَع ْنِإَو ## :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 «ٍتاّييلاب لاخلا اَّنإ) :هعضخ رمع ثيدحب اولدتساو .يلوملا قح يف تلزن اهنأ ةيآلا

 دنع مدقتملا (ّذَج َّنْهَّدَج تالق : .دنعذإج ةريره يبأ ثيدح هصصخ ماع هنأب بيجأو

 قالطلا عوقو ىلع اذه نم ءيش يف ةجح الو :هغلله ميقلا نبا لاقو .لوألا لوقلا

 ؛مهيلع ةجح وهف (ِتاّيلاب ُلاَعَألا» :ثيدح امأ .ظفلت ريغ نم ةينلا درجمب قاتعلاو

 رفكلا دقتعا نم امأو .اهدحو ةيئلا ال «ربتعملا وه ةينلا عم لمعلا نأ هيف ربخأ هنأل

 .رارقإلا عم بلقلا دقع وه يذلا ناميإلا لاوزل ؛رفاك وهف كش وأ هبلقب

 نباو يناكوشلاو ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ربتعم لزاما مالك نأ ىلع كلذ لد :ميقلا نبا لاق «ةمئادلا ةنجللا تتفأ هبو نيميثع

 لزاملا نأ :امهنيب قرفلاو .هركملاو لقعلا لئازو يمانلاو مئانلا مالك ربتعي مل نإو

 امأو .بابسألا فلكملا ىلإ امنإف ؛هيلإ سيل كلذو ؛همكحل ديرم ريغ ظفلل دصاق



 ا كم

 افمعر

 ةربعلاو .هدصقي مل وأ فلكملا هدصق «عراشلا ىلإ وهف اهماكحأو اهتاببسم بترت

 همكح هيلع عراشلا بتر هدصق اذإف «هفيلكتو هلقع لاح يف ارايتخا ببسلا هدصقب

 .هدصقي الو اهانعم لقعي ال يذلا

 "ىواتقلا”و 1/0١ "ينخملا”و هةر ؟نايبلا”و (اكهة/ك) "يواجلا”و ,.(70/5) "فارشإلا” :رظنا

 ١186(, /8) "ليئلا”و ,(" 57 /8) "فاصنإلا”و 73١7(, /6) "دازلا”و'«(714١ /”) ؟نيعقوملا مالعإ”و فقر ةضفإ

 .(580 )9١/ "ةنجللا ىواتف”و 5” /1) "عتمملا حرشلا”و
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 قالطلا :باتك (17)ثيدحلا (؛)ج

 ؟هيفسلا قالط مكح ام

 ."ةغللا بيذهت مجعم” يف يرهزألا هلاق .لقعلا فيفخلا وه :هيفسلا اًلوأ

 ناك اذإ هيأر نالف هفسو ءشيطلاو ةفخلا لصألا يف هفسلا : «ةياهنلا» يف لاقو

 :ةلأسملا مكح امأ .ها .لهاجلا هيفسلاو .هل ةماقتسال اًبرطضم

 يعفاشلاو كلامو دمحم نب مساقلا لوق وهو .هقالط عقي :لوألا لوقلاف

 هقالط عقوف ؛قالطلا لحمل كلام فلكم هنأل :اولاق «هباحصأو ةفينح يبأو دمحأو

 .سلفملاك ؛هيلع روجحم وه ام ريغ يف هفرصت عنمي ال هلام يف هيلع رجحلاو .ديشرلاك

 .ءاطع لوق وهو .هقالط عقي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )١18/1(. "ينغملا” :رظنا

 ؟يبصلا قالط مكحام

 لقعي يذلا امأو .هل قالط ال هنأ يف فالخ الف زيمي ال يذلا يبصلا امأ

 :فالخ هيفف هيلع مرحتو هنع هب نيبت هتجوز نأ ملعيو قالطلا



 قالطلا : :باتك (ما7/)ثيدحلا (

 كلامو يرهزلاو يعخنلا لوق وهو .ملتحي ىتح هقالط زوجي ال :لوألا لوقلا

 نع كلذ وحن يورو دمحأ نع ةياورو ديبع يبأو يعفاشلاو يروثلاو دامحو مكحلاو

 . هت سابع نبا

 ىَتَح ّيِبَّصلا١ :-مهنمو- اناث ْنَع ُمَلَقلا َعِفَُر) :ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 . دنفقع رمعو ىلع ثيدح نم "دنسملا حيحصلا» يف ثيدحلاو اهلي

 يبعشلاو نسحلاو ءاطعو بيسملا نبا لوق وهو .هقالط عقي :يناثلا لوقلا

 ناضمر رهش ماصو ةالصلا ىصحأ اذإ :بيسملا نبا لاق .دمحأ نع ةياورو قاحسإو

 .ءاسنلا بيصي نأ غلب اذإ هقالط زوجي :ءاطع لاقو ,نسحلا لوق هوحنو .هقالط زاج

 لقعو ةنس ةرشع يتنثا زواج اذإ :قاحسإ لاقو .لقع اذإ هقالط زوجي :دمحأ لاقو

 .ةالصلا

 .(قاّسلاب َّدَخَأ ْنَمِل ُقالَّطلا م : ططت» سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةحح

 قاّلَط لك» : كعفخ ةريره يبأ ثيدحو «ينابلألا خيشلا هنسحو يذمرتلا هجرخأ

 خيشلا هفعضو .هريغو يذمرتلا هجرخأ .اولَفَع لع ٍبوُْعَلا وُْملا َقاَلَط الإ ُنْباَج

 .(اهدعب امو )/٠١8/1 ؟ءاورإلا» هلبق يذلاو ثيدحلا اذهل رظنا .ينابلألا

 قالطلا :؟ضورلا ةيشاح» يف هلله مساق نبا لاق يناثلا لوقلا :وه برقألا

 .اهوحنو ةاكزلاك اهبابسأب ماكحألا طبر ليبق نم وه لب .فيلكتلا ىلع اينبم سيل
 .(17/17) "عتمملا حرشلا” و (584 /5) ؟ضورلا ةيشاح” و«(17١ /7) ؟ينغملا”و «(7588 '5) ؟فارشإلا” :رظنا

 امهوحنو مئانلاو نونجملا قالط مكح

 ال نونجملا نأ ىلع راصمألا ء ءاملع نم هنع ظفحأ نم عمجأ :هنللو هكللَم رذنملا نبا لاق

 .هقالط زوجي



 نجلا

 2 ةوح
 قالطلا : :باتك (*17/)ثيدحلا (:؛ 3 هللا

 يف قلط اذإ لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأو :هكلج لاقو

 .هل قالط ال نأ «همون لاح

 مِئانلا ٍنع هناكَ ْنَع مَلَقلا َعِفَر١ :لاق هنأ ْةيَيَي يبنلا نع تبث دقو :هللله لاق مث

 «ءامغإ وأ .نونجل هلقع لاز ءاوسو :لاق مث هكلل ةمادق نبا عامجإلا لقن اذكهو

 الو ؛هبرش هلقع ليزي ام برش وأ هرمخ برش ىلع هاركإ وأ ؛ءءاود برش وأ مون وأ

 هيف ملعن الو «ةدحاو ةياور «قالطلا عوقو عنمي اذه لكف «لقعلل ليزم هنأ ملعي

 .افالخ

 ,(17//19) "عتمملا حرشلا”و ١17(« /97) ؟ينغملا” و )58/١١(. «نايبلا” و .(57 5 /0) "فارشإلا” :رظنا

 ناركسلا قالط عقي له

 عقي ال هنإف ءادماع اراتخم هبرش اذإ هركسب |مثآ ناك نإو ناركسلا :لوألا لوقلا

 ةعيبرو سواطو ءاطعو مساقلاو زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو .هلقع دقف اذإ هقالط

 ينزملاو روث يبأو قاحسإو نسحلا نب هللا ديبعو دعس نب ثيللاو يراصنألا ىيحيو

 نمحر لادبعو ميهاربإ نب دمحمو «ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو مزح نباو

 لاق متو سابع نباو نافع نب ناثع نع لوقلا اذه حصو «نيميثع نباو يدعسلا

 :ميقلا نبا لاقو .هفلاخ ةباحصلا نم ادحأ ملعن الو ناثع نع تباث اذه :رذنملا نبا

 .هقالط عقي ال هنأ :مهنيب فالخ هيف ملعي ال يذلا ةباحصلا نع تباثلا

 ام أوُمَلَعَت ٌّقَح ئركش َرْثنَأَو ةؤلكصلا اَوُبَرّفَت ال# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 ام ملعي ال يذلاو «لوقي ام ملعي ال ناركسلا ن نأ ةيآلا هذه يفف [41":ءاسنلا] © َنوُلوُصَ

 ةكدتسا يي يبنلا نأبو (ِتاّيئلاب لامغألا اّنِإ» 85 يبنلا لاق دقو هل ةين ال لوقي



 حلا كد
 قالّطلا :باتك (007)ثيدحلا (؛)ج هلا

 نونجملا هبشأف لقعلا لئاز هنألو ؛نيحيحصلا يف وهو هيدي نيب انزلاب رقأ امل ازعام
 .ىرخأ ةلدأ مهو «هركملا هبشأ ةدارإلا دقاف هنآلو ؛مئانلاو

 نسحلاو ءاطع لوق وهو .هقالط عقي هركسب مثآلا ناركسلا :يناثلا لوقلا

 مكحلاو دهاجمو نارهم نب نوميمو نيريس نباو يبعشلاو بيسملا نب ديعسو

 ديبع يبأو يعفاشلاو ةمربش نباو يعازوألاو يروثلاو كلامو يعخنلاو

 .دمحأ نع ةياورو هيبحاصو ةفينح يبأو برح نب ناهيلسو

 رْسنأَو ةؤلكصلا اَويَرَمَت ال ْاوُنَماَء َنِدَلَأ اًهمأكي # :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 .فلكم ناركسلا نأ ىلع لدف ؛ركسلا لاح يف مهبطاخف 14 :ءاسنلا]# ئرَكَش

 بلغي ثيحب ةالصلا تقو برق رمخلا برش نع مهل يمن اذه نأب اذه نع بيجأو

 طاشنلا ئدابم دجو نم باطخ دارملا نأ وأ .ناركس وهو اهتقو لخدي هنأ نظلا ىلع

 يف ركسلا نكمتي دق تقولا كلذ يف ةالصلا أدتبا نإ هنإف ؛هلقع لاوز لبق برطلاو

 فيعض ثيدحلاو .(ووُتْعملا ٌّقاَلَط لإ ٌْياَج قالط ك١ :ثيدحب اولدتساو .اهئانثأ

 ناركسلا لماعي نأ يغبني الف ؛روذعم ريغ وهف مرحم ركسلا نألو :اولاق ءمدقت امك

 .هيلع ددشي نأ يغبني لب «لوقي اب ةذخاؤملا مدعو ةصخرلاب

 بقاعيو ذخاؤي هنإف ركسملا برش نمل ةذخاؤملا امأو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ادماع اراتخم هبرش اذإ ,هيلع دحلا ةماقإب هركس ىلع

 هتدرو «هئارشو «هعيبو .هرذنو .هقتع يف مكحلاو :هكللو ةمادق نبا لاق :ةدئاف

 .دحاو عيمجلا يف ىنعملا نآل ؛هقالط يف مكحلاك .هتقرسو ءهفذقو «هلتقو «هرارقإو

 56 ضل ؟ىراتفلا”و ةقلدم كك 0( ؟ىنغملا”و 454/6 ؟نايبلا”و ه6 "فارشإلا” :رظنا

 "محيضوتلا” و كلا 1/15 "عتمملا حرشلا”و للبس معا ر/ه) ؟هقفلا عماج# و يك ؟دازلا”و

 .(4 8١ /0ه)



 قالطلا : :باتك (م1/)ثيدحلا (؛)-

 مكحلا هب قلعتي يذلا ركسلا طباض

 سالتخا ركسلا :يروثلا لاقف ناركسلا دح يف اوفلتخاو :هفللَج رذنملا نبا لاق

 ريغت اذإ :دمحأ لاقو .دلج فرعي ال اب ملكتو هتءارق يف طلخف ئرقتسا نإف .لقعلا

 .هوحن كلام نع يكحو .ناركس وهف ةحصلا لاح نع هلقع

 ام أوُمَلعَت ّقَح# :هلوقب الالدتسا ؛ناركس وهف هتءارق يف طلخ اذإ :هفللذ لاقو

 .[47”:ءاسنلا]# َنوُلوُفَت
007 

 هلعجي يذلا وه هبحاص يف فالخلا عقي يذلا ركسلا دحو :هفلاَج ةمادق نبا لاقو

 ها .كلذ وحنو «هريغ لعن نم هلعنو هريغ ءادر نم هءادر فرعي الو همالك يف طلخي

 .(585/5) ؟"ضورلا ةيشاح# و )١17/19(« ؟ينغملا”و «.(70717/5) ؟فارشإلا” :رظنا



 قالطلا :باتك (م14)ثيدحلا (4)ج
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 هَدَتَبلا اَهَقَلَط ٍصْفَح َّنْب وِرْمَع اَبأ َن

 يِعّس ُهّليِكَو اَهْيَلِإ ٌلَسْرَأَف - اَنالّث اَهَقْلَط :َةَياَوِر ينَو- ٌبياَغ َوُهَو

 كَم هللا َلوُسَر ْثَءاَجَف !ءْنيَم نم اَنْيَلَع كَل اَم ِهْنلاَو :َلاَقَف هْتَطْحَسَف
 تيس ل وسر ىو رع 0 هت ددلاو م

 عا

 اعتط سيق ِتْنب َةَمِطاَف ْنَع -4 هلك! |

 - «(ىتكس الَو» :ظفل نو - «ةقفت ِهّْيَلَع كل َسّيل» :لاقف هَل كلذ تّركذف - - هك هام هك ها 000 0 0 يم ل اي
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 دف داب نيعصت .ىمع لجَر هنإ 8 ما نبا دنع يدتع ِتْلَلَح اَذإَف .َكَباَيث َنِعَضَت .ىمْعَأ ّلُجَر ُهَنإَف ؛موثكم أ نبا َدْنِع ىٌّدَتْغا

 اَبأَو ناَيفَس يبأ َّنْب ةَيواَعم نأ هل تركذ تللح الف :تلاق «ىنينذ هس طع 2 ا ه م 4 عوج رخو وةك 110 ني ا

 ع سسييإاس 6 يس را اس لس ل 3 هس وع ( ع نط 3 يس م ف

 اَمأَو هِقِتاَع نَع ِهاَصَع عضَي الف ؛مهج وبا اَمأ» :هللا لوسَر لاقف «ينابطخ

2 
 نإ

 3 ياسو سول ٠ 1 8 1 َ أ -

 :ل «هتهر : .ادْيَر َنْب ةَماَسَأ يحكنا هَل َلاَم ال كولعصف ؛ةَيواَعَم

 و
 ع ؟ ننس 2007 8 هما < وظاو تسب هه هاو سك

 .هب تطَبتغاَو ءاريخ هيف هللا لعَجف .هتحكتف ا(دْيَز نب اَسأ ىحكنا»

 20177) ىمقرب هجرخأ دقف يراخبلا امأو )١58(. ملسم هجرخأ قايسلا اذهب ثيدحلا

 الو ىنكس ال :اطوق يف ينعي ؟هللا يقتت الأ : شت ةمطافل ةشئاع لوق الإ هنم ركذي ملو 25

 :(47/8/9) ؟حتفلا» يف هلله ظفاحلا لاقو .مالعإلا يف نقلملا نبا اذه ىلإ راشأ دقو .'ةقفن

 .قفتملا يف هلوطب اهثيدح دروأف :ةدمعلا بحاص مهوو

 :ثيدحلا ظافلأ

 .سيق نب كاحضلا تخأ يه (سيق تنب ةمطاف)



 قالطلا :باتك (818)ثيدحلا (؛)ج هللا

 نب صفح وبأ :ليقو روهمجلا لوق اذه (صفح نب ورمع وبأ) :اهئوق

 :ليقو «ديمحلا دبع همسا نأ ىلع نورثكألاو «ةريغملا نب صفح وبأ :ليقو ءورمع

 .هتينك همسا :ليقو .دمحأ

 ثالث رخآ اهقلطف :ظفل يفو ءاثالث اهقلط :ظفل ينو (ةتبلا اهقلط) :اهئوق

 لاق ءملسم يف اهلكو .اهقالط نم تيقب تناك ةقلط اهقلط :ظفل يفو «تاقيلطت

 اهقلط مث نيتقلط اذه لبق اهقلط ناك هنأ تاياورلا هذه نيب عمجلاف :هنلا يوونلا

 رخآ اهقلط وأ ةدحاو اهقلط وأ اقلطم اهقلط هنأ ىور نمف .ةئلاثلا ةقلطلا ةرملا هذه

 ةتوتبم هب تراص اقالط اهقلط هدارمف ةتبلا ىور نمو ءرهاظ وهف تاقيلطت ثالث

 .ثالثلا مامت دارأ اثالث ىور نمو «ثالنثلاب

 «ةعيبر يبأ نب شايعو ءماشه نب ثراحلا امه (هليكو اهيلإ لسرأف) :اهلوق

 .هيليكو :لوقي نأ هباوص ناك :يبطرقلا لاق اذهلو «ةياور يف ملسم امهركذ

 .هب ضرت ملو هتهرك :يأ (هتطخسف) :اهلوق

 .فوع نب دواد تنب ةليزغ :ليقو «ةّيزغ اهمسا (كيرش مأ تيب يف) :هلوق
 نوروزي اوناك مغدوم ةباحصلا نأ :هانعم «يباحصأ اهاشغي ةأرما كلت» :هلوق

 .اهحالصل اهيلإ ددرتلا نورثكيو ,كيرش مأ

 :ينينذآو .ءكتدع تضقنا :يأ «تللح «ينينذآف تللح اذإف» :هلوق

 ةبطخب ضيرعتلا زاوج هيفو .ينيفّرعت ىتح كسفن يجوزت ال :هانعمو .ينيملعأ

 .ةدعلا يف نئابلا

 بحاص .يودعلا يشرقلا ةفيذح نبا :وه مهج وبأ (مهجوبأ امأ» :هلوق

 .ةيناجبنألا



 محلا تسب
 قالطلا :باتك (م0)ثيدحلا (؛)ج شكلا

 ارسفم ءاج (ى ءاسنلل با َّرض هنإ :هانعم :ليق «هقتاع نع اصعلا عضي الف» :هلوق

 دارملا :ليقو .ملسم يف امهالكو ؛ِءاَسْنلا َلَع ٌةّدِش هيِف» :ىرخأ يفو ءىرخألا ةياورلا يف

 بلطو ةرواشملا دنع هيف اب ناسنإلا ركذ زاوج ىلع ليلد هيفو .رافسألا ريثك هنأ :هب

 .ةبجاولا ةحيصنلا نم لب «ةمرحملا ةبيغلا نم اذه نوكي الو «ةحيصنلا

 .بكنملاو قنعلا نيب ام :قتاعلا «هقتاع ىلع» :هلوف

 مايقلا نع زجعي ريقف :يأ ءداصلا مضب («كولْعَصف ةيواعم امأو» :هلوق

 .ةحيصنلل هيف !ب ناسنإلا ركذ زاوج :هيفو .ةيجوزلا قوقحب

 نم هملع امل ؛ثنيخ ةماسأ حاكبب ديب هتراشإ «ديز نب ةماسأ يحكنا» :هلوق

 يهو ىلوم هنوكل ؛هتهركف كلذب اهحصنف ؛هلئاش مركو هفئارط نسحو هلضفو هنيد

 نم ملع امل هجاوز ىلع ثحلا ِةَب يبنلا اهيلع رركف !اًدج دوسأ ناك هنوكلو ؛ةيشرق

 .هب تطبتغاو ءاريخ هيف يل هللا لعجف :تلاق اذهلو ؛كلذك ناكو ؛كلذ يف اهتحلصم

 ىنمتي نأ ةطبغلا :ةغللا لهأ لاق «ءابلاو ءاتلا حتفب وه (هب تطبتغاو) :اهلوق

 .دسحب سيلو «هنع الاوز ةدارإ ريغ نم طوبغملا لاح لثم

 .000) ؟مالعإلا”و )١580( "ملسم حرش” و :(7577/4) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ةدحاو ةعفد ثالثلا قالط زوجي له

 يبأو يعفاشلا لوق وهو .ةدحاو ةلمج ثالثلا قالطلا عاقيإ زوجي :لوألا لوقلا

 فوع نب نمحر لادبع نع كلذ يورو ءدمحأ نع ةياورو مزح نباو دوادو روث

 .نيريس نباو يبعشلاو ههتني» يلع نب نسحلاو



 نخلا
 ل

 قالطلا : :باتك (*18)ثيدحلا (4)ج

 ا كتضخ ىنالجعلا اًرميوع نأ كفذ دعس نب لهس ثيدح :لوقلا اذه ةحح

 دك ىبنلا هرمأي نأ لبق اًنالث اهقلطف .اهتكسمأ نإ اهيلع تبذك :لاق هتأرما نعال

 ثيدحو .ااناَكَن اَهَقَلَط» :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا ات سيق تنب ةمطاف ثيدحو

 تبف ينقلط :تلاق ةعافر ةأرما نأ :وهو .فلؤملا هركذ «مدقت يذلا اخذ ةشئاع

 .اثالث اهقلط :ظفلب ءاجو .يقالط

 ل ةقرفلا نأل ؛مزال ريغف نينعالتملا ثيدح امأ :ثيداحألا هذه نع بيجأ دقو

 عقي ملف دهغتت» ةشئاعو ةمطاف ثيدح امأو ءاناعل درجمب تعقو لب «قالطلاب عقت

 يبنلا دنع ى ٍماطملا رضح الو «هيلع ارقم نوكيف ؛ُييَي يبنلا يدي نيب ثالثلا عمج |مهيف

 اهيلإ لسرأ هنأ :هيف ءاج دق ةمطاف ثيدح نأ ىلع ؛هيلع ركنيل كلذب ربخأ نيح دي

 رخآ اهقلط هنأ :هيف ءاج ان ةشئاع ثيدحو ءاهقالط نم اهل تيقب تناك ةقيلطتب

 .ثالثلا عمج كلذ ين نكي ملف ؛تاقيلطت ثالث

 يلعو رمع نع يورم وهو .مرحمو ةعدب ةدحاو ةعفد قالطلا عمج :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأو كلام لوق وهو . -ت> رمع نباو دوعسم نباو

 َكرِمَّدِعِل َنُهوُفْيَطم َءاسْيلَا مْثَقَلَط اذ ! لأ اًبيأكي# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةحح
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 02 2 ع

 نأ | تخ - رد الو هت نم كرش وجون ال كسي هَ هَل ونا د أرشح و

 ىِرْدَت ال ُكَسْفَن ”ةتنت َلط َدَقَف هلأ هودح ّدَحَنَي نَمَو هللا دوذح َكلَتو دسم َةَّمِحَب َنيِتَأَ
 04 ا د رو ريد ل هه

 مل لصَجت هَ لأ ِقَّسي نمو# : كلذ دعب لاق مث أ: قالطلا]4 اَمأ َكِلَد َدَحَب ُثِرْحن هنأ َّنَعَ

 نمو «[4:قالطلا] 4اس ورْمأ ْنِم همَل لحج هلأ ِقّنَي نمو :لاقو «[1:قالطلا] 4 ارح
 تبدو ءارسي هرمأ نمالو اجي ل هلا لعب الو .ثدحي رمأ دل يبل ثاللا عج

 تاقيلطت ثالث هتأرما قلط لجر نع ديب هللا لوسر ربخأ :لاق كن ديبل نب دومحم

 ماق ىتح .«!؟مُكرهظأ َنيَب اَنأَو هللا باتكب َُمْلُيَأ١ :لاق مث ؛نابضغ ماقف ؛اعيمج 2 .2 1 ههه ص 60 -_ هه 3 ثا . 6 6



 2و مم خلا ع
 قالطلا :باتك (014)ثيدحلا (؛)ج فلا

 نم هنأل ؛عطقنم وهو )1٠0١”7(. يئاسنلا هاور !؟هلتقأ الأ :هللا لوسر اي :لاقف لجر

 عمسي مل ةمرخمو .هركذف ديبل نب دومحم تعمس :لاق هيبأ نع ريكب نب ةمرخم ةياور

 مهرصع يف حصي ملو «ةباحصلا نم مهركذ مدقت نم لوق هنألو :اولاق هيبأ نم

 .اًعامجإ نوكيف ؛فالخ

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(0559 /ه) ؟"دازلا”رء(0/١٠1 "ينغملا”و )١١/ 44١ ؟نايبلا”و «(785 /9) "ىلحملا” :رظنا

 ةدحاو مأ انالُث عقي لهف ,ةدحاو ةملكب اثالث قلط اذإ

 «تاملك وأ ةدحاو ةملكب دحاو رهط يف اثالث اهقلط نإو :هنذلو مالسإلا خيش لاق

 قلاط مث قلاط تنآ :وأ ءقلاطو قلاطو قلاط تنأ وأ اثالث قلاط تنأ :لوقي نأ لثم

 :لوقي وأ ءقلاط تنأ :لوقي مث «قلاط تنأ لوقي مث قلاط تنأ :لوقي وأ «قلاط مث

 نم كلذ وحنو «ةقلط فلأ وأ «ةقلط ةئام وأ .,تاقلط رشع وأ ءاثالث قلاط تنأ

 اهب الوخدم تناك ءاوس «لاوقأ ةثالث هيف فلخلاو فلسلا نم ءاملعلل اذهف .تارابعلا

 .اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا نيب قرف نم فلسلا نمو .اهب لوخدم ريغ وأ
 :ةلأسملا يف ءاملعلا لاوقأ هذهو :تلق

 ثالث تاملكب اهعقوأ وأ ةدحاو ةعفد ثالثلا قالطلا عقوأ اذإ :لوألا لوقلا

 ريهامجو ةعبرألا ةمئألا لوق وهو .هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع مرحتو ءاثالث عقت اهنإف

 .ءاملعلا رابك ةئيه نم ةيرثكألا لوق وهو «مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا

 :هيفو )7٠١(( مقرب مدقت فلؤملا هركذ يذلا ا ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ىلعو ثالثلا عمج ةحابإ ىلع لدي اذهو ؛كلذ ركتي مل دو يبنلا :اولاق ءاثالث اهقلط ةعافر نأ

 اولدتسا اذكهو .يناثلا ةليسع قوذ ىلع لوألا ىلإ اهعوجر فقوي مل عقت ملول ذإ ؛اهعوقو



 نخلا كج
 2 - شان

 قالطلا :باتك (*18)ثيدحلا (؛)ج

 ةمطاف ثيدحو ءاثالث اهقلط هنأ :هيفو «نينعالتملا ةصق يف ثءذفخ دعس نب لهس ثيدحب

 ثيداحألا هذه ركذ مدقت دقو ءاثالث اهقلط اهجوز نأ :فلؤملا هركذ يذلا ايكوم سيق تنب

 قلط ةناكر نأ دهضتإ# سابع نبا ثيدحب اولدتساو .هذه لبق ىتلا ةلأسملا يف اههيجوتو

 دوادوبأ هجرخأ .بَب ىبنلا هيلإ اهدرف !ةدحاو الإ اهب تدرأ ام هللاو :لاقف ةتبلا ةميهس هتأرما

 هنأ ىلع لدف «ةدحاو الإ اهم تدرأ ام هللاو :هلوق ثيدحلا نم دهاشلاو ءامهريغو يذمرتلاو

 ىلع ملكت دقف 2179/7 ؟ءاورإلا” رظناو .فيعض ثيدحلا نكل «عقول رثكأ اهب دارأ ول

 يف ملعلا لهأ لاوقأ اًضيأ لقنو .هفعض نيبو ثيدحلا قرط هلله ركذ عسوتب ثيدحلا
 ثدحملا رمع الإ مهيف نكي ملول ةباحصلا رثكأ لوق اذه نأ اًضيأ هب اولدتسا اممو .هفيعضت

 هتتسب ملعأ مهف دوي هللا لوسر باحصأل ةلأسملا هذه يف عبت نحنف :اولاق ؛ىفكل مهلملا

 .ىرخأ ةلدأ مهلو هب اولدتسا ام ىوقأ اذه .هعرشو

 ال حاكن الو ةعجر اهللختي مل تاملكب وأ ةملكب ثالثلا قالط :يناثلا لوقلا

 يبأو فوع نب نمحر لادبعو ماوعلا نب ريبزلا نع اذه يور «ةدحاو ةقلط الإ عقت

 لوق وهو «نالوقلا مهتنو» سابع نباو دوعسم نباو يلع نع ىوريو «ههتذي» ىسوم

 دواد لوق وهو «رانيد نب ورمعو ديز نب رباجو ريبج نب ديعسو سواطو ءاطع

 باحصأ ضعبو ةفينح يبأ باحصأ ضعب لوق وهو ءهباحصأ رثكأو يرهاظلا

 هديفح ناكو ارس اهب يتفي ناكو «ةيميت نبا دجملا مهنم دمحأ باحصأ ضعبو كلام

 لوقلا لجأ نم بذعو هعابتأ نم ريثكو هسلاجم يف اهب يتفيو اهب رهجي مالسإلا خيش

 نممو .هباحصأ ضعبو مالسإلا خيش :مهنم «ءاملعلاو ةمئألا نم ةعامج اهب ةعجرلاب

 داز”و ؟نافهللا ةثاغإ” :هيباتك يف اًرزؤم اًرصن هرصن دقف ميقلا نبا لوقلا اذهب لاق

 يفكي اهب نيفلاخملا ىلع درو اصوصن ضرعتساو اهيف ثحبلا لاطأ دقف" داعملا



 قالطلا :باتك (218)ثيدحلا (؛)ج كل

 زاب نبا خيشلاو يدعس نب نمحر لادبع خيشلا لوقلا اذه راتخا نمو ءيفشيو

 .يعداولا انخيشو نيميثع نبا خيشلاو

 لاق ءابهصلا ابأ نأ سواط قيرط نم )١517( ملسم هاور ام :لوقلا اذه ةجح

 يبأو دي هللا لوسر دهع ىلع ثالثلا قالَّطلا نكي ملأ :كتانه نم تاه :سابع نبال

 «قالطلا يف سانلا عباتت رمع دهع يف ناك املف .كلذ ناك دق :لاقف ؟ةدحاو ركب

 قالطلا ناك :لاق سابع نبا نع سواط قيرط نم ملسمل ظفل يفو .مهيلع هزاجأف

 .ةدحاو ثالثلا قالط رمع ةفالخ نم نيتنسو ركب يبأو ديب هللا لوسر دهع ىلع

 ولف ةانأ هيف مه تناك دق رمأ يف اولجعتسا دق سانلا نإ :باطخلا نب رمع لاقف

 مأ ةناكروبأ قلط :لاق هيغت» سابع نبا ثيدحو .مهيلع ؛ هاضمأف «مهيلع هانيضمأ

 ُتْمِلَع ْدَك» :لاق ءاّنالث اهتقلط :لاقف (َكَنأَر را عجار» ايي ب هللا لوسر لاقف «ةناكر

 يبأ ينب ضعب ٍينريخأ :لاق جيرج نبا قيرط نم )5١97( دوادوبأ هجرخأ .(اَهْعِحاَر

 :هظفلو )١/ 5١16( دمحأ هجرخأو «ماهبإلا لجأ نم ؛ىرت امك فيعض دنسلاف .عفار

 اَنَمِإ» 325 يبنلا هل لاقف اهيلع نزحف اثالث دحاو سلجم يف هتأرما ةناكر وبأ قلط

 هتياورو ةمركع نع نيصحلا نب دواد قيرط نم هنأل ؛فيعض دانسإ اذهو .(ٌةَدِحاَو

 عمج نأ مدقت دقف «سايقلاب اًضيأ اولدتساو .دوادوبأو ينيدملا نبا هلاق «ريكانم هنع

 .ىرخأ ةلدأ مهلو .ةدودرم ةعدبلاو «ةعدبو مرحم ثالثلا

 لوق وهو .اهنم رثكأ الو ةدحاو ال ءيش عباتتملا قالطلاب عقي ال :ثلاثلا لوقلا

 .رهاظلا لهأ ضعبو «نيعباتلا ضعب نع يكحم وهو «ةعيشلاو ةلزتعملا ضعب

 َوَهَف اَنْوْمأ هْيَلَع َسْئَل اَلَمَع َلِمع نما : اهعا» ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةحح

 .ايغال ادودرم نوكيف ؛هلوسر الو هللا رمأ هيلع سيل ثالثلا قالطو :اولاق .(ّذ5َر



 لوخدملاب ثالثلا عقتف اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا نيب قرفي :عبارلا لوقلا

 وهو ,.ديشتتت» سابع نبا باحصأ نم ةعامج لوق وهو .ةدحاو اهريغب عقيو اهب

 .هيوهار نب قاحسإ بهذم

 دنع هركذ مدقت دقو ملسم دنع دغته» سابع نبا ثيدح .:لوقلا اذه ةجح

 قلط اذإ ناك لجرلا نأ تملع امأ :ظفلب (؟99١5) دواد يبأ دنع ءاجو «يناثلا لوقلا

 خيشلا هفعضي فيعض ثيدحلاو !؟ةدحاو اهولعج اهب لخدي نأ لبق اثالث هتأرما

 :هلوقب نيبت اهب لوخدملا ريغ نألو ؛(5199) ؟دواد يبأ فيعض” يف هنللج ينابلألا

 رمع مازلإ نأ ءالؤه ىأرو .وغلتف نئاب يهو «ثالثلا ركذ اهفداصيف قلاط تنأ

 هركذ يذلا ظفللاب سابع نبا ثيدحو ءاهب لوخدملا قح يف وه ثالثلاب كنيخ

 .مدقت (ك فيعض هنكل ءاهب لوخدملا ريغ قح يف دوادوبأ

 وهف كانه هركذ مدقت يذلا هل سابع نبا ثيدحل يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ةبوجأب هنع اوباجأ دق لوألا لوقلا باحصأ مهو روهمجلا نأ ىلع .حيرص صن

 ال سفنلا نئمطت ال نكلو «يطيقنشلاو ظفاحلاو ميقلا نباو يبطرقلا اهركذ ةريثك

 .ملعأ هللاو ءركذ

 "ىواتفلا”و )١8177( "ملسم حرش” و 21٠١ 5 /7) "ينغملا”و ؛(4//7537) "مهفملا”و «(14107 /0) "فارشإلا” :رظنا

 حرشلا”و 178/1(2) "ءاوضألا”و ىاال< /8) ؟لينلا”و "57 /9) "حتفلا”و (05 437 /0) "دازلا”و ا عم

 .(447 /0) "حيضوتلا” و 24٠ /11) ؟عتمملا

 تاقيلطت ثالث ىلع يهف ,لوألل تداع مث تجوزت مث انئاب اهقلط اذإ

 ةرحلا هتجوز قلط اذإ رحلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :هفللَج رذنملا نبا مامإلا لاق

 مث اهتدع تضقناو اهقراف مث اب لخدو هريغ اجوز تحكنو اهتدع تضقنا مث

 .تاقيلطت ثالث ىلع هدنع نوكت اهنأ ءلوألا اهحكن

 .(1737/75) "يبطرقلا”و 7371١(« /9) "ينغملا”و )١١5(« "عامجإلا”و 27547 /6) ؟"فارشإلا” :رظنا



 نحل

 قالطلا :باتك (مادثيدحلا (4)> د

 لوألا ىلإ دوعت مث هربغ اجوز حكنت ثالثلا نود ةقلطملا

 مث هريغ تجوزت مث نيتقلط وأ ةقلط هتجوز لجرلا قلط اذإ :لوألا لوقلا

 روهمج لوق وهو .اهقالط نم يقب ام ىلع هدنع نوكت اهنإف لوألا اهجوز ىلإ تعجر
 نب أَو يلعو رمع ٌدْيَي هللا لوسر باحصأ رباكأ نم ريبك عمج مهنم «ملعلا لهأ

 وبأو ورمع نب هللادبعو لبج نب ذاعمو تباث نب ديزو نيصح نب نارمعو بعك

 . ملوح ةريره

 مكح ريغي الف ؛لوألا جوزلل لالحإلا يف هيلإ جاتحي ال يناثلا ءطو نأل :اولاق

 .قالطلا

 ٍنناثلاب اهجاوز نأ :هانعمو .ديدج قالطلاو ديدج حاكتلا نأ :يناثلا لوقلا

 نباو رمع نبا لوق وهو .تاقيلطت ثالثب هيلإ دوعتو لوألا جوزلا قالط مدي

 ةبيش يبأ نبا ركذو ءفسوي يبأو ةفينح يبأو حيرشو يعخنلاو ءاطعو ههتن» سابع

 الو ثالثلا مدهأ :نولوقي هللادبع باحصأ ناك :لاق هنأ يعخنلا ميه اريإ ىلإ هدنس

 !؟نيتنثالاو ةدحاولا مده

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 .(177 /9) "يبطرقلا” و .(75717 /17) "ينغملا”و «(5147 /0) ؟"فارشإلا” :رظنا

 لوألا ىلإ تداع مث جوزتت ملو ثالثلا نود اهقلط اذإ

 تداع مث ثالثلا نود اهقلط اذإ 73١(: /17/) ؟ينغملا» يف كلم ةمادق نبا لاق

 اهقالط نم يقب ام ىلع هيلإ عجرت هذهف ناث جوز لبق ديدج حاكن وأ ةعجرب هيلإ

 .هملعن فالخ ريغب

 هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ
 :تالاح امل هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ
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 قالطلا :باتك (18)ثيدحلا (؛)ج د

 ةبطخلا مرحت انهف «كرتي ملو نذأي ملو ةباجإلاب بطاخلل حرص دق ناك اذإ *

 .عامجإلاب هريغل

 .قافتاب هتبطخ ىلع ةبطخلا تزاج اهيف نذأو اهنع ةبغر ةبطخلا كرت اذإ #

 ىلع ةبطخلا ميرحت يفف ,حرصي ملو ةباجإلاب هل ضرع اذإ امأ :هئللَه يوونلا لاق

 اوضري ىتح مرحي ال :ةيكلالا ضعب لاقو .مرحي ال !اهحصأ :يعفاشلل نالوق هتبطخ

 تلصح اذإ وه انإ ميرحتلا نأ نم هانركذ امل اولدتساو .رهملا ىمسيو جوزلاب

 ركني ملف «ةيواعمو مهج وبأ ينبطخ :تلاق اهنإف ءسيق تنب ةمطاف ثيدحب ةباجإلا
 اذه ىلع ضرتعي دقو .ةماسأل اهبطخ لب ءضعب ىلع مهضعب ةبطخ دب يبنلا

 هنأ ال «ةماسأب راشأف دب يبنلا امأو ءلوألا ةبطخب ملعي مل يناثلا لعل :لاقيف ليلدلا

 .ها .هل بطخ

 اذإ يناثلا بطاخلا ىلع مثإ ال اذهف لوألا ةبطخب ملاع ريغ يناثلا نوكي نأ *

 .هتبطخ ىلع بطخي نأ يناثلل زاج لوألا ةبطخخ تدر اذإ *
 .("70/5) ؟حيضوتلا” و )١51(« "ملسم حرش” :رظنا

 ؟حاكنلا مكح امف :جوزتو هتبطخ ىلع بطخ اذإ

 .خسفي الو «,حاكنلا حصيو هللا ىصع دقف ءهذه لاحلاو جوزت اذإ :لوآلا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 ةعامج لاقو .كلام نع ةياورو يرهاظلا دواد لوق وهو .خسفي :يناثلا لوقلا

 .هدعب ال لوخدلا لبق خسفي :كلام باحصأ نم

 .ملعأ هللاو .روهمجلا لوق وه يذلا لوألا لوقلا :وه حجارلا

 )١417(. ؟ملسم حرش” :رظنا



 ةنئاب تناك نو ,ىنكسو ةقفن لماحلا ةقلطملل

 لقأ وأ اثالث ةقلطملا لماحلل ىنكسلاو ةقفنلا بوجو يف ءاملعلا نيب فالخ ال
 َنعَصضي َّقَح نوع اوُفَِيَه لح ِتلْوأ نك ناو :للاعت هللا لوقل ؛اهلم عضت ىتح
 .يبطرقلاو ةمادق نباو ربلا دبع نبا اذه ىلع عامجإلا لقنو «[1 :قالطلا14َّنُهَلَمَح

 ؟الماح نكت مل اذإ ,ىنكسو ةقفن نئابلل له

 سابع نباو رباجو يلع نع اذه يور .ىنكس الو ةقفن اهل سيل :لوألا لوقلا

 دوادو روث يبأو قاحسإو نارهم نب نوميمو ةمركعو سواط لوق وهو .ههتش#»

 .دمحأ نع ةياورو

 كَل َسْيَل» :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا ان سيق تنب ةمطاف ثيدح :مهتجح

 .(ىَتْكْسالَو ةَقَقَت ِهْيَلَع

 وهو طغتقع دوعسم نباو رمع نع اذه يور .ةقفنلاو ىنكسلا امل :يناثلا لوقلا

 .هباحصأو ةفينح يبأو حلاص نب نسحلاو يروثلاو ةمربش نباو حيرش لوق
 ال :لاق هنأ كنز رمع نع )15/١5/0( ملسم يف ءاج ام :لوقلا اذه ةجح

 ال .تيسن وأ تظفح اهلعل يردن ال ؛ةأرما لوقل يان ةئسو هللا باتك كرت

 الإ خيتي الو نهي نم كشوجت الإ :لجو زع هللا لاق «ةقفلاو ىنكسلا
 ف ريس وم .[١:قالطلا]4 ديب َةَّمِحَصِب َنيِتَأَي نأ

 لعجو كف* رمع لوق نم اذه هلك دمحأ مامإلا ركنأ دقو :هللخ ميقلا نبا لاق

 هلبق هتركنأو !؟اثالث ةقلطملل ةقفنلاو ىنكسلا باجيإ هللا باتك يف نيأ :لوقيو مسبتي

 اّلإ# :ىلاعت هللا لاق هللا باتك مكنيبو ينيب :تلاقو ا ةمطاف ةلضافلا ةهيقفلا

 لاقو !؟ثاللثلا دعب ثدحي رمأ يأو 1 قالطلا# ار كلاذ دعب ثدي هلأ َّلَمَل ىِرْدَت

 .تاقثلا نم ةعامج اهركذي مل :ةظوفحم ريغ ةدايز هذه (انيبن ةنسو) :هلوق :ينطقرادلا



 جلا

0 
 قالطلا :باتك (مام)ثيدحلا (؛)ج انتل

 ءاهقفلاو عم ةشئاع لوق وهو ءاحل ةقفن الو ىنكسلا اهل بجت :ثلاثلا لوقلا

 رذنملا نباو ديبع يبأو يعفاشلاو كلامو يدهم نب نمحر لادبعو يعازوألاو ةعبسلا

 .دمحأ نع ةياورو

 «[7:قالطلا]4 ْمرْجَو ني رثككَس ُثْيَح ْنِم َنُضونكَنْأل :للاعت هلوق :مهتجح
 .نئابلا مكح يف ال ةيعجرلا مكح يف اهنأ ةيآلا هذه نع بيجأو

 ؛فلؤملا هركذ يذلا اهكنإ» سيق تنب ةمطاف ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .كلذ يف حيرص وهف

 حرش” و ء(517/5) ؟مهفملا”و .(505/1/) ؟ينغملا”و ,.(08/14) "راكذتسالا”و ,(" 5 /4) "فارشإلا” :رظنا

 .(177 )/1١19/ "يبطرقلا” و ,(0174- 570 /6) "دازلا” و )١44(« "ملسم

 وو وهو وه

 ؟ ىنكسو ةقفن ةهبش ءطووأ دساف حاكن نم ةدتعملل له

 تناك نإ اهل ةقفن ال ةهبش ءطو وأ دساف حاكن نم ةدتعملا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 .امل بجت :اولاقف «ىنكسلا كلذ نم ةيكلاملا ىنثتساو .الئاح

 :نيلوق ىلع ءالماح تناك اذإ ايف اوفلتخاو

 بهذم يف هجوو ةليانحلاو ةيكلاملا لوق وهو .ةقفنلا الل بجت :لوألا لوقلا

 لمحلا ىلإ ةقفنلا لصت الو ءعاضرلاك هتقفن هيلعو همزلي لمحلا نآل :اولاق «ةيعفاشلا

 يف لمحلاك دسافلا حاكنلا يف لمحلا نألو ؛ةقفنلا اه تبجوف اهيلع قافنإلاب الإ

 .دادتعالاو جوزلاب دلولا قوحل يف حيحصلا حاكتلا

 «ةيعفاشلا دنع حصألاو ةيفنحلا بهذم وهو .ةقفنلا بجت ال :يناثلا لوقلا

 .حيحص حاكن يف بجت (نإ ةقفنلا نأل :اولاق

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )5١/ 5١(. ؟ةيهقفلا ةعوسوملا” و ««#الال /5) "ةضورلا” و ء(١٠3 /ا/) "ينغملا” و0 0 )١ ؟نايبلا” :رظنا



 قالطلا :ُباتك (م18)ثيدحلا (
 ؟ةقفنلا ةافولا نم ةدتعملل له

 لقتنا دق هلام نأل ؛عامجإلاب امل ةقفن الف الئاح تناك اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا

 .هتثرول

 :اًلماح تناك اذإ اوفلتخاو

 نباو يلع نع اذه يور .عضت ىتح لاملا عيمج نم ةقفنلا اهلل بجي :لوألا لوقلا

 يبعشلاو يعخنلاو نيريس نباو حيرش لوق وهو .ههتن دوعسم نباو رمع

 يبأو ينايتخسلا بويأو كاحضلاو نايفسو ليل يبأ نباو دامحو ورمع نب سالخو

 .هتايح يف هل ةقرافملاك ةقفنلا الل تبجوف لماح اهمأل :اولاق «ةلبانحلا ضعبو ديبع

 سابع نبا نع اذه يور .اهبيصن نم الإ اهتدع يف اهيلع قفني ال :يناثلا لوقلا

 ةمركعو نسحلاو ءاطعو بيبسملا نبا لوق وهو .هتني» هللادبع نب رباجو ريبزلا نباو

 هراتخاو «ةلبانحلا ضعبو قاحسإو مهباحصأو يعفاشلاو ةفينح يبأو كلامو ةعيبرو

 وأ لمحلل وه انإ اهانكسو لماحلا ةقفنو ةئرولل راص دق لاملا نأل :اولاق «رذنملا نبا

 هبيصن نم لمحلا ةقفنف ثاريم تيملل ناك نإ هنأل ؛ةثرولا كلذ مزلي الو .هلجأ نم

 دعب همزلي ال |ى «هتأرما لمح ىلع قافنإلا تيملا ثراو مزلي ل ثاريم هل نكي مل نإو

 .ةدالولا

 هللاو «نيميثع نبا خيشلاو يناكوشلا رايتخا وهو «يناثلا لوقلا :وه برقآلا

 .ملعأ

 !اهتدع مايأ ىفوتملا لام نم ىنكسلا اهل بجي له ةافو نم ةدتعملا
 «ةيعفاشلا دنع هجوو ةفينح يبأ لوق وهو .ىنكس اهل بجت ال :لوآلا لوقلا

 . تلوح ةشئاعو سابع نباو يلع نع يورم وهو



 سل

 نصري اجور َنوُرَدَيَو مكنم َنَوََوَُي َنِذَلآَو## :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 تناك ولو ىنكسلا ركذي ملو ةدعلا ركذف ء[774:ةرقبلا]# اَرْشَعَو ٍرْمَفَأ َةَميرَأ َّنهسشنأب

 اكلم نوكي نأ نم ولخي ال تيملا هكرت يذلا لزنملا نإ :اًضيأ اولاقو ءاهركذل ةبجاو

 دحأل لحي الف ؛هتومب دقعلا لطب دقف اراعم وأ ارجأتسم هنوكل ؛هريغل اكلم وأ تيملل

 ُ ْمُكيَلَع ْمُكَلاَوْمَأَو ْمُك َءاَمد َّنإ١ :ركَي هلوقل ؛هسفن بيطو هبحاص نذإب الإ هانكس

 لحي الو ةيصولل وأ ةثرولل وأ ءامرغلل راص دقف تيملل اكلم ناك نإو . .«ماَرَح

 الإ امل سيلف :اذه ىلعو .ممل ىصوملاو ةثرولاو ءامرغلا لام اهجوز اهنع ىفوتملل

 .ةثراو تناك نإ ءطقف اهثاريم رادقم

 دوعسم نباو رمع نباو رمع نع يورم وهو .ىنكسلا امل بهجت :يناثلا لوقلا

 نأ :نيطرشب ةيكلاملا لوق وهو «ةيعفاشلا دنع حصألاو يروثلا لوق وهو غش

 «ةراجإب وأ ةتقؤم ةعفنمب وأ كلمب امإ تيملل نكسملا نوكي نأو ءاهب لخد دق نوكي
 .طقف دقن ام ردقي ىنكسلا اهلف ضعبلا دقن ناك نإف .هتوم لبق هؤارك دقن دقو

 ٌةّيِصَو اَجوْرَأ َنورّدَيَو مُكحنم تروَطَوَتُي َنيِدْلاَو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 ؟4:ةرقبلا]# جارح َرْيَغ ٍلَوَحْلأ ىلإ اًعنَعَم مهجوُذَأَل

 ءاطزنم نم جرخت ال اهنع ىفوتملا نأ :اهنم ءاماكحأ ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا ركذف

 رهشأ ةعبرأ ىلع داز ايف ةدعلا تخسنف «ةيصولاو ةقفنلا اه نأو ءلوح ةدعلا نأو

 اًضيأ اولدتساو «ةيآلا رهاظ ىلع ىنكسلا تيقبو ثاريملا ةيآب ةقفنلا تخسنو «رشعو

 ثيدحلا تركذف .هولتقف دبعأ بلط يف جرخ اهجوز نأ كلام تنب ةعيرف ثيدحب

 دوادوبأ هجرخأ . (ُهَلَجَأ ُبادِكلا َمُّلْبَي ىَّنَح ِكِتْيَب يف يِنُكْما» :اكََي يبنلا امل لاقف :هيفو

 لاق «ةرجع نب بعك تنب بنيز قيرط نم هنأل ؛فيعض هدنسو «هريغو )71٠١(

 .ةلوبقم : ؟بيرقتلا” يف ظفاحلا
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 قالطلا :باتك (18١)ثيدحلا (؛)ج شفنا

 نإو ءاهل ىنكس الف «لماح ريغ :يأ ءالئاح تناك نإ مهدنعف ةلبانحلا امأو اذه

 .ال ىنكس ال ىرخألاو ءىنكسلا امل :امهادحإ «ناتياور اهيفف الماح تناك

 ثيح هثلله نيميثع نبا حيجرت وهو .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا

 تناك اذإ امأ ءالماح تناك ولو ءىنكس الو اهل ةقفن ال اهجوز اهنع ىفوتملا :لاق

 دروأ مث .اًضيأ اهل ةقفن الف اًلماح تناك نإ امأو «تناب اهنأل رهاظ رمألاف الئاح

 نأ :باوجلا ؟ةايحلا لاح يف نئابلا نيبو اهنيب قرف يأ :ليق نإف :هفللج لاقف الاكشإ

 قوتملا امأو .هلام يف اهجوز ىلع قافنإلا انبجوأ الماح تناك اذإ ةايحلا لاح يف نئابلا

 اهل ةقفن ال :لوقنف !؟ةكرتلا يف ةقفنلا لعجن فيكف «ةثرولل لقتنا لاملاف اهجوز اهنع

 ةقفنلا نإ :قبس اهيف انلق دقو تلمح اذإ ايف عنصن اذام :ليق نإف .الماح تناك نإو

 نإف .ةكرتلا نم نينجلا اذه ةصح يف بجت ةقفنلا نإ :نولوقي ؟هلجأ نم اال لمحلل

 نم هتقفن همزلت نم ىلع بجت ةقفنلا نإف هل لام الو هوبأ تومي نأك ةكرت نكي مل

 .ماعأ وأ ءاينغأ ةوخإ هل نوكي نأك ءبراقألا

 "ملسم حرش”و ((25208/17) "ينغملا”و .(7378/4) "مهفملا”و .(29/11) "نايبلا”و .(3787/0) ؟فارشإلا” :رظنا

 )١54((« "يبطرقلا”و )١١7/148(« "ريدقلا حتف”و )4/01١"(« "ةيهقفلا ةعوسوملا”و )96/ 211١4 008/4١

 .(479/17) "عتمملا حرشلا”و

 ؟يعجرلا قالطلا يف ةدتعملا هقحتست يذلاوه ام

 هقحتست ام عيمج جوزلا ىلع قحتست اهنإف ءايعجر اقالط هتأرما لجرلا قلط اذإ

 هلقن عامجإلاب اذهو .مُّسَقلا لإ ءاهتدع يهتنت نأ ىلإ نكسو ةوسكو ماعط نم ةجوزلا

 هللا نأل ٍٍمهريغو يبطرقلاو يوونلاو ةمادق نباو ينارمعلاو ربلا دبع نباو رذنملا نبا

 أوُهَتَو هَدْلا أوُصْحَأَو توحد َّنهوُمْطَم لا مشتل اإل و :لاق لجو زع

 ْوَيُم َةَمِحَش نبأ نأ اَلِإ خوخ الو نهتم نه كره ال حير هَل
 مسوس رت رو ره صاعد | ترم صصص ساصاس ع هد هه ا سلسة هيمو و اسم

 دعب ثدحي َهّللأ أ َّلَمَل ىرْدَس ال ههَسْفَن ملَظ َدَقَم هلأ ةوُدْح ٌدعَسي نمو هللأ دودح كلتو



 ببخحلا

 200 : فن
 قالطلا :باتك (*18)ثيدحلا (؛)ج

 ءانثأ يف مهتاجوز جارخإ نع جاوزألا لجو زع هللا ىهنف .[1:قالطلا]4 اَرمَأ كِل

 حرش” و لكم "ينغملا”و )570/١١(. ؟نايبلا”و «(59/18) ؟راكذتسالا”و .("44/0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ١157(. ةدعاق) بجر نبال "دعاوقلا” و ((055/6) ؟دازلا”و (؟558/4) "مهفملا”وء(480١) "ملسم

 ؟ىنكسلاو ةقفنلا زشاّنلا ةأرملل له

 نع تعفترا زشاّنلا نأكف .عافترالا :وهو زشنلا نم ذوخأم :ةغل زوشثلا :اًلوأ

 .اهيلع بجي اميف اهجوز ةجوزلا ةيصعم :عرشلا يفو ءاّرشان تيمسف ؛اهجوز ةعاط

 وأ «هنذإ ريغب هلزنم نم تجرخ وأ هشارف ىلإ اهاعد اذإ ىبأت تناك اذإ كلذ نمو

 نأ :وهو .يمالسإلا يعرشلا باجحلاب اهمزلأ اذإ ىبأت وأ هعم رفسلا نم تعنتما

 .نيفكو سأرو هجو نم اهندب عيمج ةأرملا يطغت

 ةقفن طاقسإ ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأ :هكللؤذ رذنملا نبا لاقف :ةلأسملا مكح امأ

 كلامو نايلس يبأ نب دامحو يبعشلا لوق اذه .جوزلا نم اهسفن ةعناملا زشانلا

 الإ ,ءالؤه فلاخ ادحأ ملعأ الو .يأرلا باحصأو روث يبأو يعفاشلاو يعازوألاو

 .ةقفنلا ال «ةيصاع :اهجوز تيب نم تجرخ ةأرما يف لاق هنإف ؛مكحلا

 جتحاو .زوشنلاب طقست ال ةقفنلا :اولاقو اًضيأ ةيكلاملا ضعب فلاخ دقو :تلق

 .اهتقفن كلذكف ؛اهرهم طقسي ال اهزوشن نأب مهل

 َنُهوُرُجْهَأَو يرْهوُظوَ رشد نوفا ياو : ىلاعت هلوق ٍدوهمجملا ةجحو
 2 نإ اليدبسم نيك أوُحَبَب : الق ْمُكحَنَدَلمَأ نإ هوما ِعِجاَمَصَمْلا يف

 .[؟ 4 :ءاسنلا]4 اريبكح



 ينِحلا

 قالطلا :باتك (ما]ثيدحلا (؛)> ان

 ؟ىنكسلا اهل لهو

 ركذ مث .ملعلا لهأ ةماع لوق يف ىنكس الو اهل ةقفن ال :هنْئلَم ةمادق نبا لاق

 .مدقت يذلا رذنملا نبا مالك

 الف هل ةبجاو اهنأل ؛هدلو ةقفن هيلعف ءدلو اهنم هل ناك اذإ امأف :هنلل> لاقو

 وأ «هل ةنضاحلا يه تناك اذإ اهايإ اهيطعي نأ هيلعو «ريبكلاك ءاهتيصعمب هقح طقسي

 هيلع هتكلم رجأ هنأل ؛اهيلإ هميلست همزلي ءاهعاضر رجأ كلذكو ءهل ةعضرملا

 .ها .هلاوزب لوزي الف «عاتمتسالا ةلباقم يف ال ءعاضرإلاب

 ؟ةقفنلا اهل لهف ءالماح تناك اذإو

 ذئنيح ةقفنلا نآل ؛الماح تناك اذإ طقست ال ةقفنلا نأ ىلع ةيكلاملا قفتا

 .(190/40) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا” و 41/7 /11) "عتمملا حرشلا”و 71١((« /7) "ينغملا”و .(169/65) ؟فارشإلا :رظنا

 0 دك )او ةقفنلا ة اتم ان له

 «ملعلا لهأ روهمج لوق يف ىنكسلاو ةقفنلا امل بجيف اًلماح ةعلتخملا تناك اذإ
 0 2 مريخ نس سل 1-2

 ّقَح نيل اوُعقْنأَم لَمَح تلو نك نإو# :ىلاعت هلوق مومعل ؛عامجإلا ةمادق نبا ىكح لب م

 عاتمتسالاك راصف ءاهمحرب عتمتسم وهف هئاوب ةلوغشم اهنألو :[”:قالطلا]4 َنُهَلَمس َنعَصَي

 نع يكحو «هب دوصقم ءطولا نأ اك حاكنلاب دوصقم لسنلا ذإ ؛ةيجوزلا لاح يف اهب

 .اهل ةقفن ال :الاق هنأ ءاطعو نسحلا

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق باوصلاو

 :اوفلتخاف لماح ريغ ةعلتخملا تناك اذإ امأو

 بهذم يف روهشملا وهو روث بأ لوق وهو .ىنكس الو اهل ةقفن ال :لوألا لوقلا

 .اهجوز اهنع ىفوتملا تهبشأف تلاز دق ةيجوزلا نأل :اولاق ,دمحأ



 قالطلا :باتك (+14)ثيدحلا (

 يبعشلا لوق وهو .ةدعلا يف تماد ام ىنكسلاو ةقفنلا ال بهجت :يناثلا لوقلا

 تناك نأ دعب جوزلا ةهج نم ببسب ةقرفلا هذه نأل :اولاق «ةيفنحلاو يعخنلاو

 .ةدعلا ءاقبب قحلا كلذ ىقبيف «حاكنلا لصأ يف ةقفنلل ةقحتسم

 يبأو يعفاشلاو كلام بهذم وهو .اهل ةقفن الو ىنكسلا امل :ثلاثلا لوقلا

 .ليبع

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ((4586/1) "عتمملا حرشلا”و :(415/5) "ةضورلا”و :(507/1) ؟ينغملا”و :(59/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 )5١/141(. "ةيهقفلا ةعوسوملا”و

 ؟ ىنكسو ةقفن ةنعالملل له

 الماح تناك وأ لماح ريغ تناك اذإ ىنكس الو امل ةقفن ال :لوألا لوقلا

 يف هجوو روث يبأو رذنملا نباو ديبع يبأو دمحأ مامإلا لوق وهو .اهلمح نم ىفتناو

 .ةيعفاشلا بهذم

 هتأرما نعال نيح ةيمأ نب لاله ةصق يف دغني» سابع نبا ثيدح :مهتجح

 ريغ نم ناقرفتي هنأ لجأ نم توق الو هيلع اهل تيب ال نأ ديبي يبنلا ىضق :هيفو

 قيرط نم هنأل ؛؟فيعض هدنسو (؟1057) دوادوبأ هجرخأ .اهنع ىفوتم الو قالط

 . ؟دواد يبأ ننس” يف هكللو ينابلآلا مامإلا هفعضو فيعض وهو روصنم نب دابع

 لمحلا ىفنو الماح وأ الئاح تناك اذإ ةقفنلا نود ىنكسلا امل :يناثلا لوقلا

 اهنألو ؛هلجأل ةسوبحم امنآل :اولاق «ةيعفاشلا دنع حصألاو ةيكلاملا بهذم وهو

 :ةيكلاملاو ةيعفاشلا تلاقو «ةقلطملاك ىنكسلا ال بجوف ؛ةايحلا لاح ةقرف نم ةدتعم

 .ةقفنلا تبجو لمحلا فني مل نإف لوخدلا دعب اهنعال نإ



 قالطلا :باتك (م14)ثيدحلا (؛)

 نايلس يبأ نب دامح لوق وهو .اقلطم ةقفنلاو ىنكسلا امل :ثلاثلا لوقلا

 تسبح دق ةنعالملا نألو ؛جوزلا ىلإ ةفاضم ةقرفلا نآل :اولاق ةيفنحلاو يروثلاو

 .ةقفنلا الط بجوي كلذو .قحب اهسفن

 اهلمح ىفنف الماح تناك وأ لماح ريغ تناك اذإ ةنعالملا نأ :مدقت امم ةصالخلا

 اهلف اهلمحب رقأو الماح تناك اذإو .لوألا لوقلا وه (ى ءىنكس الو اهلل ةقفن ال هنأ

 .ملعأ هللاو ,ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةقفنلاو ىنكسلا

 )4١/ 1١(. "ةيهقفلا ةعوسوملا” و ((3508/17/) «ينغملا”و ((؟1//١919) ؟نايبلا” و 56٠(. /2) ؟فارشإلا” :رظنا

 !اهب ينزملا ىلع ينازلا قفني له
 اهتقفن هيلع سيلف ينازلاك اهدلو بسن هقحلي ال ناك نإو :هئللخ ةمادق نبا لاق

 .هيلإ بسني دلو امهنيب الو ءامهنيب حاكن ال هنأل ؛الئاح وأ تناك الماح

 ؛ةدعاقلا نم ىنثتسي ال اذهو .اهيلع قفني ال :هفلل> نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .ينازلا اذه ىلإ بسني ال لمحلا نآل

 .(519/17) "عتمملا حرشلا” و 31١(« /1/) ؟ينغملا” :رظنا

 لماحلا ةقلطملا ةقفن عفد ةيفيك

 عفد همزلي امك ءامويف اموي اهيلإ ةقلطملا لماحلا ةقفن عفد جوزلا مزلي :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا دنع حصألاو ةلبانحلا :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةيعجرلا ةقفن

 :قالطلا] نلمح َنَعَصَي ٌّقَح َّنِولع اوفا لمح تلو َنُكنِإو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .عفدلا بوجو يضتقي اذهو ,نهلمح نعضي ىتح نهيلع قافنإلاب لجو زع هللا رمأف 7

 بجو دلولا تعضو اذإف .عضت ىتح ةقفنلا عفد هيلع بجي ال :يناثلا لوقلا

 لمحلاو كشلاب عفدلا هيلع بجي ال هنأل ؛قالطلا موي نم ىضم امل اهتقفن عفد هيلع

 اذه نع بيجأو ءسفنتف احير نوكي نأ زوجي لب ءعضولا لبق دوجولا ققحتم ريغ



 7 ١
 قالطلا :باتك (018)ثيدحلا (؛)ج .هفعا

 خسفو صاصقلاو دودحلاو حاكنلا يف هماكحأ تبثيو تارامألاب تبثي لمحلا نأب

 وهف «ةيدلا يف عفدلا بوجوو قاكزلا نم ذخألا نم عنملاو «ةعيبملا ةيراجلا يف عيبلا

 .ققحتملاك

 موي لك ةقفنلا اهيطعي نأ فرعلا ىرج نإف .فرعلا ىلإ عجري هنأ :مدقت امم باوصلا

 لك يف وأ موي لك يف امإ ةقفنلا ةميق اهيطعي نأ فرعلا ىرج وأ «سأب الف ءاشعو ادغ

 تلاق نأب امهنيب قاقشلا لصح نإف «سأب الف كلذ ىلع اوضارتو ءرهش لك يف وأ عوبسأ

 «سكعلا وأ «ةقفنلا ةميق الإ يطعأس ام ال :لجرلا لاقو «موي لك ةقفنلا ديرأ :ةأرملا

 .ملعأ هللاو ءامهنيب عازنلا عطقيو قاقشلا عفريل ؛حلصألا وه ام رظني نأ مكاحللف

 ىلإ كلذ يف عجري هنأ ةلأسملا هذه يف باوصلا :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 َنُهْزَر ْمُكْيَلَع َّنُهَلَو» :دكََي يبنلا لاق ,ةنسلاو نآرقلا هيلع لد يذلا اذهف «فرعلا

 .( ورغم لاب َنْمتَوْسِكَو
 حرشلا”و 51079 /4) ؟فاصنإلا” و ١9< /0) *ينغملا”و )7937/1١1(, "نايبلا”و .("58/6) «فارشإلا” :رظنا

 .(ة هر *عتمملا

 ؟لماحلل مأ لمحلل ةقفنلا له

 يف دمحأو لوق يف يعفاشلاو كلام لوق وهو .لمحلل ةقفنلا بجت :لوألا لوقلا

 دنع طقستو هدوجوب بجت ةقفنلا نأل :اولاق «نيميثع نباو ةيميت نبا هراتخاو ةياور

 لمحلل ةقفنلا بوجو حيحصلا نأ ةيميت نبا ىريو ءهل اهنأ ىلع لدف ؛هلاصفنا

 ال هابأ هنوكل ؛هيلع ةقفن يهف جوزلا دلوب الماح اهنوكل ؛لمحلا لجأ نم ةجوزللو

 .ةجوز اهنوكل اهيلع

 لوقلا وهو .لمحلا لجأل ةجوز ةقفن اهيلع قفني نأ هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 نإ هنإف ؛ضقانتم لوق اذهو :ةيميت نبا لاق دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو يعفاشلل يناثلا



 نخحلا كيب

 2000 ا
 قالطلا :باتك (*18)ثيدحلا (:)ج

 ةقفنف دلولا لجأل ناك نإو دلولا لجأل ال ةجوز اهنوكل ؛بجو دقف ةجوز ةقفن ناك

 .اهقتعأ اذإ لماحلا هتيرس ىلع قفني نأ هيلع بجي (ى ؛ةجوزلا ريغ عم بجت دلولا
 وأ الماح نوكت نأ نيب قرف الو .ةدتعم ةجوز ةقفن ةقفنلا هذه :ثلاثلا لوقلا

 نب ديزو رمع نع ىوريو ةفينح يبأ لوق وهو .ريثأت الماح اهنوكل سيلو «الئاح

 . مغو» ديز نب ةماسأو تباث

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ((819/5) "ةيهقفلا تارايتخالا” و ء(7/“ /؟5) "ىواتفلا”و .(504/10/) ؟ينغملا”و )770/1١(« ؟نايبلا” :رظنا

 .( ا ماو "عتمملا حرشلا”و

 كلذ فالخب تنابف لماح اهنأ ىلع اهيلع قفنأ اذإ

 عجر لماح ريغ تنابف المح اهب نأ بسحي وهو اهيلع قفنأ اذإ :لوألا لوقلا

 اهنأ طرش ءاوسو «هريغب وأ مكاح مكحب اهيلإ عفد ءاوس ءاهاطعأ ام ذخأو ءاهيلع

 دمحأ نع ةياورو رذنملا نباو ديبع يبأو كلامو ةعيبر لوق وهو .طرتشي مل وأ ةقفن

 ريغ نم اهعفد نإ :اولاق مهنأ الإ ةيعفاشلا بهذم وهو «نيميثع نبا رايتخا وهو
 .اهيلع قافنإلاب عوطت هنأ رهاظلا نأل ؛ءيشب اهيلإ عجري مل طرش

 ةياورو يراصنألا ىيحيو يرهزلا لوق وهو .اهيلع هل عوجر ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع

 ناب اذإف .قحتست اهنأ ىلع كلذ تيطعأ امنإ اهنأل ؛لوألا لوقلا وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «ةقحتسم ريغ يه ذإ ؛تذخأ ام در بجو لمحلا مدع

 417٠(. /11) "عئتمملا حرشلا” و ((50 9 /1) ؟ينغملا” و ؛(١577/1) ؟نايبلا”و «(7 غ8 /0) ؟فارشإلا” :رظنا



 يحلا كح
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 لمحلا يف ةأرملاو جوزلا فلتخا اذإ

 عجريو ءاهيلإ نرظني ةوسن اهيلإ مكاحلا لسرأ لمحلا يف ناجوزلا فلتخا نإ

 ةربخلا لهأ نم تناك اذإ ةدحاولا ةأرملا لوق لبقيو :ةمادق نبا لاق ,نهلوق ىلإ

 .عاضرلا هبشأ لاجرلا هيلع علطي ال ام ىلع ةداهش اهنأل ؛ةلادعلاو

 هللاو .بطلا ىلإ عوجرلا نكميف ءرصعلا اذه يف ةيبطلا رومألا روطت عمو :تلق

 .ملعأ

 51١(. /97) ؟ينغملا” و .(57* )١١/ ؟نايبلا”و «(3754/86) «فارشإلا» :رظنا

 قالطلا :باتك (18)ثيدحلا (؛ قالطلا :باتك

 ؟ ةقفنلا بوجو يف ةوسكلا لخدت له

 مومعل «معن :(:5ة ١6/ "عتمملا حرشلا” ْق هفللوب نيميثع نبا خيشلا لاق

 الو «سبالملا ىلإ جاتحتس ءاتشلاو رحلا يف اهنألو ؛[1:قالطلا] 4 نك اوُقِفبأَق# :هلوق

 .ةيراع شيعت نأ نكمي

90 9 2 9 2 9 



 قالطلا :باتك (...)ثيدحلا (

 :ةدعلا فيرعت

 باسحلاو ددعلا نم ةذوخأم :ةغللا يف يهو «ةلمهملا نيعلا رسكب :ةدعلا

 رظتنت يتلا ةدملل مسا :حالطصالا ينو رهشألا وأ ءارقألا نم ددعلا ىلع اهلاتشال

 وأ ءاهمحر ةءارب ةفرعمل ؛اهل هِقالط وأ اهجوز ةافو دعب جاوزلا ٍنع عنتمتو ةأرملا اهيف

 .اهجوز ىلع اهعجفتل وأ «دبعتلل

 ةدعلا مكح

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا اهبوجو يف لصألاو ةبجاو ةدعلا

 :ةرقبلا]* ونور َدَحكَ ّنهسصنأب رصْيري تنَفْلطمْلاَو # :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 سر سك هس سس سس 07 - 4 ع

 ُهَّمْلُم َنِهمَدِعَف مسير نإ كاش نم ٍضيِحَمْلا َنِم َنَسيَب ىتلآو # :ىلاعت هلوقو 4
 0 1 - ور ' 4 مر رب و عد وس لمص وع ليس يس وو هد ريل كك هس هس حا ع يور ع

 هلوقو «[4:قالطلا]4َنِهلم نعَصي نأ َنهلَجأ لامحأْلا تلؤأو ْنَضِحي ْرل تلو ٍرهْشأ

 رْمْخَأ مب نهب َنْمَصَرَب اًبوذأ َدوُرَدَيَو كم َمَرَموتُي َنِدَلاَو :لاعت
 .[77 4 :ةرقبلا]# اًرُشَعَو

 .بابلا اذه يف هقللذ فلؤملا هركذ ام اهنم ةريثك ثيداحأف :ةنسلا امأو

 يف اوفلتخا امنإو «ةلمجلا يف ةدعلا بوجو ىلع ةمألا تعمجأف :عامجإلا امأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نايب يتأيس ءاهنم عاونأ

 .(158/9) "يبطرقلا”و ؛(784 /4) "مهفملا” و .(4 48 /7) "ينغملا” :رظنا



2< 
 قالطلا :باتك (م9١)ثيدحلا (؛)ج

 مس ل

 يِنب ْنِم َوْهَو - َةَلْوَح ِنْب ِدْعَس َتْحَت ْتَناَك اَّتأ ةّيِمَلْس لا َةَعْيَبَس ْنَع 9
 م ووم

 َيِهَو عادَولا ِةَّجَح يف اَهْنَع ّقْونَف - ذة ذك يا نب اع

 اَهِساَقِن ْنِم ْتّلَعَت اَلَك .ِهِتاَكَو َدْعَب اَهَلْمَح ْتَعَضَو ْنَأ ب

 ري نب لغد - يكتب ا زيا و هلع خنت بطن كك
 ام هللاَو ءحاكتلا َنْيِجْرَت ِكّلَعَل ؟ةَْمَجَتُم كاَرَأ يل اَم :اَه َلاََق - راّدلا دْيَع

 ّلاَق همر 6

 يل اَق ا(ََلَق :ةَعْييِس ْتَلاَق !ٌرْشَعَو رهشأ ةَعَبرأ كْيََع َرُمَت ىتح حي اني ِتنأ

 - لَو 2 رو رو هسس ا ماس
 ؟َكِلَذ ْنَع هعل أسف ِهكَي لوُسَر ُتْيَأَف ٠ تيس ني يبين ََع تدم كلد

 همم هم هس يعم 4مم د 3 21
 .يلادب نإ جوزتلاب نَرَم أَو ؛ِيلْيَع ْتْعَضَو َنيِح ُتْلّلَح ْدَق 5 ينأب ينام

 يف تناك نإ ءتقضو بح جور نأ اب ىرأ الو 0

 5 امم

 .حكنأ نأ تعضو اذإ يناتفأ :تلاقف

 .مدقتملا مقرلاب ملسم دنع يه «...باهش نبا لاق» :هلوقو



 قالطلا :باتك (9١0)ثيدحلا (؛

 :ثيدحلا ظافلأ

 :ىهو «ةعبس ريغصت ةعيبسو «ةيملسألا ثراحلا تنب :ىه :(ةعيبس) :هلوق

 .يرهوجلا هلاق .دسألا ىثنأ :يأ «ةوبللا

 .ثكمت مل :يأ :(بشنت ملف) :هلوق

 .هنم ترهط :يأ :(اهسافن نم تلعت) :اهلوخ

 .تنيزت :يأ :(تلمجت) :اهلوق

 دعب اهجاوز نأ :هانعم :خلإ (...اًسأب ىرأ الو :باهش نبا لاق) :هلوق

 .اهريغك مارح سافنلا لاح اهوطوو ءحيحص عضولا

 ه4 "مالعإلا”و ة 60 ؟هلسم حرش” و( /50 "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ماسقأ ةعبرأ ىلع تادتعملا

 :لماحلا ةدع :لوألا مسقلا

 نم وأ اًنئاب وأ اًيعجر اًقالط ةقلطم تناك ءاوس ءاقلطم اهلمح عضو لماحلا ةدع
 هه ع وو »م د 8ع ع 3 ع 04

 نأ َنُهلَجَأ ٍلاَمشْلا ٌتَلْوأَو أ :ىلاعت هلوقل ؛ةبتاكم وأ ةربدم وأ ةمأ وأ ةرح وأ خسف

 .اذه ىلع عامجإلا لقنو .[4:قالطلا] 4َنَهَلمح َنَعَصِي
 :اًلماح تناك اذإ اهنع ىفوتملا لجأ يف اوفلتخاو

 دعب تعضو ول ىتح ءاهلمح عضوب اهجوز اهنع قوتملا ةدع :لوألا لوقلا
 لاحلا يف تلحو اهتدع تضقنا هلستغم يف ناك ولو .ةظحلب اهجوز توم ققحت

 دوعسم نباو رمع :ةباحصلا نم عمج :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .جاوزألل
 .ةعبرألا ةمكألاو شنط ةريره وبأو رمع نباو



 قالطلا :باتك (014)ثيدحلا (41ج

 07 417 ظ 20 00 - -_ 4

 [؛:قالطلا]# َنِهلَمح نعضي نأ َنِهلَج
 و - ع

 ٍلامتالا تلؤأو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .فلؤملا هركذ يذلا اخف ةعيبس ثيدحو

 .اًرشعو رهشأ ةعبرأ وأ لمحلا عضو نم نيلجألا ىصقأب اهتدع :يناثلا لوقلا

 دحأ وهو ءعجر هنأ سابع نبا نع يورو يشفع سابع نباو يلع نع اذه يور

 .نونحس هراتخاو كلام بهذم يف نيلوقلا

 َنوُرَذَيَو مُكَنم َنْوَمَوَتُي َنيِدَلَاَو# :ىلاعت هلوق نيب عمجلا مور :لوقلا اذه ةجح
 تلوم :ىلاعت هلوق نيبو [؟5:ةرقبلا]4 اًرَشَعَو رض َةََيَأ نهب نسي اجود
 نيلجألا ىصقأ تدعق اذإ اهنأ كلذو «[14:قالطلا4]1َنُهَلَمَح َنَعَصِي نأ َّنهلجأ ٍلاَمَّحْل

 ةدع ةيآب لمعلا تكرت دقف لمحلا عضوب تدتعا نإو «نيتيآلا ىضتقمب تلمع دقف

 اذه نع بيجأ دق نكل ءلوصألا لهأ قافتاب حيجرتلا نم ىلوأ عمجلاو ةافولا

 عضوب دتعت اهنأب حيرص فلؤملا هركذ يذلا ةيملسألا ةعيبس ثيدح نأب لالدتسالا

 نأ َنُهْلَجأ ٍلاَمَحْلا ُتَلوَأَو# :ىلاعت هلوقف :اذه ىلعو .ىرخأ ةبوجأ اوركذو ءلمحلا

 نهجاوزأ نهنع ىفوتملاو تاقلطملا يف همومع ىلع لومحم [::قالطلا]4 َنُهَلمح َنَعَصِي

 .ملعأ هللاو .نيفنصلا نم لئاحلاب ةصتخم ةافوتملا ةدع نأو

 يبعشلا لوق وهو .اهسافن نم رهطت ىتح اهجاوز حصي ال :ثلاثلا لوقلا

 .دامحو يعخنلاو نسحلاو

 نم تلعت الف :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا ةعيبس ثيدح يف درو |ب :مهل جتحاو

 مهل ةجح الو اهاؤس تقو نع رابخإ هنأ اذه نع بيجأو ,ءباطخلل تلمجت اهسافن

 5 يبنلا تيتأف :تلاق ثيدحلا رخآ يف ءاج دقف هدي يبنلا لوق يف ةجحلا اهنإو «هيف

 .يل



 نِحلا
 اك ف

 قالطلا : :باتك (019)ثيدحلا ( 40ج اين

 مهنمو روهمجلا لوق وه |!ى .رهطت ىتح اهجوز اهبرقي ال نكلو ءاهمد يف تناك ولو

 .ثيدحلا رخآ يف هنع روكذم وه |(ى «باهش نبا

 )١5484( "ملسم حرش” و ,(47/7 41494 /17/) "يتغملا” و ١1/5(« /18) "راكذتسالا”و «(7 6١ /5) ؟"فارشإلا” :رظنا

 .(095/5) "دازلا”و«(١85١ /5) "يبطرقلا”و

 هعضوب ةدعلا يضقنت يذلا لمحلا هج نوع

 نيناث دعب هعضت نأ «لمحلا نم ةدعلا هب يضقنت ام لقأو :هغلله ةمادق نبا لاق

 أ نطَب يف عميل مكدحأ قل ّنإ» :لاق يَ ينلا نآل ؛اهؤطو هنكمأ ذنم اموي

 الو .«َكَِذ َلْذِم ةَعِضُم ُنوُكَي مث ءَكِلَذ َلْثِم َهَقَلَع ٌنوُكَي من اًمْوَي َنيِعَبْرأ ٌدَمْطْن ٌنوُكَيَ

 ةعبرألا دعب ام امأف «نيناثلا دعب نوكت نأ بجوف «ةغضملا نود اهب ةدعلا يضقنت

 .ها .عيارلا قلخلا يف سكنم هنأل ؛لاكشإ هيف سيلف ءرهش

 ةسمخ نم لخي مل ءاًئيش اهجوز ةقرف دعب تقلأ اذإ ة أرملا نأ كلذ حاضيإو :تلق

 :لاوحأ

 اذهف ؛لجرلاو ديلاو سأرلا نم ءيمدآلا قلخ هيف ناب ام عضت نأ :اهدحأ

 نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هنلل رذنملا نبا لاق «مهنيب فالخ الب «ةدعلا هب يضقنت

 .دلو هنأ ملع اذإ طقسلاب يضقنت ةأرملا ةدع نأ ىلع «ملعلا لهأ

 ؟ال وأ يمدآلا هنم قلخي ام وه له :يردت ال ءامد وأ ةفطن تقلأ :يناثلا لاحلا

 :نالوق هيف اذهف

 الو ةدهاشملاب ال ,دلو هنأ تبثي مل هنأل ؛ماكحألا نم ءيش هب قلعتي ال :لوألا

 .ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا لوق اذهو .ةنيبلاب



 نضل

 قالطلا :باتك («1؟)ثيدحلا ( اكن

 ةمالعو .ةدعلا هب يضقنت «عمتجا امد لمحلا ناك نإ هنأب ةيكلاملا حرص :يناثلا

 .بذي مل راحلا ءاملا هيلع بص اذإ هنأ :المح هنوك

 .ملعأ هللاو لوألا حيحصلاو

 هيف نأ «لباوقلا نم تاقث دهشف «ةقلخلا اهيف نبت مل ةغضم تقلأ :ثلاثلا لاحلا

 ةيعفاشلا دنع لوألا لاحلا مكح يف اذهف .يمدآ ةقلخ اهنأ اهب ناب «ةيفخ ةروص

 .دلو هنأ ةفرعملا لهأ ةداهشب نيبت دق هنأل ؛ةلبانحلاو

 تاقث دهشف «نطاب الو رهاظ طيطخت اهيف سيل ةغضم تقلأ اذإ :عبارلا لاحلا

 :فالخ هيف اذهف ؛ططختل يقب ولو يمدآ قلخ أدتبم هنأ لباوقلا نم

 يعفاشلا بهذم رهاظو نسحلا لوق وهو .ةدعلا هب يضقنت :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو

 ةياورو ةيعفاشلل لوقو ةيفنحلا لوق وهو .ةدعلا هب يضقنت ال :يناثلا لوقلا

 .مدلا هبشأف يمدآ قلخ هيف نبي مل هنأل :اولاق «ةلبانحلل

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه برقألاو

 ًادتبم اهنأب لباوقلا دهشت ملو ءاهيف ةروص ال ةغضم عضت نأ :سماخلا لاحلا

 تبي مل هنأل ؛دلو مأ هب ريصت الو «ةدع هب يضقنت ال :ةمادق نبا لاق اذهف :يمدآ قلخ

 ةغضملا لبق ام عضوب ةدعلا يضقنت الف .ةقلعلا هبشأف ؛ةدهاشم الو ةئيبب ادلو هنوك

 صن ءلقي مل وأ يمدآ قلخ أدتبم هنإ :ليق ءاوسو «ةقلع وأ ةفطن ناك ءاوس «لاحب

 الو «ةدع هب يضقنت ال ,مد يه انإ ,ءيشب سيلف .ةقلع ناك اذإ امأ :لاقف دمحأ هيلع

 تضقنا «لمح اهنأ ملع اذإ :لاق هنإف ءنسحلا الإ ءاذه يف افلام ملعن الو «ةمأ هب قتعت

 .روهمجلا هيلعو ءحصأ لوألاو .ةرغلا هيفو «ةدعلا هب

 ه7 /5) ؟نيبلاطلا ةضور”و .(87/0) "ينغملا”و )١١/ ٠١ "نايبلا”و .(”58 /4) ؟فارشإلا” :رظنا

 .0218/579) ؟ةيهقفلا ةعوسوملا”و



 قالطلا :باتك (219)ثيدحلا (؛

 ؟ةدعلا يضقنت لهف ,لمحلا رثكأ جرخ اذإ

 ناك اذإ دلولا عيمج لاصفناب يضقنت لماحلا ةدع نأ ىلع ءاهقفلا قفتا :الوأ

 .[4:قالطلا]4 َنُهَلَمح َّنَعَضي نأ َّنُهْذَجأ ٍلاَمّحْلا ُتَكْوَْو# :ىلاعت هلوقل ؛ادحاو

 - :نيلوق ىلع دلولا رثكأ جرخ اذإ اهيف اوفلتخاو
 ضعب نود هضعب جرخ نإف .هعيمج عضوب الإ ةدعلا يضقنت ال :لوألا لوقلا

 ةيعفاشلاو ةيكلاملا لوق وهو .هتعجر تحص هعيمج لاصفنا لبق جوزلا اهعجرتساف

 .قاحسإ لوق وهو «ةيفنحلا بهذم رهاظو «ةلبانحلاو

 َنْعَصِي نأ َنُهْلَجل ٍلاَمّحْلا ُتَدْوأَو» :لاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 .اهلمح عضت مل هذهو [4:قالطلا]4َنُهَلمَح

 لوق وهو .رثكألل لقألا ةيعبت ىلع ءانب لمحلا يثلث عضوب لحت :يناثلا لوقلا

 .ةيفنحلا ضعبو «ةيكلاملا نم بهو نبا

 ضعب جورخب ةدعلا يضقنت ال :هنلله يوونلا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ولو.ةعجرلا تيقب يقابلا جرخي ملو لصفنم ريغ وأ الصفنم هضعب جرخ ولو دلولا

 يف نينجلا ماكحأ رئاس ىقبت اذكو «رخآلا هثرو امهدحأ تام ولو.قالطلا عقو اهقلط

 .ضعب نود هضعب جرخ يذلا

 707/5(0) ؟نييلاطلا ةضور”و .(4174/1) ؟ينغملا”و )4/1١(« ؟نايبلا”و ,(50/5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(519/79) ؟ةعوسوملا”و

 نادلو اهنطب يف نم ةدع

 .ريخألا عضوب الإ ءابتدع ضقنت مل رثكأ وأ نينثا لمحلا ناك نإ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 .رخآلا عضت ىتح جوزتت الو ءلوألا عضوب اهتدع يضقنت :يناثلا لوقلا



 ا كم

 اىدالزإ

 سمودس < روجر لسمو عم ودمر 8 7
 نعَصي نأ ّنهلَجأ ٍلامتالا تالؤأو# :ىلاعت هلوق رهاظل روهمجلا لوق باوصلا

 امنإو اهلمح عضت مل هذهف «نطبلا يف ام عيمج ىلع عقي لمحلاو [4:قالطلا]4َنَهَلْمح

 .ملعأ هللاو .هضعب تعضو

 .(8ا/ /0) ؟ينغمل”وء(١ )١١/ ٠ ؟نايبلا” و ,(” 595 /5) "فارشإلا” :رظنا

 ف
 قالطلا :باتك (014)ثيدحلا (؛)ج

 :الماح نكت مل اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع :يناثلا مسقلا

 ىلع لد ءارشعو رهشأ ةعبرأ الماح نكت مل اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا ةأرملا ةدع
 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا اذه

 نهب نصي انو َفوَُدَيَو مكن نووي َّيِدلاَول :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 .[77 4 :ةرقبلا] اًرُشَعَو ر دن عير

 .«فلؤملا اهركذ يتلا دهكت#» ةملس مأو ةيطع مأو ةبيبح مأ ثيدحف :ةنسلا امأو

 ام كلذ ليلد .ةدعلا اهيلعف اهب لخدي ملو اهجوز اهنع تام اذإ ةأرملا اًضيأ اذكهو

 لجر يف كنلظ دوعسم نب هللادبع نع قورسم قيرط نم )7١1١5( دوادوبأ هجرخأ

 قادصلا اهل :لاقف .ءقادصلا امل ضرفي ملو ءاهب لخدي ملو اهنع تامف ةأرما جوزت

 5 هللا لوسر تعمس :نانس نب لقعم لاقف .ثاريملا او «ةدعلا اهيلعو الماك

 .مدقت دقو .حيحص ثيدحلاو .قشاو تنب عورب يف هب ىضق

 ةرحلا ةأرملا ةدع نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو :هنلله رذنملا نبا لاقف :عامجإلا امأو

 ريغ وأ اهب الوخدم ءارشعو رهشأ ةعبرأ :اهجوز ةافو نم لماحب تسيل يتلا ةملسملا

 .تغلب دق ةريبك وأ تناك ةريغص ءاهب لوخدم

 1١(. 682 "ملسم حرش” و ١69(( /”) يبطرقلاو /ع0 "؟ينغملا”و 20511١ /0) "فارشإلا” :رظنا



 قالطلا :باتك (019)ثيدحلا (؛4)ج

 ؟اهمايأب يلايللا ,رشعلا يضربتعي له

 روهمج لوق وهو .اهيلايلب مايأ ةرشع يه ةدعلا يف ةربتعملا رشعلا :لوآلا لوقلا

 .رشع يداحلا ةليل لخدت ىتح لحت الف اذه ىلعو .ةعبرألا ةمئآلا :مهنم «ملعلا لهأ

 ريثك يبأ نب ىيحي لوق وهو .مايأ ةعستو لايل رشع بجي :يناثلا لوقلا

 مايألا تلخد انإو .مايألا نود يلايللا يف لمعتست رشعلا نأل :اولاق ؛يعازوألاو

 اذه نع بيجأ دقو ءرشاعلا مويلا يف لحت اهإف :اذه ىلعو .اعبت ليللا ءانثآ يف يتاللا

 ديرتو يلايللا ظفل قلطتف ركذملا ىلع ةصاخ ددعلا يف ثينأتلا مسا بلغت برعلا نأ

 :ميرم] كايوَس ٍلاَسِل َتدَلَق حساتلأ َمْلِكُش الأ كمَياَدأل :ىلاعت لاق (ى ءاهمايأب يلايللا

 لإ ٍماَيَأ َدَكَلَت سال ْلَكُن الأ أ َكُمَياَدأم :رخآ عضوم يف لاقو ءاهمايأب ديري ٠

 .اهيلايلب ديري [١4:نارمع لآ] 4 اَرسَر
 اسمخ انمص لاقي :ةغللا لهأ لاق :هندلَذ يوونلا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 :نولوقيف ءاحيرص هظفلب هوركذ اذإ ركذملا يف ءاحلا نومزتلي انإو .ةتسو ةسمخو اتسو

 ءاج اممو .ناهجولا زاج مايألا اوفذح اذإف .مايأ تس زوجي الو «مايأ ةتس انمص

 َةَميرَأ ّنهسفنأب َنصَيَرََي# :ىلاعت هلوق هظفلب ركذي ل اذإ ركذملا نم هيف ءاملا فذح

 يف ةلأسملا هذه حاضيإ تطسب دقو مايأ ةرشع يأ [774:ةرقبلا]# اَرّشَعَو و ٍرَْمَثَأ

 .ملعأ هللاو ."بذهملا حرش” يفو "تاغللاو ءاسألا بيذبت»

 )١1584691١55(. "ملسم حرش وع( لا /0) "ينغملا” و«( /6) "فارشإلا” :رظنا

 ارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع لعج نم ةمكحلا

 حورلا خفني اهيف ةعبرألا نأل ؛ارشعو رهشأ ةعبرأ تلعجو :هنلله يوونلا لاق

 ملو :اولاق ءنطبلا يف دلولا كرحتي ةدملا هذه يفو ءاطايتحا رشعلاو ناك نإ دلولا يف

 طايتحالا نم هانركذ امل ؛قالطلاك ءارقألاب لعجيو .ءاسنلا ةنامأ ىلإ كلذ لكوي



 قالطلا : :باتك (211)ثيدحلا (:)

 بوجو مكح يف بلاغلاب تقل «ةردان تاجوزلا نم ةريغصلا تناك املو تيملل

 .ملعأ هللاو ؛دادحإلاو ةدعلا

 )١1885(. ؟ملسم حرش” و ((780 /4) "مهفملا” :رظنا

 ةافولا ةدع يف ضيحلا دوجو ربتعيال

 لهأ ةماع لوق يف «ةافولا ةدع يف ضيحلا دوجو ربتعي ال :هكلله ةمادق نبا لاق

 اهيف رشعو رهشأ ةعبرأ تبجو اهب الوخدم تناك اذإ اهنأ كلام نع يكحو .ملعلا

 ةثالث ربتعال ءاهقح يف ضيحلا ربتعا ول هنألو ؛ىلوأ ةنسلاو باتكلا عابتاو :ةضيح

 الف «ةريغصلاو ةسيآلا امأف .ءرقلا تاذب صتخمي فالخلا اذهو .ةقلطملاك «ءورق

 .امهيف فالخ
 .( عورتا "عتمملا حرشلا”و د اة "يبطرقلا” و. /ا0 "ينغملا” :رظنا

 ةيعجرلا قالط ةدع يف جوزلا تام اذإ

 قلط نم نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هفلل رذنملا نبا لاق

 .هثرتو ةافولا ةدع اهيلع نأ ةدعلا ءاضقنا لبق يفوت مث ءاهتعجر كلمي اقالط هتجوز

 ؛هئاريم اهلانيو هقالط اهقحلي ةجوز ةيعجرلا نأل :هفئلج ةمادق نبا لاقو

 .ةقلطملا ريغك ةافولل تدتعاف

 اًيعجر اًقالط هتجوز قلط لجر كلذ لاثم :ههلل نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .تام ذنم ةافو ةدع ئدتبت «تام مث ةثلاثلا ةضيحلا اهيلع تيقبو نيترم تضاحو

 :ةرقبلا] 4 اًحنكِضِإ أودارأ نإ َكِلَد يف نيب يح ٌنهلوَو ف :تاقلطملا يف ىلاعت هلوق ليلدلاو

 اذإف ءاّجوز :يأ العب قلطملا ىمس للعت هللا نأ :ةيآلا نم ةلالدلا هجو «24

 ء[775:ةرقبلا] 4اجيوُرَأ َنوُردَيَو مكنم َنَوََوَتُي َنِدَلَأَو 8 :هلوق ىلإ ةيآلا هذه تممض

 .ةافولا ةدع اهمزليف ؛ةافولا دعب ةكورتم ةجوز ةيعجرلا تراص

 .80"0 /1) «عتمملا حرشلا” و 41/1 /9/) «ينغملا”و )١1/ 5١(« ؟نايبلا”و ««"68/6) ؟فارشإلا” :رظنا



 قالطلا :باتك (م19)ثيدحلا (

 ؟ةافولل دتعت لهف ,اهتدع يف نئابلا قلطم تام اذإ

 تام مث «ةحصلا يف وأ ضرملا يف ءاوس انئاب اقالط اهقلط اذإ :لوآلا لوقلا

 كلام لوق وهو .ةافولل دتعت الو قالطلا ةدع ىلع ينبت اهنإف ءاهتدع يف يهو اهنع

 .رذنملا نباو روث يبأو ديبع يبأو يعفاشلاو

 :ةرقبلا]4 ور دعت َنهسْمنأِب صبري ٌتَدَمَلَطُمْلاَو # :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 اهأل كلذو ؛اهثري مل تتام ول اثالث ةقلطملا نأ ىلع اوعمجأ دقو :رذنملا نبا لاق ,4

 .اه جوز ريغ وهف ؛ةجوز ريغ تناك اذإو .ةجوز ريغ

 يف اهنابأ ءاوس «ءورق ةثالث وأ ةافولا ةدع نم نيلجألا لوطأب دتعت :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأو يروثلا لوق وهو .ةحصلا يف وأ ضرملا

 ناك نإو «لوألا لوقلاكف ءانتاب اقالط ةحصلا يف اهقلط ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 .ةلباتحلا بهذم وهو .يناثلا لوقلاكف هتوم ضرم يف

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟فاصنإلا”و )١98/5(« "يبطرقلا”و «(6/7 /9/) ؟ينغملا”و «(8 )١١/ ١ ؟نايبلا” و (008/5) ؟فارشإلا» :رظنا

 .(19/7) "ضئارفلا يف تاعامجإلا# انباتكو ((201/11) ؟عتمملا حرشلا”و «(37/4)

 ؟دتعت لهف ,اهنع تامو ادساف احاكن ةأرما حكن اذإ

 اهيلع بجت مل ءاهنع تامو ادساف احاكن ةأرمأ حكن نإو :هئللك ينارمعلا لاق

 اهيلع بجت ملف ؟امهليب ةيجوز الو ةيجوزلا ماكحأ نم ةافولا ةدع نأ ؛ةافولا ةدع

 .ةيجوزلا ماكحأ رئاسو «ثاريملا اهل تيا اك «ةدعلا

 .(0701/11) "عتمملا حرشلا” و «(87/7 /7) ؟ينغملا”و «(5 )1١١/ ٠ ؟نايبلا” :رظنا



 قالطلا :باتك (؟19)ثيدحلا (4)ج

 :نضحي نمم تناك اذإ ةقلطملا:ثلاثلا مسقلا

 ؛ءاملعلا نيب فالخ الب ءءورق ةثالث اهتدعف ضيحت نمم تناك اذإ ةرحلا ةقلطملا

 ةيآلا رهاظو [17/:ةرقبلا]4 ور َدَمَلَت َنهسصَنأِي صبري ُتَدَقَلطَمْلاَو # :ىلاعت هلوقل

 :نهو تاقلطملا ضعب جورخ رخأ تايآ يف نيب هئنكلو «تاقلطملا عيمجل اهومش

 (ى ءاهيلع ةدع الف لوخدلا لبق ةقلطملاو .مدقت | لمحلا عضو اهتدعف «لماحلا

 .هللا ءاش نإ .كلذ نايب يتأيس

 ؟هوحنو خسفلاك قالط ريغب ةقرافملا اذه يف لخدي لهو

 تناك ءاوس «قالطلا ةدع اهتدعف نيجوز نيب ةقرف لكو :هنلله ةمادق نبا لاق

 وأ «نيد فالتخا وأ «قاتعإ وأ ءراسعإ وأ ءبيعب خسف وأ ءعاضر وأ ناعل وأ علخب

 رهشأ ةعست ةنعالملا ةدع نأ ,سابع نبا نع يورو .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف «هريغ

 ةايحلا يف ةقرافم اهنآل ؛قالطلا ةدع اهتدع :اولاقو «ملعلا لهأ رئاس كلذ ىبأو

 نب ديعس مهنم ؛ةقلطملا ةدع ةعلتخملا ةدع :نولوقي ملعلا لهأ رثكأو .ةقلطملا تهبشأف

 «نسحلاو ءزيزعلادبع نب رمعو «راسي نب نايلسو «ةورعو «هللادبع نب ملاسو «بيسملا

 «كلامو ضايع وبأو ءورمع نب سالخو ةداتقو ءيرهزلاو .يعخنلاو «يبعشلاو

 «سابع نباو «رمع نباو «نافع نب نامثع نع يورو «يعفاشلاو «يعازوألاو «ثيللاو

 . ها .ةضيح ةعلتخملا ةدع نأ «رذنملا نباو .قاحسإو «نامثع نب نابأو

 نامثع ثيدح نم ءاج ال كلذو ؛ةضيح ةعلتخملا ةدع نأ حيحصلاو :تلق

 ءاضقل كلذ يف عبتم انأ :لاقو .ةضيحب دتعت نأب عيبرلا يف ىضق ٌدْينَي يبنلا نأ كف

 حيحصلا” يف وهو نسح هدنسو .هجام نباو يئاسنلا هج رخأ 8 هللا لوسر

 سابع نبا ثيدح نم ءاجو .ذوعم تنب عيبرلا ثيدح نم ءاجو )4١5( ؟دنسملا

 .ةمركع ليسارم نم هنأ هيف حجارلاو دضتي»
 ؟ءاوضألا”و .(096 /0) "دازلا” و «559/0 ؟ينغملا”و 077 "4 )١١1/ ؟نايبلا”و «(3559 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ركل ةحضن ؟عتمملا حرشلا”> و«



 قالطلا :باتك (م9١)ثيدحلا (

 اهضيح دعابت نإو ضيحلاب دتعت ضئاحلا

 ضقنت مل ءاهيتضيح نيب ام دعابتي نأ ةأرملا ةداع تناك نإف :هكللذ ةمادق نبا لاق

 رخأتت ملو ءاهضيح عفتري مل هذه نأل ؛تلاط نإو ء«ضيح ثالث ضيحت ىتح اهتدع

 ءاهضيح دعابتي مل نم تهبشأف ءاهتداع ىلع ةيقاب .ءورقلا تاوذ نم يهف ءاهتداع نع

 .افلاخم اذه يف ملعن الو

 .ينارمعلاو يجابلاو ربلا دبع نبا فالخلا مدع لقن اذكهو :تلق

 .(477/7) "ينغملا”و ؛(١1/١5) ؟نايبلا”و «(307 /4) "طوملا حرش ىقتنملا”و )/37/1١/11(« "راكذتسالا” :رظنا

 ةدعلا نم ةضيحلا كلت بسحت مل ضيحلا يف اهقلط نإ

 ال ءاهيف قلطت يتلا ةضيحلا نإ :(500 /7/) "ىينغملا» يف هكلله ةمادق نبا لاق

 لوانتف ,ءورق ةثالثب رمأ ىلاعت هللا نآل ؛ملعلا لهأ نيب فال ريغب اهتدع نم بسحت

 .اهم دتعي الف «ةلماك ةثالث نيتنثا عم هب مدت ام اهنم قبي مل اهيف قلط يتلاو «ةلماك ةثالث

 لوزي ىتح تصبرت ضراعل اهضيح عفترا اذإ

 اهنإف .عاضر وأ ضرمب اهضيح عفترا دق ناك نإ :هنلل مالسإلا خيش لاق

 .ءايلعلا قافتاب ضراعلا لوزي ىتح صبرتت

 .17//07318) ؟عتمملا حرشلا” و «(5177 /85) ؟ىواتفلا” و (4789 /1/) ؟ينغملا” :رظنا

 هعفر ام يردت ال اهضيح عفترا اذإ

 ضيحلا رت ملف «ءارقألا تاوذ نم يهو «هتأرما قلط اذإ لجرلا :لوألا لوقلا

 ةءارب ملعتل اهيف صبرتت اهنم رهشأ ةعست «ةنس دتعت اهنإف ؛هعفر ام ردت ملو ءاهتداع يف

 محرلا ةءارب ملع ءاهيف لمحلا نبي مل اذإف ءلمحلا ةدم بلاغ يه ةدملا هذه نأل ؛اهمحر

 لاق .كفذ رمع لوق وهو ءرهشأ ةثالث .تاسيآلا ةدع كلذ دعب دتعتف ؛ارهاظ



 ينخلا

 قالطلا :باتك (9١2)ثيدحلا ل ادد

 وهو .هانملع ركتم مهنم هركني ال ءراصنألاو نيرجاهملا نيب رمع ءاضق اذه يعفاشلا

 نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «ميدقلا يف يعفاشلاو «كلام لاق هبو ءنسحلا نع يورم

 .نيميثع نباو ميقلا

 دادتعالاب ضرغلا نآلو ؛يعفاشلا هاكح يذلا عامجإلا :لوقلا اذه ةجح

 تاذ قح يف يفتكا اذهلو هب يفتكاف اهمحر ةءارب هب لصحت اذهو ءاهمحر ةءارب ةفرعم

 ةدم ىصقأ ربتعال «نيقيلا يعور ولو «رهشأ ةثالثب ةسيآلا قح يفو «ءورق ةثالثب ءرقلا

 ٠ .لمحلا

 وهو «رهشأ ةئالثب دتعت مث ءلمحلا ةدم رثكأ ءنينس عبرأ صبرتت :يناثلا لوقلا

 اهرابتعا بجوف ءاهمحر ةءارب اهب نقيتي يتلا يه ةدملا هذه نأل ؛يعفاشلل لوق

 .اطايتحا

 دتعتف سايإلا نس غلبت وأ ءضيحت ىتح ادبأ ةدع يف نوكت :ثلاثلا لوقلا

 يعخنلاو يبعشلاو سواطو ءاطعو ديز نب رباج لوق اذهو .رهشأ ةثالثب ذئنيح

 .ديدجلا يف يعفاشلاو «قارعلا لهأو ديبع ٍيبأو يروثلاو دانزلا يبأو يرهزلاو

 هذهو «هلبق زجي ملف «سايإلا دعب لعج رهشألاب دادتعالا نأ :لوقلا اذه ةجح

 اهضيح دعابت ول امك «روهشلاب دتعت ملف ءمدلا دوع وجرت اهنألو ؛ةسيآ تسيل

 .ضراعل

 ليوطت يف نأل ؛امهيلع ةقشم هيفف ثلاثلا لوقلا امأو ءلوألا لوقلا : وه حجارلا

 ىنكسلا باجيإب جوزلا ررضتيو ءامئاد سبحتو «جاوزألا نم عنمت اهنإف ءاررض ةدعلا
 .اهيلع ةقفنلاو



 نِخلا
 < مو

 قالطلا :باتك (م19)ثيدحلا (؛ ج

 ىتح ةدع يف ىقبت ةبيرتسملا هذهف رخآلا لوقلا ىلع امأو :هكللذ ةيميت نبا لاق

 يف نكلو .جوزتت ال ةنس نيتس وأ نيسمخ مامت مهوق ىلع ىقبتف «سايإلا نس يف نعطت

 .نيملسملا حلاصم عييضتو نيدلا يف جرحو رسع اذه

 ةنس نيعبرأ وأ نيثالث وأ نيرشع ثكحمت اهنإف ؛اهيلع ميظع ررض اذه يفو :لاقو

 .ةمألا نع عوفرم جرحلا اذه لثمو «جوزتت ال

 "دازلا” و ,(77 7٠١ /95) "ىواتفلا” و (5577/9/) ؟ىنغملا”و )77/1١(( "نايبلا” و «(08”7 /ه) ؟"فارشإلا” :رظنا

 .(0ةهمر/د)

 ءورقلا ىلإ لاقتنالا اهمرل ةنسلا يف ضيحلا داع نإ

 «ةنسلا يف اهيلإ ضيحلا داع نإف :(574 //) ؟ينغملا” يف هئللو ةمادق نبا لاق

 .لدبلا مكح اهب لطبف ءلصألا اه:أل ؛ءورقلا ىلإ لاقتنالا اهمزل ءاهرخآ يف ولو

 انمكحو تضقتنا اهتدع نأل ؛ءورقلا ىلإ دعت مل ءاهحاكنو اهيضم دعب داع نإو

 مث «تجوزتو «رهشأ ةئالثب ةريغصلا تدتعا ول امك ءلطبت ملف ءاهحاكن ةحصب
 .تضاح

 نأل ؛دوعت ال ءامهدحأ :ناهجو هيفف ءاهحاكن لبقو «ةنسلا دعب تضاح نإو

 .ءورقلا تاوذ نم اهنأل ؛دوعت «يناثلاو «ةريغصلاك دعت ملف ءروهشلاب تضقتنا ةدعلا

 يف تضاح ول اى «دوعلا اهمزلف ءاهب جوز قح قلعت لبق لدبملا ىلع تردق دقو

 .ةنسلا

 اهتدع ءانثأ يف تسيأ مث ضّيحلا نم تناكاذإ

 لهأ نم تناك ول كلذكو :(0//701) ؟فارشإلا» يف هفللك رذنملا نبا لاق

 .روهشلا تفنأتسا «تاسئوملا نم تراص مث نيتضيح وأ ةضيح تضاحف ضيحلا

 .(574 /9/) "ينغملا” :رظنا



 5000و 7 2 ءنحلا
 قالطلا :باتك (19١)ثيدحلا (؛)ج

 كمي

 0 ٍةدعلا :باب

 سافنلا مدب دتعت ال ءاسفن يهو ةقلطملا

 نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :(2758/0) «فارشإلا» يف هلله رذنملا نبا لاق

 ةقلطملا نأ ءضيملا ءارقألا نإ :لوقي نممو راهطألا ءارقألا نإ :لوقي نم ملعلا لهأ

 سافنلا نأل :ديبع وبأ لاق ء«ءورق ةثالث فنأتست ىتح سافنلا مدب دتعت ال ءاسفن يهو

 .اهمسا همزلي الف ؛ءورقلا نم سيل

 مدلا اهب رمتسي يتلا ةضاحتسملا ةدع

 ةثالث ابتدع :مهضعب لاقو «ءارقألاب دتعت :مهضعب لاق :لاوقأ ةلأسملا هذه يف

 اهتدعف ةميقتسم اهؤارقأ تناك نإ :مهضعب لاقو .ةنس اهتدع :مهضعب لاقو .رهشأ

 اهمايأ تناك اذإ ءارقألا اهتدع :مهضعب لاقو .ةنس اهتدعف اهيلع طلتخا اذإف «ءارقألاب

 .رهشأ ةثالث اهتدعف ةلوهجم تناك نإف ,ةمولعم

 :لاق مث اهب لاق نم ركذو «رذنملا نبا اهركذ لاوقأ ةسمخ هذهف

 اهمايأب ةملاع ريغ تناك نإو «هيف كش ال ءارقألا اهتدعف اهئارقأب ةملاع تناك نإ

 رهشأ ةثالث يضمت نيح يضقنت اهتدعف :ةضيح رهش لك يف ضيحت تناك اهنأ تملعو

 مث تضقنا دق ثالثلا ءارقألا نأ نقيتست ىتح تصبرت كلذ نم ءيش يف تكش نإو

 .جاوزآلل لحت

 .هفلب ةمادق نبا لاق هوحنبو ءباوصلا وه رذنملا نبا هلاق امو :تلق

 .(716 /17) "عتمملا حرشلا” و«( 4517 //) "ينغملا” و ء(7017 /0) ؟فارشإلا” :رظنا



 ات لا
 قالطلا :بانك (م9١)ثيدحلا(؛ /ٍج

 :روهشلاب ةدتعملا :عبارلا مسقلا

 تاذ نكت مل اذإ ءرقلاب دتعت نم لك يه روهشلاب ةدتعملا :ههله ةمادق نبا لاق

 وم دكسس سر ل مو سد ع يسس 07 5 5 0035 0#

 وسير نإ يان نِم ٍضِحْمْلا نم َنَسِيَب ىتّلَوأ# :ىلاعت هلوقل ءسايإ وأ رغصل ءرق
 .[4:قالطلا]# َنّضِحيَرَل لَو رُهَشأ ُهَمَدلَم َنْبمَّدِعَ 5 مل عده هد دمس يوغا

 .(675 /15) "عتمملا حرشلا”و «(0904 /0) ؟دازلا” و( 49/0) «ينغلا”و «(11//51) ؟نايبلا” :رظنا

 اهتدع ءانثأ يف ضيحت روهشلاب ةدتعملا ةريغصلا

 وأ ةيبصلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هثللذ رذنملا نبا لاق

 نم لقأ وأ مويب ةثالثلا روهشلا ءاضقنا لبق تضاح نإ ضحت مل يتلا ةقلطملا غلابلا

 .ضيحلاب ةدعلا فانئتسا اهيلع نأ «موي

 .ةمادق نباو ينارمعلا فالخلا مدع لقن اذكهو :تلق

 .(19//47137/) "ينغملا”و )79/١1١(« "نايبلا” و «(767/6) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةيمدلا ةدع

 ةدع نأ ىلع راصمألا ءاملع نم هلوق ظفحأ نم لك عمجأ :هنلله رذنملا نبا لاق

 .ةملسملا ةرحلا ةدع ملسملا تحت نوكت ةرحلا ةيمذلا

 وبأ لاقو ءملسملاو يمذلا نم ةيمذلا ىلع ةدعلا بجتو :هكللِم ةمادق نبا لاقو

 مومع انلو «نيدلا عورفب نوبطاخي ال مهنأل ؛اهمزلت مل ءمهنيد نم نكت مل نإ :ةفينح
 ءاملع لوق يف «ةملسملا ةدعك اهتدعو «ةملسملا هبشأ ءلوخدلا دعب نئاب اهنألو «تايآلا

 نمو يأرلا باحصأو «ديبع وبأو .يعفاشلاو ءيروثلاو ؛كلام :مهنم ءراصمألا

 هللا لوق مومع انلو «ةضيحب ةافولا نم دتعت :لاق هنأ ءكلام نع يور ام الإ «مهعبت

 [4*1:ةرقبلال# ارْهَعَو رمش همي َنِهِسْفنأب نصيبي اجور َنوُرَديَو مكن نوصي َنِذْلاَو#© :ىلاعت
 .ةملسملا تهبشأ .ةافولا نم ةدتعم اهنألو



 نخلا
 2 - اول

 قالطلا :باتك (015)ثيدحلا (؛)ج

 رافكلا نأ حيحصلا «نيدلا عورفب نوبطاخي ال مهنأل :ةفينح يبأ لوقو :تلق

 .(4 58 /1/) "ينغملا” و 051 /0) "فارشإلا# :رظنا

 اهيلع ةدع ال سيسملا لبق ةقلطملا

 لوقل ؛اهيلع ةدع ال سيسملا لبق ةقلطملا نأ ىلع اوعمجأو :هللك ةمادق نبا لاق
- 
 2 هوحص . 2 0 0 6

 نأ لق نِم َنهوُمْتَقْلَط مث ٍتئِمْؤَمْلا مثحكت اذإ ْاَوْنَماَ َنِذْلَأ اتاتي# :ىلاعت هللا
 سند 0 لا للا هم ةكررب يس ءد 7 ل هه

 اًحارس نهوحرسو نهوعّيمف اهنودنعت وع ْنِم نهي ل امف .يرهوسمت

 اذكهو .انهاه اهانقيت دقو ءمحرلا ةءاربل بجت ةدعلا نألو ؛[44:بازحألا] الايمج

 .نيد فالتخا وأ «ناعل وأ «قتع وأ ءبيع وأ ءعاضرل خسفلاك «ةايحلا يف ةقرف لك

 .يبطرقلا عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 )١77/١54(. "يبطرقلا ريسفت” و «(4 48 /17) "ينغملا” و )7/١١(« "نايبلا” :رظنا

 عضولا دعب هقالط وأ اهجوز ةافوب تملع اذإ لماحلا

 جوزلا ةافوب ملعت ال الماح تناك ول اهنأ ىلع اوعمجأ دقو :هئللَم رذنملا نبا لاق

 .ةيضقنم اهتدع نأ ءاهلمح تعضوف ءهقالط وأ

 .(159/9) "يبطرقلا” و .(57 5 /ا/) "ينغملا” و )5١/1١(« "نايبلا” و .( 685 /8) "فارشإلا” :رظنا

 اهضعب وأ ةدعلا يضم دعب هتافو وأ اهجوز قالط ةأرملا غلب اذإ

 اهتدع نإف ءاهنع بئاغ وهو اهنع تام وأ هتأرما لجرلا قلط اذإ :لوألا لوقلا

 اهتدع ةدم تضقنا ىتح توملا وأ قالطلاب ملعت مل نإف ءتوملاو قالطلا نيح نم

 قالطلا نيح نم اهتدع تمتأ ةدعلا ةدم ءاضقنا لبق تملع نإو .اهتدع تضقنا دقف

 مهنم «مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو «توملا وأ

 . مهيد ريبزلا نباو سابع نباو دوعسم نباو رمع نبا :ةباحصلا نم عمج



 لا
 ثيدحلا (:ج تس

 هقالط وأ اهجوز ةافوب ملعت ال الماح تناك ول ةأرملا نأ :لوقلا اذه ةجح

 فلتخملا ةلأسملا نيبو هذه نيب قرف الو .عامجإلاب ةيضقنم اهتدع نأ ءاهلمح تعضوف
 |هتدع يضقنت ةنونجملاو ةريغصلا نأ ليلدب ؛ةدعلا يف ربتعم ريغ دصقلا نآلو ؛اهيف

 .ىرخأ ججح مهلو .دصقلا الإ انهاه مدعي ملو ءدصق ريغ نم

 بلاط يبأ نب يلع نع يورم وهو .ربخلا اهيتأي موي نم اهتدع :يناثلا لوقلا

 .ورمع نب سالخو يناسارخلا ءاطعو ةداتقو نسحلا لوق وهو . كنت

 .اهبنتجت لو «ءايشأ بانتجا ةدعلا نأ :مهتجح

 نيح نم ةدعلا ءادتبا ناك «ةنيبلاب قالطلا وأ توملا تبث نإ :ثلاثلا لوقلا

 .اهغلب نيح نم اهؤادتبا ناك «ربخلاو عاسلاب كلذ تبث نإو .توملا وأ قالطلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ١8/8(. /5) "يبطرقلا” و .(07 5 /9/) "ينغملا” و )4١/1١١( ؟نايبلا” و .("ه 5 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 قالطلا :باتك (مرو)



2017 - ١0414 
 قالطلا :باتك (2؟0)ثيدحلا (؛)ج

 ل روج له 22 كرر سك 05 م مهي هم
  -_ #1يوت *:تلاق ةَملَس مأ تسب ماير نع
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 تعّدف «ةَبيِبَح مآل م

 همر

 ل را 00 « م . هر د 0 و هله يك م 2 5 2 ها

 2-0 قوف ِقْيَم ىلع دجت نأ رخآلا موَيِلاَو هللاب نمؤت ٍةَأَرْمال لحي ال١ :لوقتي ديك

0 

 رع و2 2 6. ها د
 .(اًرْشَعَو ثأ ةَعَيَرَأ :جور ىلع الإ ثالث

 .هظفل اذهو «(09و 08) ةياور )١585( ملسمو ,(077 54) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةصاخل :لاقيو ءراحلا ءاملا :لصألا يف ميمحلا :(ةبيبح مأل ميمح ينوت) :اهلوق

 .ملسم تاياور ضعبو (2075) يراخبلا ةياور يف هب احرصم ءاج (ى كنف نايفس

 .طولخم بيط وهو «قولح :داصلا مضب ةرفصلا :(ةرفصب تعدنف) :اهلوق

 .نيديلا نم غسرلا ىلإ نيقفرملا مظع ناعارذلا :(اهيعارذب هتحسمف) :اهلوق

 عنمت اهنأل ؛عنملا :وهو دحلا نم قتشم ءاحلا رسكو ءاتلا مضب ؛دحت نأ» :هلوق

 .اهحاكن ىلإ وعدي ام لكو «بيطلاو ةنيزلا نم
 4 ١)4/ ؟مالعإلا” و 4 مك ؟ملسم حرش” و( /:) "؟مهفملا# :رظنا



 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةثالث جوزلا ربغ ىلع دادحإلا زوجي 96

 ىلع ليلد جور َلَع اّلِإ ثا َقْوَق» :مالسلا هيلع هلوق يفو ::كل يبطرقلا لاق
 اثالث مهيلع دادحإلا ةحابإو .ثالث قوف نهجاوزأ ريغ ىلع تاملسملا دادحإ ميرحت

 وأ موي ةيقب يف اهميمح تام نإف ءاهثلاث رخآ ىلإ اهلبقتست يتلا ةليللا نم ددعلاب أدبت

 .ةلباقلا ةليللا نم تبسحو هتغلأ ةليل

 ال هنأ اهدحأ :ةديدع اماكحأ ةنسلا هذه تنمضت دقو :هنللو ميقلا نبا لاقو

 مايأ

 .هدحو جوزلا الإ ءناك نم انتاك مايأ ةثالث قوف تيم ىلع دادحإلا زوجي
 .(9//44810) "حتفلا” و .(2947/6) ؟دازلا” و )١127/7(. ؟يبطرقلا ريسفت” :رظنا

 اهجوز ةافو نم ةدتعملا دادحإ مكح

 لهأ روهمج لوق وهو .اهجوز ةافو نم ةدتعملا ىلع دادحإلا بجي :لوألا لوقلا

 .اذه ىلع عامجإلا مهضعب لقنو «ملعلا

 مأ ثيدح نم يتأيس امو ةبيبح مأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح

 ,دهتفي» ةملس مأو ةيطع

 ال ناك هنأ يبعشلا نع لقنو .نسحلا لوق وهو .دادحإلا بجي ال :يناثلا لوقلا

 .دادحإلا ىري

 لاق دقف ؛يناثلا لوقلا امأو .كلذ يف ةلدألا دورول ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 :لاق -يبعشلاو نسحلا :ينعي- نيذه نم ارحبت دشأ قارعلاب ناك ام :دمحأ مامإلا

 .امههيلع كلذ ىفخو

 "حتفلا”و 36 ءمحك) "ملسم حرش” و محال /0 ؟ينغملا”و 342 (١ ؟نايبلا”و ل( خ/ه) ؟"فارشإلا# :رظنا

 .(ع46 /9)



 نخل
 - اق 32

 7١" )ثيدحلا (4)ج

 ىفوتم جوز لك نع دادحإلا بجي
 ارح ءجوز لك نع دادحإلا بجيو :(79 )١1١/ ؟نايبلا” يف كلو ينارمعلا لاق

 .رابخألا مومعل ءاريبك وأ ناك اريغص اًدبع وأ ناك

 قالطلا :باتك (

 دادحإلا نهيلع بجي يتاللا تاجوزلا

 اهريغو اهم لوخدملا ءاوس «ةافو نع ةدتعم لك ىلع بجي :لوألا لوقلا

 لوق وهو .ةيباتكلاو ةملسملاو ةمألاو ةرحلاو بيثلاو ركبلاو ةريبكلاو ةريغصلاو

 .ملعلا لهأ روهمج

 ثيدح نم يتأيس ام اذكو .فلؤملا هركذ يذلا انع# ةبيبح مأ ثيدح :مهتجح

 . اطتتع ةملس مأو ةيطع مأ

 يبأ لوق وهو .ةملسملاب صتخي لب ةيباتكلا ةجوزلا ىلع بجي ال :يناثلا لوقلا

 .ةيكلاملا ضعبو روث يبأو نييفوكلا نم هريغو ةفينح

 لحي اَل» :فلؤملا هركذ يذلا اهضإ ةبيبح مأ ثيدح يف يي يبنلا لوق :مهتجح

 صيصختلا نأب اذه نع روهمجلا باجأو .ةنمؤملاب هصخف ؛وللاب ُنِمْؤُت رمال

 نأب اًضيأ اوباجأو «هل داقنيو عرشلا باطخب عفتني يذلا وه نمؤملا نأل ؛كلذب

 .اهيلع |ميف ةملسملا قوقحك حاكتلا يف ةيمذلا قوقح

 اَأَرمال» :ْةكَكي هلوقب جتحاو .ةريغصلا ىلع دادحإ ال :اًضيأ ةفينح وبأ لاقو

 يبنلاو ةفلكم ريغ اهنألو ؛اهيلع دادح ال هنأ هموهفمف «ةأرما :اهه لاقي ال ةريغصلاو

 روهمجلا باجأو .(َعلْبي ىَنَح ّيبَّصلا» :-مهنمو- (َوَناَلَث ْنَع ملقا َعِفَر) :لوقي 2

 وه يلولا نأب ةفلكم ريغ اهنوك نع اوباجأو «بلاغلا ج رم جرخ ةأرملا ركذ نأب
 بانتجا يف ةفلكملا يواست ةفلكملا ريغ نأبو «تادتعملا هنم عنمت امم اهعنمب بطاخملا

 ش .دادحإلا كلذكف مثإلا يف ناقرتفي |منإو انزلاو رمخلاك تامرحملا



 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 "حتفلا”و ماو ١ "ينغملا”و 1١ 1485) "ملسم حرش” و 364 ؟"نايبلا”و 1 /0) "فارشإلا” :رظنا

(485/9). 

 ؟دادحإلا اهيلع بجي له دوقفملا اهجوز ىلع ةدتعملا

 اتيم هرابتعاب مكح اذإف .هتامم نم هتايح ملعت ملو هربخ عطقنا نم وه :دوقفملا

 بجي له نكلو «مكحلا نيح نم ةافو ةدع دتعت هتجوز نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف

 ؟دادحإلا اهيلع

 .اهمكح ذخأتف «ةافو ةدع ةدتعم اهنأ رابتعاب «هبوجو ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ

 دادحإ ال هنإف «ةافو ةدع اهيلع تبجو نإو اهنأ ىلإ ةيكلاملا نم نوشجاملا نبا بهذو

 .ملعأ هللاو ءاهيلع

 1١8(. /؟) "ةعوسوملا” و «(587 /9) "حتفلا” :رظنا

 دادحإلا بوجو طقس تعض واذإ لماحلا

 امأ ءروهشلاب ةدعلل عبات دادحإلا :(1917/0) "دازلا” يف هكلله ميقلا نبا لاق

 جوزتت نأ اهل نإف ؛اقافتا اهنع دادحإلا بوجو طقس اهلمح ىضقنا اذإف لماحلا

 .تءاش ام هل نيزتتو اهجوزل بيطتتو لمجتتو

 دعب تسفن اهنأ مدقت يذلا اع ةيملسألا ةعيبس ثيدحب اذهل لدتسي :تلق
 ُتْأَلَح ْدَ نأ ناك ؟ ؟َكِلَذ ْنَع ُهْتْلَاَسَف يَ َلوُسَر ُتْبَتَأَف :هيفو «لايلب اهجوز ةافو و ََ

 .يل اَدَب ب نإ جْورَلاب ينرَمَأَو يلي ٌتْعَضَو َنيِح

 ؟ةدملا تلاط نإو ءاهلمح عضت ىتح دادحإلا لماحلا ىلع له

 ءرشعو رهشأ ةعبرأ ىلع لمحلا ةدم تداز اذإف ليق نإف :ههللذ ميقلا نبا لاق

 ىلإ دادحإلا رمتسي لب :ليق ؟عضولا نيح ىلإ رمتسي مأ دادحإلا بوجو طقسي لهف



 لا
 ةدعلا ماكحأ نم مكح وهو اهتدمب ديق اذهلو ؛ةدعلا عباوت نم هنإف عضولا نيح

 .امدعو ادوجو اهعم ناكف ؛اهتابجاو نم بجاوو

 [77" 4 :ةرقبلا]# اًمْشَعَو ٍرْهْشَأ ةعبرأ# :هلوقب موق جتحا دقو :هثلله يبطرقلا لاق

 :انباحصأ لاقو «دادحإلا هيف مزلي مل الماح تناك اذإ ددعلا اذه ىلع داز ام نأ ىلع

 كلذ صخ امنإو ةافو نم ةدع كلذ لك ذإ ؛ىنعملا ىلإ ارظن عضت نأ ىلإ دادحإلا اهيلع

 ىلاعت هللاو «ئراط لمحلاو لصألا نهو بلغأ ءاسنلا نم لّيُحلا نأل ؛ركذلاب ددعلا

 .ملعأ

 ةراتو لقأ ةراتو اًرشعو رهشأ ةعبرأ نوكي ةراتف اراط لمحلا نوك عمو :تلق

 .ملعأ هللاو «رثكأ

 .(0//591) ؟دازلا”و )١4485( "ملسم حرش” و ,(؟86 /4) "مهفملا” :رظنا

 قالطلا :باتك 0 )ثيدحلا (4)

 ؟دادحإ ةقلطملا ىلع له

 .اهيلع دادحإ ال لوخدلا لبق ةقلطملا نأ ىلع ءاملعلا قفتا :الوأ

 «تاجوزلا مكح يف اهنأل ؛ايعجر اقالط ةقلطملا ىلع دادح ال هنأ اوعمجأ :اًيناث

 .ارمأ كلذب ثدحي هللا لعل ءاهيف بغريل هل فرشتستو اهجوزل نيزتت نأ اهل
 ؟دادحإ اهيلع له :انئاب اقالط ةقلطملا يف اوفلتخاو

 رذنملا نباو كلامو ةعيبرو ءاطع لوق وهو .اهيلع دادحإ ال :لوألا لوقلا

 .ديدجلا يف يعفاشلاو دمحأ نع ةياورو

 صخف تيم َلع» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ان ةبيبح مأ ثيدح :مهتجح

 فسألا راهظإل ةافولا ةدع يف دادحإلا نألو ؛هريغ يف هميرحت دعب تيملاب دادحإلا

 الف ؛اهحاكن عطقو هسفن رايتخاب اهقراف هنإف قالطلا امأف .هتومو اهجوز قارف ىلع

 .هيلع نزحلاب اهفيلكتل ىنعم



 قالطلا :باتك (00.)ثيدحلا (؛

 روث يبأو ديبع يبأو بيسملا نبا لوق وهو .دادحإلا اهيلع بجي :يناثلا لوقلا

 .ةياور يف دمحأو ميدقلا يف يعفاشلاو ةفينح يبأو

 كلذو ؛اهجوز ىفوتملاك دادحإلا اهمزلف ؛؟نئاب حاكن نم ةدتعم ابنأ :مهتجح

 .هيعاود تمرحف حاكنلا مرحت ةدعلا نأل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 "حتفلا”و )١587(. "ملسم حرش” و :(1//0717) ؟ينغملا”و 78/١١2(« ؟نايبلا”و .(0277/0) "؟فارشإلا” :رظنا

 .(ةىا/ - غ8م6/9)

 ةقلطملا نود اهنع ىفوتملا ىلع دادحإلا لعج نم ةمكحلا

 نود ةافولا ةدع يف دادحإلا بوجو يف ةمكحلاو :ءاملعلا لاق :هكلله يوونلا لاق

 نوكيل هنع تيهنف ؛هيف ناعقويو حاكنلا ىلإ ناوعدي بيطلاو ةنيزلا نآل :قالطلا

 حاكنلا نم هتدتعم عنمي ال اتيم جوزلا نوكل ؛حاكنلا نع ارجاز كلذ نم عانتمالا

 نع هدوجوب ينغتسي هنإف ؛يحلا قلطملا فالخب «هنم فاخي الو ءاهحكان هيعاري الو

 ءاهب الوخدم نكت مل نإو ءاهنع ىفوتم لك ىلع ةدعلا تبجو ةلعلا هذهلو .رخآ رجاز

 .ةدعلا بوجوب تيملل رهظتساف قالطلا فالخب
 )١1585(. "ملسم حرش” و .(180 /5) ؟مهفملا” :رظنا

 دادحإلا نهيلع بجي ال يتاللا تاحوكنملا

 ا .اًدساف اًحاكن ةحوكنملا ١-

 .ةهبشب ةءوطوملا - *

 .اهب ينزملا ىلوأ باب نمو -"

 .لطاب حاكنب ةءوطوملا -4



 قالطلا :باتك (0؟0)ثيدحلا(

 ىوتم نيتجوز اتسيل اهنأ :ةلعلا اهلبق يتلاو هذهو «نيميلا كلمب ةءوطوملا -4

 .مهنع

 ناعللاب اهحاكن خسفنا يتلا امأو :هللك ينارمعلا لاق ءاهحاكن خسفنا يتلا -1

 :لوألا قيرطلا :ناقيرط هيف ؟دادحإلا اهيلع بجي لهف ؛علخلا وأ بيعلا وأ ةّنعلا وأ

 بجي ال :لاق نم مهنم :يناثلا قيرطلاو .نئابلا ةقلطملاك نالوق هيف :انباحصأ رثكأ لاق

 .ةهبشب ةءوطوملاك ادحاو الوق دادحإلا اهيلع

 .نهيلع دادحإ ال هنأ :حيحصلا :تلق

 .بجيال اذهلو ؛اهعباوت الو ةدعلا مزاول نم دادحإلا سيلو :هثلله ميقلا نبا لاق

 .اقافتا ةيعجرلا الو ةأريتسملا الو اهب ينزملا الو ةهبشب ةءوطوملا ىلع

 قوتم ةأرما لك :دادحإلا اهيلع بجي يتلا اَذإ هلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .دادحإلا بجي مل طرش لتخا نإف .حيحص حاكن يف اهجوز اهنع

 .(507/17) "عتمملا حرشلا”و 7٠١(« /0) "دازلا”و ؛.(018/1) "ينغملا”و ((978/11) «نايبلا” :رظنا

 دلولا مأو ةمالاك تاجوزلا ريغ ىلع دادحال

 ىلع دادحإ ال هنأ ىلع اوعمجأو )١585(: «ملسم حرش” يف هلله يوونلا لاق

 .امهديس امهنع يفوت اذإ «ةمألا ىلع الو دلولا مأ

 امل ءمعن :ليق ؟مايأ ةثالث ادحت نأ امل لهف :ليق نإف :هثللم ميقلا نبا لاقو

 .جوزلا ريغ ىلع ثالثلا قوف دادحإلا مرح (منإ صنلا نإف ؛كلذ

 .(599/0) "دازلا” و .(ه 309 /ا) "ينغملا”و ,(755/5) "فارشإلا” :رظنا



 بخحلا

 1 يف
 5000و 65
 قالطلا :باتك (01)ثيدحلا (:)ج ان

 ِتّيَم لَع ٌةَأَرْما ٌدِحم ال» :َلاَق كي هللا ٌلوُسَر
 م

 نأ اينو هك ةيِطَع مَ ْنَع 5
 الإ اًعوُيضَم اَبْوَل ُسَلَت الَو هاًرْذَع ورشة جو لخالا «هالت قو 3 ها وم 2 2و و 4 2 همس رس نا هه 2 م

5-5 
 ه2 م عملا مه وج هل رس

 ْوَأ ٍطْسَق ْنِم م ةَّذْين تَرَهَط اَذِإ الإ ءابيط س م الَو ُلِحَتْكَت الَو ءبْضَع َبْوَ

 (رافظأ

 .ةاوسو ُضايِب اهيف ِنَمّيلا نم ٌبايث :ٌبصعلا
 وإ ف وت ع سل ايوب مكن رمل اك م5 و 22 هع

 .ءاسفنلا هب رخبت «ءبيطلا نم عونوأ دوعلا :طّسقلاو .ٌريسيلا ءىشلا :ةذبنلاو

 ءدوسأ و هه وه :ليقو .هط :آ نم ُهَل دجاوال بيل ارم ٌسْنِج :ٌرافظألاو

 هو

 .ٌرفظلا ُهِبْشُت هنم ٌةَعْطِقلا

 اذهو «255/9478) قالطلا باتك رخآ يف ملسمو «(0741 217) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 هنيولتو هغبص :انه دارملاو هنيولت :وه ءيشلا غبص «اًعوبصم» :هلوق

 .ةنيزلل دخت يتلا ةنسحلا ناولألا كلذكو ءرفصعلاب

 نوكسو نيعلا حتفب بصعلا :هكلله نقلملا نبا لاق «بصع بوثاالإ» :هلوق

 بصعي نميلا دورب نم عون هنإف ؛لاق اك وهو «فنصملا هرسف دقو .نيتلمهملا داصلا



 خلا كي

 5 كفل

 ذخأي مل ضيبأ هنم بصع ام ءاقبل ىَّشوم يتأيف جسني مث ءاًبوصعم غبصي مث اهلزغ

 ءيشلا ىلع قلطتو .ةعطق : يأ ءةدحوملا نوكسو نونلا مضب (ةذبنا) :هلوقف

 .ريسيلا

 امأو :هنلله يوونلا لاقو ءفنصملا امهرسف دق «رافظأ وأ طسف نم» :هلوق

 .ءاطلا لدب ءاتبو فاقلا لدب ةمومضم فاكب تسك :هيف لاقيو ءفاقلا مضبف طسقلا

 قالطلا : :باتك (م91)]ثيدحلا (؟

 هيف صخر .بيطلا دوصقم نم اسيلو روخبلا نم نافورعم ناعون رافظألاو وهو

 .ملعأ

 .(493 /9) ؟متفلا” و :(4 ٠0 /8) "مالعإلا” و «(888) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةنيزلل بايثلا نم غبص ام سبل ةدتحملا ىلع مرحي

 الو :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اهنع هللا يضر ةيطع مأ ثيدح كلذ ليلد

 :لاق هنأ هنع حص دقو :هكللج ميقلا نبا لاق .«ٍبْضَع َبْوَن الإ اًعوُبْضَم طم اَيْوَت سَبْلَت

 رمحألاب غوبصملا رئاسو رفعزملاو رفصعملا معي اذهو ءاًعوبصم اًبوث سبلت الو

 .ها .نييزتلاو نيسحتلل غبصي ام لكو «يفاصلا قرزألاو رضخألاو رفصألاو

 0/١6. /5) ؟دازلا» و 07١(. /7/) "ينغملا” و )87/1١(: «نايبلا”و :(١5/؟١) ةلمكتلا عم "عومجملا” :رظنا

 جسن مث هلزغ غبص اذإ
 وهو .جسن مث هلزغ غبص ام بايثلا نم سبلت نأ ةدتحملل زوجي :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعب لوقو ةلبانحلا بهذم يف هجوو يرهزلا لوق



 قالطلا :باتك (0؟١)ثيدحلا (4)ج

 ا

 (بْضَع َبْوَت الإ» :هيفو فلؤملا هركذ يذلا انتنإ» ةيطع مأ ثيدح :مهتجح

 .جسن مث هلزغ غبص ام وه :بصعلاو

 دنع راتخملا وهو ءيعفاشلل لوقو ةورع لوق وهو .هسبل مرحي :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا دنع هجوو هباحصأ

 غوبصم هنألو ءجسنلا دعب غبص امم عفرأ جسن مث هلزغ غبص ام نأل :اولاق

 .هجسن دعب غبص ام هبشأف ؛نسحلل

 |ى ءزئاجف الإو ءزوجي الف نييزتلاو نيسحتلا دصقل غبصلا ناك نإ هنأ :حجارلا

 .ملعأ هللاو (ٍبضَع َبْوَنَألإ» : الط ةيطع مأ ثيدح رهاظ وه

 )1١/5١(: "عومجملا” عم "بذهملا”و .(2584/54) "مهفملا”و 01١(. /9) "ينغملا”و )87/1١١(( ؟نايبلا” :رظنا

 )0/1١/0(. ؟دازلا”و

 داوسلاب غوبصملا بوثلا

 دمحأو يعفاشلاو كلامو ةورع لوق وهو .هسبل زوجي :لوألا لوقلا

 .نزحلا سابل نم وه لب «ةنيزلل ذختي ال هنوكل ؛(بباحصأو

 .ةيكلاملا ضعب لوق وهو .هب نيزتي امم ناك اذإ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 نإف .فرعلا ىلإ عجار اذهو «هب نيزتي امم ناك اذإ هسبل زوجي ال هنأ :ةصالخلا

 .ملعأ هللاو ءالف الإو «مرحمف هب نيزتي دوسألاب هغبص نأ فرعلا ناك

 )551١/9(. "محتفلا”و 037307١ /5) "فارشإلا” :رظنا

 ةنيزلا هغبصب دصقي مل اذإ

 رضخألاو عبشملا قرزألاو دوسألاك خسولل غبص ام امأو :هفللخ ينارمعلا لاق

 لديل وأ خسولا يفنل غبص امنإو ةنيزلل غبصي مل هنأل ؛هسبل اهيلع مرحي الف «عبشملا
 .نزحلا ىلع



 قالطلا :باتك (م؟١)ثيدحلا (؛

 .هللا مهمحر «ميقلا نباو ةمادق نباو يزاريشلا لاق ينارمعلا لوق وحنبو :تلق

 .09700 /05) ؟دازلا”و .(01 ال) "ينغملا”و )8١/50( "عومجملا” عم ؟"بذهملا”و )8107/١١(« "نايبلا” :رظنا

 ؟ ةغوبصملا ربغ بايثلا ناسح نم ةدتحملا عنمت له

 ءاقيقر ناك نإو «ةغوبصملا ريغ بايثلا ناسح نم عنمت الو :هثلله ةمادق نبا لاق

 «هرييغت مزلي الف .هتقلخ لصأ نم هنسح نآل ؛مسيربإ وأ ناتك وأ نطق نم ناك ءاوس

 .اهسفن هوشتو ءاهنول ريغت نأ اهمزلي ال «ةقلخلا ةنسح تناك اذإ ةأرملا نأ امك

 كلذ ريغو ناتكلاو نطقلا بايث سبلت نأ امل زوجيو :هنلله مالسإلا خيش لاقو

 .ةدعلل ضيب ريغ وأ اضيب ابايث عضت نأ اهيلع سيلو «هللا هحابأ امم

 .(74//7177) "ىواتفلا”و 1١(: /50) "عومجملا” عم "بزهملا” و 05١(. /7) "ينغملا”و )85/١١(« "نايبلا” :رظنا

 ةنيزلا بايث سبل ةدتحملل زوجي ال
 هللا مهمحر ةفينح يبأو يعفاشلاو دمحأ مامإلا مالك راد دقف :هللله ميقلا نبا لاق

 وه اذهو .ناك عون يأ نم ةنيزلا سابل نم ناك ام بايثلا نم هنم عونمملا نأ ىلع
 يبنلاو .موهفم هلجأل قشمملاو رفصعملا نم تعنم يذلا ىنعملا نإف ؛اعطق باوصلا

 ضيبألا ناك اذإف .عنملاب ىلوأو هلثم وه ام ىلع اهيبنت ؛غوبصملا عم ركذلاب هصحخ ريد

 ءاهتدوج يهانتو (هعافترال ةنيزلل داري ام ناثألا ةيلاغلا ةعيفرلا ةربحملا دوربلاو

 كلذ يف برتسي ل هلوسرو هللا نع لقع نم لكو .غوبصملا بوثلا نم عنملاب ىلوأ ناك

 سبلت نأ اهل حابمو «طقف ةغبصملا بايثلا بنتجت اهنإ :مزح نب دمحم وبأ لاق اك ال

 ...تءاش ام ذعب

 )0//39/١10(. "دازلا” و (؟0/ /"5) "ىواتفلا” :رظنا
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 00 كا - ٠
 قالطلا :باتك (*801)ثيدحلا (؛)ج

 ةدتحملل ريرحلا سبل

 اقلطم هعنم ةيعفاشلا دنع حصألاف :ريرحلا يف فلتخاو :هنللو ظفاحلا لاق
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 ناكف نيزتلا نم ةعونمم ةداحلاو .هب نيزتلل ءاسنلل حيبأ هنأل ؛غوبصم ريغ وأ اغوبصم

 .لاجرلاك اهقح يف
 .(591/9) "حتفلا”و )١891(« "ملسم حرش” :رظنا

 ةدتحملل ضايبلا سبل

 سبل ملعلا لهأ نم هلوق ظفحن نم لك ال صخرو :هنللَه رذنملا نبا لاق
 .ضايبلا

 نيزتي يذلا ضايبلا ديج نيرخأتملا انخويش ضعب عنمو :هكلله يبطرقلا لاقو
 .داوسلا نم عيفرلا كلذكو ههب
 .(5؟5/9) ؟فاصنإلا”و.(584/6) "مهفملا”و 7/7 /ه) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةدتحملل عقربلا سبل

 ةنيزب سيل هنأل ؛؟بقتنت بقتنت نأ امل زوجي هنأ ركذ نأ دعب هغلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 نم ربتعي عقربلا نآل ؛باقثلا لثم سيل هنإف عقربلا امأو :لاق «يداع سابل وه انإ

 عقربلا نكل «طقف نيعلل بقني ءاطغلا وه باقنلاف «باقنلا نم لمجأ هنأل ءلمجتلا

 .لامجلا باب نم وهف نيولتلاب ىشويو نسحيو فرخزي
 .(4 الد "عتمملا حرشلا”و 7٠١(« /5) "دازلا” و «(0519 /) ؟ينغملا” :رظنا

 يلحلا سبل ةدتحملا ىلع مرحي

 .ملعلا لهأ ةماع لوق رهو .عتانخا ىتح هلك يلحلا سبل ةدتحملا ىلع مرحي

 َسبلَت ال اَهْجْوَر اَهْنَع قوما :لاق دوني يبنلا نأ ان#» ةملس مأ ثيدح مهليلد

 هج رخأ .(ًلِحَتْكَت اَلَو ضنك اَلَو لِ اَلَو َةَقَسَمملا اَلَو «باّيثلا ّنِم َرَفْضَممملا

 .حيحص هدنسو «يئاسنلاو دوادوبأو (707/7) دمحأ

 .بهذلا نود ةضفلا يلح حابي :ءاطع لاقو



 قالطلا :باتك (م١0)ثيدحلا (؛

 ىلإ وعديو اهنسح يف ديزي يلحلا نآلو ؛ماع يهنلا نأل ؛حيحصب سيل اذهو

 .اهحاكن

 .ديالقلاو لخالخلاو ةروسألا لثم يللا سبلت الو :هنللك مالسإلا خيش لاق

 سأرلا يف وأ نينذألا يف ناك ءاوس «يلحلا نمو :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .ردصلا ىلع وأ لجرلا يف وأ ديلا يف وأ ةبقرلا يف وأ
 007١ /1) "ينغملا”و )4/5١(, «عومجملا” عم "بذهملا” )86/١1١( "نايبلا”و 70/٠(, /0) "فارشإلا” :رظنا

 .(508 /17) "عتمملا حرشلا” و ؛(785//70) "ىواتفلا”و

 اهجوز توم نيح نم اهيلع يلحلا ناكاذإ

 ٍلحلا ناك اذإ :(507/17) ؟عتمملا حرشلا” يف هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 ؟ءادتبالا نم ىوقأ ةمادتسالا نإ :لوقن وأ هليزت له «جوزلا توم نيح نم اهيلع

 .هعلخ نكمي ام هنأ بلاغلا نكلو .هعلخ نكمي ناك اذإ نسلا كلذكو .هعلخت :لوقن

 .نيبي ال نأ صرحت نكلو .هعلخت ال اهنإف

 ةضفلاو بهذلا ريغ نم يلحلا سبل مكح

 ناك نإو ايلح سبلت ال :كلام نع زاوملا نبا ىورو :هكلل» يبطرقلا لاق

 نم يلحلا هيلع لمعتسي ام هجو ىلع ةأرملا هسبلت ام لك نأ :ةلمجلا ىفو .اديدح

 وهو «.درمزلاو تيقاويلاو رهاوجلا ىلع انباحصأ صني ملو «ةداحلا هسبلت الف لمجتلا

 .ملعأ هللاو «يلحلا ىنعم يف لخاد

 ول امك ةضفلاو بهذلا ريغ نم ٍلحلا ناك نإف :هفللو نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .مظعأ نوكي دق لب .:ةضفلاو بهذلا لثم هنإف ءساملا وأ ؤلؤللا وأ درمزلا نم ناك

 .(7/17*4) "عتمملا حرشلا”و )2١5857(: "ملسم حرش” و /١01(« /7) "يبطرقلا ريسفت” :رظنا



 ,نخلا
 2 ف

 قالطلا :باتك (؟01)ثيدحلا (؛)ج امل

 ةضفلاو بهذلا ربغ نم متاوخلا سبل مكح

 جاعلا نم متاوخلاو جلامدلا سبل اهيلع مرحيو :هنللذ يعفاشلا يرميصلا لاق

 .اهعباصأ يف رفصلا قّلح نم عنمتو اقيرب اه نأل ؛لبذلاو
 .(80 )١1/ "نايبلا” و )79/95١( "عومجملا” عم ؟بذهملا” :رظنا

 ةدتحملل ةعاسلا سبل

 اًلثم ةعاسلاف :(5 05 /1) «عتمملا حرشلا” يف ههلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 .بيجلا يف اهلعجت ةعاسلا ىلإ تجاتحا اذإف :هيلعو .اهب ىلحتت ةأرملا نأل ؛اهنم عنمت

 بيطلا ةداحلا بنتجت

 هركذ يذلا اضم ةيطع مأ ثيدحل ؛بيطلا ةداحلا اهبنتجت يتلا لاصخلا نم

 نأل ؛دادحإلا بجوأ نم نيب هميرحت يف فالخ الو . ااًبيِط ست اَلَو :هيفو فلؤملا

 .ةرشابملا ىلإ وعديو ةوهشلا كرحي بيطلا

 جسفتبلاو درولاو نابلا نهدك ةبيطملا ناهدألاو روخبلاو ةريرذلاو دابزلاو

 رهز ءامو لفنرقلا ءامو درولا ءاىك ةبيطلا ناهدألا نم ةرصتعملا هايملاو «نيمسايلاو

 نم ترهط اذإ ةأرملا ءاهلمعتست رافظأ وأ طسق ةذبن بيطلا نم ىنثتسيو :تلق

 مضبف طسقلا امأو ءريسيلا ءيشلاو ةعطقلا نونلا مضب ةذبنلا :هلله يوونلا لاق

 نم اسيلو روخبلا نم نافورعم ناعون «رافظألاو وهو ...تسك :هيف لاقيو فاقلا

 رثأ هب عبتت ةهيركلا ةحئارلا ةلازإل ؛ضيحلا نم ةلستغملل هيف صخر «بيطلا دوصقم

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءبيطتلل ال «مدلا

 (55) ةياور (918) "ملسم حرش”و هد "ينغملا”و )875/١١(«, "نايبلا”و )7/١/5(. "فارشإلا” :رظنا

 )07١7/6(. ؟دازلا”و قالطلا باتك



 نحلا

 قالطلا :باتك (م؟1)ثيدحلا 53 كل

 ةبيطملا ريغ ناهدألا

 «نمسلاو دبزلاو تيزلاو جريشلاك ةبيطم ريغ ناهدألا تناك اذإ :لوألا لوقلا

 .ةلباتحلاو ةيكلاملا لوق وهو .ةأرملا هب نهدت نأ سأب الف

 اه زوجيو هنيزيو رعشلا لجري هنأل ؛سأرلا يف هلامعتسا اهل زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .ةيفنحلاو ةيعفاشلا لوق وهو .نيزت هب لصحي ال هنأل ؛سأرلا ريغ يف هلامعتسا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 «دازلا”و )/١1951(« ؟يبطرقلا”و «(018,37) ؟ينغملا”و «(85 )1١/ ؟نايبلا” و «(178 /18) "راكذتسالا” :رظنا

 .(١1ا//9) ؟ةعوسوملا”و )0/ 00١07

 ةدتحملل بيطلا مش

 .رخبتي لجر دنعو ءاهبرقب بلقي بيطلاو سلجت نأ الو :هفللك ينارمعلا لاق

 قصلي ام اذه نأل ؛رضي الف بيطلا مش امأو :هنللذ نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .اهيلع جرح الف «هتمشو ابيط يرتشت نأ تدارأ ولف .اهب قلعي الو اهندبب
 5/١10 5١(. ؟عتمملا حرشلا” و 86 )١1/ ؟نايبلا” :رظنا

 كسمملا نوباصلاووبماّشلا

 نوباصلا امأ :(5 ٠4 /117) «عتمملا حرشلا» يف هئلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 .هتحئارو هتهكنل وه نإ بيطتلل ذختي ال هنأل ؛كلذ يف لخدي الف وبماشلاو كسمملا

 دنع نم رمت ال ثيحب ةحئارلا ترهظو نوباصلاب تلسغ وأ وبماشلاب تنهدا اذإ امأ

 .ةنتفلا لجأل اهعنمن انهف ءاهتحئار نومشي الإ لاجرلا



2< 2 
 قالطلا :باتك (+7؟)ثيدحلا (4)ج

 لس ص حس ل 8 ه 13 2 ها ل هرك ر 4غ و د

 :ْتَلاَقَف لي هللا لوُسَر لإ ةَأَرْما ِتَءاَج :ْتَلاَق ان َةَمَلَس مآ نع -37

 ؟الُحْكَك اََنَْع تكتم دقو ءاهُجَْر اَهْنَع يوت يِتا َّنإ يللا َلوُسَو اي
 مث «ال» :لْوَقَي كِلَذ لك - اثالث وأ ءِنْبَتَّرَم - «ال»:ْةلكَو هللا لوُسَر لاق ه7 ىيرح . مهقس يني 3س كيو ه6( هع اذا ل شك َلاَقَو

 هد ضصاس هج يبرر مع سب 4

 يمْرَت ةّيلهاجلا يف َنُكاَدْحِإ ْتناَك ْدَقَو ٌرْشَعَو رَهشأ َةَعِب ةعَبرأ ىه اَنإ» :َلاَق

 .(ٍلْوَحلا ٍسْأَر لع ِةَرعَبلاب
 26م 00

 رش ْتَسِبَلَو ءاشَفِح ْثَلَخَد اَهْجْوَر اَهْنَع قوت اذإ ٌةَأرا ٍتَناَك :ُبَنْيَر ْتَلاَقَ م

 نحل
 ل 24 0 2

 راح - هادي ىو مَ هدَنَس اج رع + ىَتَح اَنْ الو اًبيِط سَ 1و ابيات ع

 ٍطعتف جرحت م ُ تامل ِءْيَّسِب ضمت نفت اَّنَقَف هوب ضَتفَتَف - رْبَط ْوَأ ٍةاَش

 0 - 85 0 4-5 072 هر 00 هامه

 .هرْيَغ ْوَأ بيِط ْنِم ُتءاَش اَم ُدْعَب ْمِجاَرُ مث ابي يمرتف «ةّرعب

 م

 :ثيدحلا جيرخت

 هدعب امو «بنيز تلاقف :هلوقو )١58/8(( ملسمو .هظفل اذهو (27725) يراخبلا هج رخآأ

 )١5/85(.. ملسمو ,(07709/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .يودعلا ميعن نب هللادبع تخأ «ميعن تنب ةكتاع :ىه (ةأرما تءاج) :اهلوق

 اهتيمست ىلع فقأ مل :ظفاحلاو نقلملا نبا لاق (يتنبا نإ) :اهلوق

 .يموزخملا ةريغملا :وه (اهجوز اهنع ينوت) :اهلوق



 أ

 10000 * ٠١ عم
 قالطلا :باتك (00؟)ثيدحلا (؛)ج

 يه نيعلا نوكت نأ ىلع ةيلعافلا ىلع اهعفر زوجي :(اهنيع تكتشا) :اهلوق

 يهو لعافلا ريمض تكتشا يف ريمضلا نوكي نأ ىلع ةيلوعفملا ىلع هبصنو «ةيكتشملا
 .ةأرملا ةنبا

 سيل امم «هب ىفشتسي نيعلا يف عضو ام وه لحكلا :(اهلحكنفأ) :اهلوق

 .هوحنو دمثإلاك لئاسب

 تعنم |مع ربصلل نيوهتو ةدملل ليلقت وه «رشعو رهشأ ةعبرأ يه |نإ» :هلوق
 .ةنس ةدملا تناك نأ دعب ةدعلا يف لاحتكالا وهو «هنم

0 

 .بنيز هترسف دق «خلإ «ةيلهاجلا يف نكادحإ تناك دقو» :هلوق

 ريقحلا ريغصلا تيبلا :وه «ءافلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب (اشفح) :اهلوق

 .عاجنالاو مامهضنالا :شفحتلاو .شافحأ هعمجو ءكمسلا بيرقلا

 تلأس :ةبيتق نبا لاق (هب ضتفتف ةاش وأ ريط وأ رامح ةبادب ىتؤت مث) :اهلوق

 ءام سمت الو لستغت ال تناك ةدتعملا نأ اوركذف .ضاضتفالا ىنعم نع نييزاجحلا

 نم هيف يه ام رسكت :يأ ءضتفت مث رظنم حبقأب لوحلا دعب جرخت مث ءارفظ ملقت الو
 :هانعم :كلام لاقو .هب ضتفت ام شيعي داكي الف هذبنتو اهلبق هب حسمت رئاطب ةدعلا

 ريغ ليقو .هرهظ ىلع وأ هيلع اهديب حسمت هانعم :بهو نبا لاقو ءاهدلج هب حسمت

 .كلذ

 وه :ليقف «ةرعبلا يمرب دارملا يف فلتخا (اهب يمرتف ةرعب ىطعتف) :اهلوق

 نم هتلعف يذلا لعفلا نأ ىلإ ةراشإ :ليقو .ةرعبلا يمر ةدعلا تمر اهنأ ىلإ ةراشإ

 يتلا ةرعبلا ةلزنمب اهدنع ناك ىضقنا امل هيف تناك يذلا ءالبلا ىلع ربصلاو صبرتلا

 مدعب لؤافتلا ليبس ىلع اهيمرت :ليقو ءاهجوز قحل |يظعتو هل اراقحتسا ؛اهتمر

 .كلذ لثم ىلإ اهدوع

 .(188/9) "ستفلا” و «1 ١ 8/48) "مالعإلا” و )١54857( "ملسم حرش” و :((7586 /5) "مهفملا” :رظنا



 قالطلا :باتك (779)ثيدحلا (؛

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اهندب يف ةنيزلا ةدثحملا ىلع مرحي

 اهل نذأي مل ديب يبنلا نأ .فلؤملا هركذ يذلا ات ةملس مأ ثيدح كلذ ليلد

 هريغو (7707) دواد يبأ دنع ءاج دقف ؛مدقتملا ةيطع مأ ثيدح اذك .لحتكت نأ

 .حيحص اهدنسو ء(ٌبِضَتْخَت اَلَو١ :ةدايز

 .هانعم يف ام لكو ؛باضخلا اهيلع مرحيف :اذه ىلعو
 فيرطتلاو شقنلاو باضخلا اهيلع مرحيف اهندب يف ةنيزلا :هكلله ميقلا نبا لاق

 عاونألا هذه ىلع هب اهينم ؛باضخلا ىلع صن ويكي يبنلا نإف ؛جاديفسالاو ةرمحلاو

 لحكلا :اهنمو «دادحإلا دوصقمل ةداضم دشأو «ةنتف مظعأو هنم ةنيز رثكأ يه يتلا

 .حيحصلا حيرصلا صنلاب تباث هنع يهنلاو

 ,نوكلكلاب اههجو رمحت نأو ءبضتخت نأ اهيلع مرحيف :هنللِه ةمادق نبا لاقو

 اههجو شقنت نأو «هرفصي اربص هيلع لعجت نأو «سئارعلا جاديفسأب هضيبت نأو

 .اهنسحي امن ههبشأ امو ءاههجو ففحت نأو ءاهيديو

 ةمالعو هنم ةعونمن اهنإف اهندبل نيسحت هيف ام لك :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 اهرافظأ يف نيسحتلا ناك ول ىتح .ةلمجتم هذه :ليق ةأرملا تيئر اذإ :لاقي نأ كلذ

 .اهب لمجتت |ىف «ريكانملا اهنومسي يتلاك
 .(؛ ٠١هردم «عتمملا حرشلا” و 0707 /5) ؟دازلا” و ه1 /9/) "ينغملا” و (87* )١1/ "نايبلا” :رظنا

 رافظأ صقو طبإ فتنك اهندب ةدتحملا فيظنت
 .هقلح ىلإ بودنملا رعشلا قلحو طبإلا فتنو رافظألا ميلقت ةدتحملل زوجي

 .اهترشابم ىلإ وعدي ال كلذ نأل ؛شارفلاب هنييزتو تببلا سنك اهيلع مرحيالو



 نخلا
 ا 000 :٠ ةاا/

 قالطلا :باتك (27؟)ثيدحلا (؛)ج

 ةملس مأ ثيدحب اولدتساو .هب طاشتمالاو ردسلاب لاستغالا زوجي كلذكو

 .(ٌتاَضخ ُهَنِإَف ؛ِءاّنجلاب اَلَو بيطلاب ىِطِشَتَم اَكَو» :لاق يكب ىبنلا نأ :هيفو اضل

 هدئسو «هريغو 6و ه( دوادوبأ هأآور .(ردّسلاب» :لاق ؟ طشتمأ ءىش يأب :تلق

 ؛زوجي هنأ باوصلا نكل :«"دواد يبأ ننس” يف هنله ينابلألا مامإلا هفعضو «فيعض

 «ةنيز ال فيظنت هنأل ؛هركذ مدقت ام لك زوجي كلذكو «ةنيزلا ال فيظنتلا هب داري هنأل

 .ملعأ هللاو

 )9/5١(. "عومجملا ةلمكت” و 72١5(( /5) "دازلا” و .(215 /9) "ينغملا”و «(84 /11) ؟نايبلا” :رظنا

 ةدتحملل لحكلا مكح

 .لحتكت نأ اهلف ةنيز ال ايوادت دمثإلاب لحكلا ىلإ ترطضا نإ :لوألا لوقلا

 .كلام نع ةياورو رمع نب هللادبع نب ملاسو راسي نب تاهيلس لوق وهو

 [8:جحلا]# جرح َن ْنِم نيل يف كَكلَع َلَعَج امو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح ٠

 .[185:ةرقبلا]# َرْسْعْلا مكب ديالو ٌرْْلا مكي هللا ديبرت# :ىلاعت هلوقو

 اليل لحتكت نأ اهلف «يوادتلل لحكلا ىلإ ةداحلا ترطضا نإ :يناثلا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .اراهن هحسمتو

 يفوت نأ دعب اربص اهنيع ىلع تلعج اهنأ اند ةملس مأ ثيدحب اولدتساو

 ُهَنيِعَرْتَتَو ليلا الإ هيِلَعِمت الك ةْجَوْلا د بشي ُهَّنإ :26 هللا لوسر لاقف ؛ةملسوبأ

 ينابلألا مامإلا هفعض «ءفيعض هدنسو «هريغو (70) دوادوبأ هجرخأ (راَهتلاب

 .؟دواد يبأ نس يف كل

 نبا لوق وهو .اًرابن الو اّليل ال اهانيع تبهذ نإو لحتكت ال :ثلاثلا لوقلا

 فلسلا نم ملعلا لهأ نم ةفئاط لوق وه :ميقلا نبا لاق .كلام نع ةياورو مزح

 .فلخلاو



 نحل
 0007 - لا

 قالطلا :باتك (20؟)ثيدحلا (؛)ج

 هركذ يذلا ا ةملس مأ ثيدح نع بيجأو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 هحابأل دب الب الصاح اققحم ررضلا ناك ولو «رارطضالا دح ىلإ لصت مل اهنأ فلؤملا

 هللاو ءعرشلا ةدعاقب عوفرم وهو «نيدلا يف اجرح نوكي ناك كاذ ذإ عنملا نأل ؛اهل

 .ملعأ

 حرش”و ,((7587/5) ؟"مهفملا”و «(239 /ا) "ينغملا”و :(717/18) "راكذتسالا”و ,(71/7/0) ؟فارشإلا” :رظنا

 "عتمملا حرشلا”و ,(9/*57) ؟فاصنإلا”و .(488/9) "محتفلا”و لال١ء؟ل/ه) ؟دازلا”و يكل غدر "ملسم

 .( مد

 ضيبألا لحكلاب لحتكت نأ اهلزوجي

 ىمسيو ءايتوتلاك ضيبألا لحكلاب لحتكت نأ امل زوجيو :هنللذ ينارمعلا لاق

 .ةنيز هب لصحي الو ءاحبقو اهرم نيعلا ديزي هنأل ؟يسرافلا لحكلا

 .هنللَم ةمادق نبا لاق اذه وحنو :تلق

 وهو «ءاي نودب توتلا ةيماعلاب اندنع ىمسيو :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ناكو .نيعلا ءاودب طلخيو ءدمرلا ريغو دمرلا نع نيعلا هب لحتكي فورعم ندعم

 .هب سأب ال اذهف «هنولمعتسي ثيدحلا بطلا رهظي نأ لبق لوألا يف سانلا

 .(507/77) "عتمملا حرشلا” و «(١5ا/ /0) ؟دازلا” و .( 219 /) "ينغملا” و «(87/11) "نايبلا” :رظنا

 جورخلاو مالكلاو لمعلاو برشلاو لكألا نم هلعفت نأ ةدتحملل زوجي ام

 لكأت نأ اهل زوجيو :(85//507-58) "ىواتفلا” يف (ى هفلل» مالسإلا خيش لاق

 ءاملع قافتاب كلذ لكأ الو «ىثنألاو ركذلا محل محللاو ةهكافلاك هللا هحابأ ام لك

 .نيملسملا

 زيرطتلا لثم :ةحابملا لاغشألا نم لغش لمع اهيلع مرحي الو :هنلله لاقو

 .ءاسنلا هلعفت امم كلذ ريغو ,لزغلاو ةطايخلاو

 .ةرورضل الإ ليللاب الو «ةجاحلا الإ راهنلاب جرخت الف ءاهزنم مزلتو :هنللَج لاقو



 نخلا
 2 :٠ ا

 قالطلا :باتك (0؟؟)ثيدحلا (؛)ج الذل

 ىلإ جاتحت نم مالك :لثم .ةدعلا ريغ يف اهل حابي ام رئاس اهل زوجيو :ههللذ لاقو

 هللا لوسر ةئس وه هتركذ يذلا اذهو .كلذ ريغو ةرتتسم تناك اذإ لاجرلا نم همالك

 .نهجاوزأ تام اذإ «ةباحصلا ءاسن هلعفي ناك يذلا دين



 للمخ 3

00 
 َيرج> يي رج

 ىسيسمورزد» نيا سكس)
 0 : ا ف 5 / ١

 ناعللا :باتك (...)ثيدحلا (:)ج

 بحلا -

 :ناعللا فيرعت

 نع داعبإلاو درطلا وهف هللا نم عقو اذإف «داعبهلاو درطلا وه :ةغللا يف نعللا

 .هتمحر نم هدرطي نأ هللا لأسي هنأ :هانعمف صخش ىلع ناسنإ هب اعد اذإو «هتمحر

 نعلب ةنورقم «ةجوزلاو جوزلا نيبناجلا نم ناهبأب تاداهش :حالطصالا يفو

 .ةجوزلا نم بضغو جوزلا نم

 ناعللا ةيعورشم

 :عاجإلاو ةنسلاو باتكلا :ناعللا ةيعورشم ىلع لد

 دهس خلطت لإ :1كبش :ك لكي و وجي نوي َنلأوإ» : لاحت هلوقف :باتكلا امأ
 7 هس مم سادس عد 2ع 2 هم 5 7 مس م عد لم 0 051 - 6

 3 | هيلع وأ َتَنَعَل نأ ُةَسِِئَعْلاَو (2)) سيويدصلا نمل نإ للاب تالت مير رهيحأ
 كلم سا وَ االوم آ 1 مساس يي سس حل ا هس ساس حرص سعرس ؟ ا ل سس 000

 (0) تييذكلا َنِمَلدْنِإ هلي تَدِمَت مَيَرَأ دبشت نأ بادعلا اَنعافرديو (ك)' َنيِدَكْل
 .[5-5:رونلا]4 َنيِقِدْكَّصلأ نم ناك نإ آَبتلَع هلا بضع نأ ةَسِمفْلَو

 هريغ نع ءاجو .ةغف#» رمع نبا ثيدح نم فلؤملا هركذ اف :ةنسلا امأو

 .ةلمجلا يف هتيعورشم ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقنف :عامجإلا امأو

 ا ؟عتمملا حرشلا” و 4+ /9( «حتفلا”وء(6401/1) ؟نايبلا” و 2733 /9) ؟ةيادبلا” :رظنا



 دوس 56 2 سس هس سر 2 2 هَ و

 - ”وزأ تومي نيذلاو :رونلا ٍةَروُس يف تاي | ِءالُؤَه ّلَجَو ّرَع هللا َلَرَْ

 3 ِ؟
 هر

 ةّرخآلا ِباَذَع نم ْنَوُه

 َعبْرَأ َدِهَشَف لجَّرلاِ َدَبَق ٌتْذاَكل ] ُهّنِإ قلاب َكَتَعَب يِذْلاَو ل :تلاقف

 هر

 نم َناَك نإ ِهّْيَلَع هللا َهَنْعَل نأ :ٌةَسِماَنْاَو ؛َنيِقِداَّصلا َنْل 1 :هّللاب ِتاَداَهَش

 هه ل
 ٠

 َنيِبِذاَكْلا 9 نإ :هّللاب ِتاَداَهَش َعَبْرأ َتَدِهَشَف ة قَأ الاب َس َ «نييذاكلا

 مث هبي قرف مث َنيِقِواَّصلا َّنِم َناَك ْنِإ اَهْيَلَع هللا َبَضَع َّن :ةَسِماَنْاَو 0 ا م
3 
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 .اًنالَت «؟ٌُبِياَت اَهُكْنِم ْلَهَف ءٌبْذاَك اُكَدَحَأ َّنأ ُمَلْعَي ءَي هللا» :َلاَق

 كَل َلاَم ال» :ّلاَك ؟يناَم ىلا ٌلوُسَر اي: َلاَق ااَهْيَلَع كَل َليِبَسال» :ِظْفَل فَو
 سمس مركب ه

 تهل نخ ذإو هجز نم تكتمل ان الع م تك



 ناعللا :باتك (م00)ثيدحلا (؛

 فلله نقلملا نبا كلذ ىلع هبن دقو )2١447(.« ملسم هجرخأ قايسلا اذهب ثيدحلا اذه

 .ريخألا ظفللا هيف يراخبللو :لاقو

 للا َلَع اكْباَسِح١ :نينعالتملل ري يبنلا لاق :هظفلو (0817) مقرب هجرخأ :تلق

 [َبَوُهَم اَهْيَلَع َتْفَدَص َتْنُك ْنِإ كَل َلاَم اَل' :َلاَق ؟يناَم :َلاَ اَهْيَلَع َكَل َليِبَس ال «ُبْواَك اُّكّدَحَأ

 . اهل دعب َكاَدَق اَهِبَلَع َتْبَدَك َتْنُك ْنَِو هجرك ْنِم َتْلَلْسَتسا

 ملسم اذكو «قباسلا مقرلاب يراخبلا هجرحخأ .خلإ '...مكدحأ نأ ملعي هللا" :لاق مث :هلوق

 .هدنع تسيلف ؛اًنالث' :هلوق الإ (1) ةياور قباسلا مقرلاب اًضيأ
 مقرلاب ملسمو )2575٠0(( يراخبلا هجرخأ .خلإ «...كل ليبس ال” :ظفل ينو :هلوق

 .قباسلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةحوتفم ءاتلاو يراكنإلا ماهفتسالل هلوأ يف ةزمهلا (تيأرأ) :هلوق

 .ىنربخأ :ىنعمب برعلا اطوقت ةملك يهو ءبطاخملل
 :انه هب دارملاو .لعفو لوق نم عينشو حيبق لك :شحافلا (ةشحاف) :هلوق

 :هفللذ يبطرقلا لاق «ةعانشلاو حبقلا يف ةياغلا اهغولبل ؛ةشحاف تيمس .انزلا ةشحاف

 «[؟78:ةرقبلا] 4 ةحَسْحَفْلاِب مُكحَرُمْأَيَو# :ىلاعت هلوق الإ ءانز نآرقلا يف ءاشحف لك

 .ةاكزلا عنمو لخبلا :هب دارملاف

 .رمألا اذهب تنحتما :هانعمف .ءرملاب لزنت ةنحملا :ءالبلا (هي تيلتبا دق) :هلوق

 .بقاوعلاب ريكذتلاو حصنلا :وه ظعولا (هظعوو) :هلوف
 .(6017/5) ؟حيضوتلا” و :(4717 /) "مالعإلا” و .(؟98 /4) ؟مهفملا” :رظنا



 ينِحلا

 ناعللا :باتك (07*)ثيدحلا (

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هتجوز لجرلا فذق مكح

 :برضأ ةثالث ىلع هتجوز لجرلا فذق

 اههلازتعا همزليف ؛هيف اهأطي مل رهط يف ينزت هتأرما ىري نأ وهو .بجاو :اهدحأ

 همزل هنع هيفن هنكمأو انزلا نيح نم رهشأ ةتسل دلوب تتأ اذإف .اهتددع يضقنت ىتح

 هفني مل نإف انزلا نم دلولا نأ يف نيقيلا ىرحجم يرجي كلذ نأل ؛اهدلو يفنو اهفذق

 ولو هيفن بجيف ؛زوجي ال اذهو .هتاوخأو هتانب ىلإ رظنو ثروو ثروو «دلولا هقحل

 .هآر ول !ى وهف اهقدص هبلق يف عقوو ءانزلاب ترقأ

 هقحلي دلو مث سيلو اهانز هدنع تبثي وأ ينزت اهاري نأ وهو .زئاج :يناثلا

 هيف نوكيو قالطلاب اهقارف هنكمي هنأل ؛ءنسحأ وهو زاج تكس نإ اذهف .هبسن

 :هلللك نيميثع نبا خيشلا لاقو «هيفن ىلإ جاتحي دلو مث سيلو .هسفن رتسو اهرتس

 .دالوأ تاذ تناكو «ةبوتلا اهنم رهظ اذإ اصوصخ رتسلا لضفألا نأ رهاظلاو

 .ةلئاعلا قرفت نم ىشخيو

 :ىلاعت هللا لاق .نونظو كوكش درجمب ةشحافلاب اهيمري نأ وهو .مرحم :ثلاثلا

 ُباَدَع مهو َةَرخيآلاَو اَينَذلا ىف اونِمُل ٍتكمْؤُمْلا بالفعل ٍتَدَصْحْسْلا تومي نا ّنإإ#
 .[77:رونلا]# ميِظَع

 .(595 /1) "عتمملا حرشلا” و 57١(: //) "ينغملا” و )٠١١/ 4١١(« ؟نايبلا” :رظنا

 ينزت اهتيؤر يعدي نأ ناعللا يف طرتشي له
 «تينز :وأ «نينزت كتيأر :وأ «ةيناز اي :هتأرمال لجرلا لاق اذإ :لوألا لوقلا

 وهو «ءادهش ةعبرأب تأي مل نإ ناعللا بجي هنإف ءاريصب وأ ىمعأ فذاقلا ناك ءاوسو

 .ملعلا لهأ روهمج لوق
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 هتجوزل مار اذهو [:رونلا#1 مه مهجاوزَأ نومي نيو :ىلاعت هلوق :مهتجح

 يف عرشيف ؛فذقلا بجوم نم هب صلختي ىنعم ناعللا نآلو ؛ةيآلا مومع يف لخديف

 .ببسلا صوصخ نم ىلوأ ظفللا مومعب ذخألاو «ةنيبلاك هتجوزل مار لك قح

 .لمحلل راكنإ امإو «ةيؤر امإ :نيرمأ دحأب الإ ناعللا نوكي ال :يناثلا لوقلا

 نب ثيللاو يتبلا ناشعو كلامو دانزلا يبأو يراصنألا ديعس نب ىيحي لوق وهو

 هكردي ءيش هنأل ؟نعالي هتجوز فذق اذإ ىمعألا نأ كلام نع فلتخي ملو ,دعس

 .سمللاو سحلاب
 نأ :هيفو (517/517) يراخبلا يف دهغته» سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 اندحأ ىأر اذإ .هللا لوسر اي :لاقف :هيفو .ثيدحلا ركذف هتأرما فذق ةيمأ نب لاله

 نأ (517557) يراخبلا يف دمتي دعس نب لهس ثيدحو «ثيدحلا..الجر هتأرما عم

 الجر هتأرما عم ىأر الجر تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف دب هللا لوسر ىتأ الجر

 .اًضيأ ملسم يف ثيدحلاو «ثيدحلا .هنولتقتف هلتقيأ

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا
 )405/1١١(4 ؟نايبلا”و ”*5٠(. /ال) ؟"ىنغملا”و ء«(١/8١5ا) "راكذتسالا”و .(”5ا//0) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(6١؟/١1؟) "ىبطرقلا”و

 ناعللا امهنم حصي نيذللا نيجوزلا ةفص

 وأ نيملسم اناك ءاوس «نيفلكم نيجوز لك نم ناعللا حصي :لوألا لوقلا

 نبا لوق وهو .كلذك امهدحأ وأ فذق يف نيدودحم وأ نيقساف وأ نيلدع وأ نيرفاك

 يف دمحأو ثيللاو يعفاشلاو كلامو ةعيبرو نسحلاو راسي نب نايلسو بيسملا

 ةمألاو «ةرحلا نم رحلا نونعتلي جاوزألا عيمج :روصنم نبا ةياور يف دمحأ لاق «ةياور



 ناعللا :باتك (059)ثيدحلا (4)ج

 نم ملسملا كلذكو «ةجوز تناك اذإ ةمآلاو ةرحلا نم دبعلا كلذكو ؛ةجوز تناك اذإ

 .ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 ممسْشْنأ هَ ةلدهش مط لكي لو مهجور َنوُمَب َنبِدلاَو #9 :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 ام عيمج لوانتي ماع اذهو .[:روتلا] ؟كريقدصكلأ نمل هن هلي تادل دله مير ردح هد ةدلهشف

 فلؤملا هركذ يذلا دشن رمع نبا ثيدح اذكو ءجوز نود اجوز صخب مل هنإف ؛ركذ

 نأ ىلع ليلد اذهو .ثيدحلا ...ةشحاف ىلع هتأرما دجو اندحأ نأ ول تيأرأ :هيفو

 .ةأرما نم ةأرما الو لجر نم الجر صخي مل هنأل ؛نيجوز لك يف عرشت ةنعالملا

 يف نيدودحم ريغ نيملسم نيرح نيجوز نيب الإ ناعللا حصي ال :يناثلا لوقلا

 يبأ نب دامحو يروثلاو يرهزلا لوق وهو .نيقسافلا نيب ناعللا حصيو .فذق

 .دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأو ناميلس

 ءادهشلا ةلمج نم اونثتسا امل جاوزألا نأ رظنلا ةهج نم الوأ :لوقلا اذه ةجح

 زوجت نم الإ نعالي ال نأ بجو «[+:رونلا] «مْشَأ هَّلِإ هآدهش ْمَل نكي رول :هلوقب

 َسْيَل ٌةَعبْرأ١ :هيفو ١77( /7) ينطقرادلا هجرخأ ثيدحب اًضيأ اوجتحاو «هتداهش

 .ىرخأ ججح مهلو ءاًدج فيعض ثيدح وهو .«ناَعِل ْمُهَنَْب

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 20747 /0) "ينغملا”و )455/1١(« "نايبلا”و ,(747/19) ؟راكذتسالا”و .("78/0) ؟فارشإلا” :رظنا

 .0208/0) ؟دازلا” وء(6١* /17) ؟ىبطرقلا”و

 نيجورلا نيب ناعللا ةيفيك

 :هتفصو .امههنم دحاو لك قح يف ةسمخ ناعللا ظافلأ



 رخلا كيب
 655 ١
 ناعللا :باتك (070)ثيدحلا (؛ ناعللا :باتك 3

 نمل نإ هللاب دهشأ :تارم عبرأ لق :هل لوقيو «هميقيف جوزلاب أدبي مامإلا نأ

 «ةرضاح تناك نإ اهيلإ ريشيو !انزلا نم هذه يتجوز هب تيمر امييف نيقداصلا

 .ةبئاغ تناك نإ اهبسنيو

 اهروضح نم دبال لب ؛ءاوس اهروضح مدعو اهروضح نأ اذه ىنعم سيلو

 .َي يبنلا دهع يف لصح امك ايلاوتم امهنيب ناعللا نوكي ىتح
 باذع !ةبجوملا اهنإف هللا قتا :هل لاقو مكاحلا هفقو تاداهش عبرأ دهش اذإف

 ةسماخلاب ردابي ال ىتح هيف ىلع هدي عضيف الجر رمأيو «ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا

 : لق :هل ليق ؛كلذ يف يضمي هآر نإف هيف نع هدي لسريف لجرلا رمأي مث ةظعوملا لبق
 !انزلا نم هذه يتجوز هب تيمر اميف نيبذاكلا نم تنك نإ يلع هللا ةنعل نأو

 نيبذاكلا نمل اذه يجوز نإ هللاب دهشأ :يلوق :اهل لوقيو مايقلاب ةأرملا رمأي مث

 قح يف ركذ !ى اهظعوو اهفقو تارم عبرأ كلذ تررك اذإف !انزلا نم هب ينامر اهيف

 نأو :يلوق :اه لاق كلذ ىلع يضمت اهآر نإف ءاهيف ىلع اهدي عضتف ةأرما رمأيو جوزلا

 ؟يبطرقلا”و «(477/19/) ؟ينغملا”و «(1417/5) "مهفملا”و )40٠/11(« "ناييلا” و )711١/11(« ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(75894/17) "عتمملا حرشلا” و( ١168/1

 ؟ناعللا تقو لمحلا يفن همزلي له لماحلا هتجوزل فذاقلا

 اذه امو :لوقي نأ جاتحي الو هناعلب يفتني لمحلا نأ :اهنمو :هنلل ميقلا نبا لاق

 نم زيزعلا دبع ركب يبأ لوق اذه !اهتأربتسا دقو :لوقي نأ جاتحي الو !ينم لمحلا

 جاتحي :يعفاشلا لاقو .رهاظلا لهأو كلام باحصأ ضعب لوقو دمحأ باحصأ

 ىلإ ناجاتحي :هريغو يقرخلا لاقو .هركذ ىلإ ةأرملا جاتحت الو «دلولا ركذ ىلإ لجرلا
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 لوق وهو .ينم وه سيلو ءانز نم دلولا اذه لوقي نأ طرتشي :يضاقلا لاقو هركذ
 .ةتباثلا ةنسلا لدت هيلعو لاوقآلا حصأ ركب يبأ لوقو يعفاشلا

 .070/4/0) "دازلا”و 417 /19/) "ينغملا” :رظنا

 ةسمخلا ظافلألا نم نانعالتملا صقن اذإ

 وهو .هناعل حصي مل .ةسمخلا ظافلألا نم اًئيش امهدحأ صقن نإ :لوألا لوقلا

 ش .رذنملا نباو روث يبأو دمحأو يعفاشلاو كلام لوق

 نبا ثيدح اذكهو ؛ةسمخلا ظافلألا هذهبب مكحلا قلع ىلاعت هللا نأ :مهتجح

 ال ددع ىلع مكحلا قَّلع اذإو .ةسمخلا ظافلألا هيفو فلؤملا هركذ يذلا دغيم رمع

 .انزلا يف ةداهشلاك «هنود اهب قّلعتي

 مكاحلا مكحو ةثلاثلا يف ةنعللاب ىتأو نيترم امهدحأ دهش اذإ :يناثلا لوقلا

 نب دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو .همكح ذفنو أطخأ دقف ءبسنلا يفنو كلذب ةقرفلاب

 .نسحلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا
 .(؟"0/4/6) "دازلا” و .(877/0) "ينغملا” و (427 )١١/ "نايبلا” و ,( 7*7 /68) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟ناعللاب لجرلا أدبي نأ طرتشي له

 .ناعللاب أدبي يذلا وه لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :الوأ

 ؟حصي لهف «جوزلا لبق ةأرملا تأدب اذإ ايف اوفلتخاو

 دتعي مل هناعل لمكي نأ لبق وأ جوزلا ناعل لبق ةأرملا تنعتلا اذإ :لوألا لوقلا

 نيميثع نبا هراتخاو ميقلا نباو رذنملا نباو روث يبأو يعفاشلا لوق وهو .اهناعلب

 .روهمجلا ىلإ لوقلا اذه ميقلا نبا بسنو
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 ناعللا :باتك (0)ثيدحلا ( لج ينل

 ءدبلا اهيف ةنسلا كلذكو «هباتك يف هب أدب لجو زع هللا نأ :لوقلا اذه ةجح

 جتحي مل «ناعللا نم بحسنا ولف .جوزلا ناعل مامتإب الإ نوكي ال اهناعل نآلو «جوزلاب

 .اهناعل ىلإ

 .كلام مامإلا ىلإ اًضيأ بسنو «ةفينح يبأ لوق وهو .هب دتعي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 «دازلا”و .(11:ة5؟) "ملسم حرش” و ةورحالا /50 ؟مهفملا”و 1 ١/ 20 ؟نايبلا”و يسمع لو) "فارشإلا» :رظنا

 .(595/117) "عتمملا حرشلا” و ««”لا/ /6)

 سانلا نم ةعامج رضحمب نعالتلا مكح

 .هنودهشي نيملسملا نم ةعامج رضحمب ناعللا نوكي نأ بحتسي :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم وهو

 ةثادح عم هورضح دعس نب لهسو رمع نباو سابع نبا نأ :مهتجح

 اعبت سلاجملا نورضحي امنإ نايبصلا نأل ؛ريبك عمج هرضح هنأ ىلع كلذ لدف .مهئانسأ

 ةعامجلا يف هلعفو ءرجزلاو هب عدرلا يف ةغلابم ؛ظيلغتلا ىلع ينب ناعللا نألو ءلاجرلل

 . كلذ يف غلبأ

 .ةفينح يبأ لوق وهو .كلذب ظيلغتلا بحتسي ال :يناثلا لوقلا
 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه باوصلا

 .(109/6/9) ؟فاصنإلا”و ,(*077/0) ؟دازلا” و «(47 4 /7) ؟ينغملا”و «(4 04 )1١/ «نايبلا” :رظنا

 امايق نعالتلا بحتسي
 يبنلا نأ ةيمأ نب لاله ةصق يفو .امايق نانعالتي امبنأ :اهنمو :هئللج ميقلا نبا لاق

 تماق مث :ةأرملا ةصق يف نيحيحصلا يفو .«هللاب تاداهش عبرأ دهشاف مق» :هل لاق ديت

 .ها .سوفنلا يف عقوأو «هترهش يف غلبأ ناكف ؟نورضاحلا هدهاش ماق اذإ هنألو ؛تدهشف



 أ ىكي

 "ا * 14
 ناعللا :باتك (070)ثيدحلا (:)ج

 ةفينح وبأ لاق هلك اذبمو .ابجاو كلذ سيلو :لاقو اذه وحن ةمادق نبا ركذو

 .اًفلاخم هيف ملعأ الو ,يعفاشلاو

 . دغفهع سابع نبا ثيدح نم (41/41) يراخبلا يف يه ةأرملا ةصقو :تلق

 .(90/1/9) "دازلا” و.( 4 4 /) ؟ينغملا” و )457/١١(« ؟نايبلا” :رظنا

. 
- 

 نامزلاو ناكملاب ناعللا يف ظيلغتلا مكح

 ةفينح يبأ لوق وهو .نامز الو ناكمب ظيلغتلا بحتسي ال :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا ضعبو

 زوجي الف .ناكم الو نمزب هديقي ملو كلذب رمألا قلطأ ىلاعت هللا نأ : مهتجح

 ولو نمزب هصخي ملو .هتأرما راضحإب لجرلا رمأ ٠ يَ يبنلا نألو ؛ليلدب الإ هدييقت

 ضعب لوق وهو .مظعت يتلا نكامألاو نامزألا يف انعالتي نأ بحتسي :يناثلا لوقلا

 .بجي :ةياور يفو ءبحتسي :ةياور يف هنع ءاج هنأ الإ ءيعفاشلا لوق وهو «ةلبانحلا

 .نيناذألا نيب :يلبنحلا باطخلا وبأ لاقو ءرصعلا دعب مظعي يذلا نامزلاو

 تيب يفو هديب يبنلا ربنم دنع ةئيدملابو ماقملاو نكرلا نيب مظعي يذلا ناكملاو

 .اهعماوج يف نادلبلا رئاس يفو «ةرخصلا دنع سدقملا

 لاق «كلذ ىلع عامجإلا لقنف دجممملا ين ناعللا امأو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟عماجلا دجسملا يف الإ نوكي ال ناعللا نأ ء ءاملعلا نم عامجإ اذهو :هنلج ربلا دبع نبا

 نم ظوفحم كلذو .هدجسم يف نيروكذملا نينعالتملا نيب نعال ديني هللا لوسر نأل

 .هريغو دوعسم نبا ثيدح

 .يبطرقلا فالخلا مدع اًضيأ لقن اذكهو :تلق

 (11455) ؟ملسم حرش و 00 "ينغملا”و )406/1١١-405(( "نايبلا”و ىء(9١7/1١7/) "راكذتسالا” :رظنا

 ١(. 0765 /9) ؟فاصنإلا” و, "مهفملا”و



 "نخلا كيد

 ع
 ج

 ةنعللاب بضغلا ةأرملا تلدبأو بضغلاب ةنعللا لجرلا لدبأ اذإ

 نم الو تارم سمخ نم لقأ لجرلا نم لبقي ال هنأ :اهنمو :هنللج ميقلا نبا لاق

 بضعغلا لادبإ اهنم الو طخسلاو داعبإلاو بضغلاب ةنعللا لادبإ هنم لبقي الو ةأرملا

 .اردقو اعرش كلذ نم هل هللا مسق اهب امههنم لك يتأي لب ءطخسلاو داعبإلاو ةئعللاب

 ناعللا :باتك (00)ثيدحلا (: ناعللا :باتك

 .امهريغو كلامو دمحأ بهذم يف نيلوقلا حصأ اذهو

 .(710784/0) ؟دازلا” و (447* )١١/ ؟نايبملا” :رظنا

 مكاح رمكحب الإ نوكي ال ناعللا

 .مكاح مكحب نوكي نأ هتحص طرش نم نأ ىلع اوعمجأو :هغذله دشر نبا لاق

 .يبطرقلا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .(71/6 /ه) «دازلا”و )١597(. ؟ملسم حرش” و :2777 /”) "مهفملا” و ((777* /7) ؟ةيادبلا” :رظنا

 ؟نينعالتملل مامإلا ةظعوم نوكت ىتم

 اذه :فلؤملا هركذ يذلا دشن رمع نبا ثيدحل هحرش يف هثلله يبطرقلا لاق

 نينعالتملا ظعو يف ةنس ذختي نأ يغبنيو ناعللا لبق دي هنم ناك ريكذتلاو ظعولا

 نم لك ظعي نأ مامإلا ىلع بجي هنإ :يربطلا لاق كلذلو ؛ناعللا يف عورشلا لبق

 اكسمت ةسماخلا لبقو «ةعبارلا مامت دعب دحاو لك ظعي هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو .هفلحي

 دنع اهظعو ديب هنأ ةيمأ نب لاله ناعل يف سابع نبا ثيدح نم يراخبلا يف اهب هنم

 .ةسماخلا

 تماق مث :هيفو (41/41) يراخبلا يف دشتي سابع نبا ثيدح :تلق

 .ةبجوم اهإ :اولاقو اهوققو «ةسماخلا دئع تناك (لف .تدهشف

 :لاقو- ةسماخلا ينو عورشلا ةدارإ دنع نوكت ةظعوملا نأ هللَج ميقلا نبا ركذو

 .اذهو اذبم ةنسلا تحص امك -



 خلا
 كو . تح

 ناعللا :باتك (؟0)ثيدحلا (؛)ج

 .ملعأ هللاو «باوصلا وه اذهو :تلق

 .(8101/ /ه) "دازلا” و (5480 /4) "مهفملا” :رظنا

 نعالي نأ ىبأو انزلاب هتأرما فذق اذإ لجرلا

 تدرو هقسفب مكحو دحلا هيلع بجو ةنصحملا فذق اذإ :لوألا لوقلا

 «ناعللا نم عنتماو ءادهش ةعبرأب تأي مل نإف .نعالي وأ ةنيبب يتأي نأ الإ «هتداهش

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .دحلا هيلع بجو
 هوور يب 2ع سموكم هوس <

 انه قصير وأي مث ينصخملا نومر نيكو :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 ماع اذهو .[4 :رونلا]4 وفل ْمُه كِل ادب لَ م اوبن اوه يَ 5 رهو

 قسفلاو دحلا يفن يف ةداهشلا ماقم هناعل ماق نأب جوزلا صخ امنإو هريغو جوزلا يف

 نأ هتغتهم سابع نبا نع (41/47/) يراخبلا يف ءاج اًضيأو .هنع ةداهشلا درو

 يف ٌدَح ْوَأ َةنْيبلا» :ّدِيَي يبنلا لاقف ,ءامحس نب كيرشب هتأرما فذق ةيمأ نب لاله

 .ثيدحملا (...ًكلِرْهَظ

 يبأ لوق وهو «نعالي ىتح سبح ىبأ نإف دحلا نود ناعللا بجي :يناثلا لوقلا

 مشا لإ 1كهش مَ لكي لو مهَجوْأ نور َندلاَو # :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 الإ جوزلا فذقب بجوي ملف :لاق «تايآلا [1:رونلا]4 ٍتاَدَهَس ُميْرَأ ْردَحَأ ُةَدَهَمَ

 .ناعللا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ,07375 /0) ؟دازلا”و )١17//١61(« ؟يبطرقلا” و ؛.(5 + 6 /9/) "ينغملا”7و )7١9/١1(« "راكذتسالا” :رظنا



 ناعللا :باتك (0؟0)ثيدحلا (:)

 اهجوز ناعتلا دعب ناعللا نم ةأرملا تعنتما اذإ

 .دحلا اهيلع ماقي هنإف ءاهجوز ناعتلا دعب ناعللا ةأرملا تبأ اذإ :لوألا لوقلا

 يبعشلا لوق وهو .اهب لخد نكي مل نإ دلجلا وأ لخد ناك نإ مجرلا اهدحو

 نباو رذنملا نبا هراتخاو روث يبأو قاحسإو ديبع يبأو يعفاشلاو كلامو لوحكمو

 .نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت

 ل هن نإ هللآب تادَبَم ميِرَأ دهشت نأ باَذعلا اهنَع اوريو # :ىلاعت هلوق :مهتجح

 اَمُهباَذَع ٌدَهَسِلَو# :ىلاعت هلوق يف روكذملا دحلا :وه باذعلاو «[4:رونلا1* تبيذكلا

 ول امك .دحلا اهيلع بجوف ؛اهانز ققح هناعلب هنألو «[7:رونلا]4 َنيِِموُمْلأ نم ٌةَفِاَط
 .ةعبرأ اهيلع دهش

 رقت وأ نعالت ىتح سبحت لب .دحت مل ناعللا نع ةجوزلا تلكن نإ :يناثلا لوقلا

 ةمربش نباو يلكعلا ثراحلاو يناسارخلا ءاطعو يعازوألاو نسحلا لوق وهو .انزلاب

 .سيحن الو ىلخت :ىرخألا ةياورلاو دحأ نع نيياورلا رهظأو هباحصأو ةفينح يأو

 هطاقسإ كلمت مل ءاهيلع دحلا بجوت نيب لجرلا ناعل ناك ول هنأ :مهتجح

 عم اهيلع دهش ول هنألو ؛دوهش ةعبرأ اهيلع دهش ول امك ءةنيبلا بيذكتو ناعللاب

 دحأ هنآلو ؛ىرحأو ىلوأ هدحو هتداهشب دحت ال نآلف «ةداهشلا هذهب دحت مل هريغ ةثالث

 :دينَو يبنلا لاق دقو :اولاق ءهدح اهءاعل بجوي مل اك رخآلا دح بجوي الف نينعالنملا

 طاقسإ هناعل بجوم نألو :اولاق ءعدم انهاه جوزلا نأ بير الو 'يِعّدملا َلَع ٌةَيبلا»

 يف ّدَح اَلِإَو كَيَبلا» :ِظيَي يبنلا لاق اذهلو ؛اهيلع دحلا باجيإ ال هسفن نع دحلا

 .يفكي |بب ههللؤ ميقلا نبا ججحلا هذه نع باجأ دقو «!َكِرْهَظ

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه باوصلا
 حرشلا”و «058 /0) «دازلا”و :(54 4 /1) ؟ينغملا”و 5١١(« /19) «راكذتسالا”و 1/0*(2) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(554 /17) ؟عتمملا



 ؟نينعالتملا نيب ةقرفلا عقت ىتم

 ادبأ ناعمتجي الف ءامهنيب ةقرفلا تعقو ناعللا نم اعيمج اغرف اذإ :لوألا لوقلا

 رفزو يعازوألاو ثيللاو كلام لوق وهو .مكاحلا امهنيب قرفي مل نإو «ناثراوتي الو

 نبا نع يورو «دمحأ نع ةياورو ءرهاظلا لهأو رذنملا نباو روث يبأو ديبع يبأو

 .ميقلا نبا رايتخا وهو «سابع

 َليِبَس ال١ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا هضتيح رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 مكح ىلع فقي ملف «دبؤملا ميرحتلا يضتقي :ةي ىنعم ناعللا نألو :اولاق هاَهْيَلَع َكَل

 اذإ قيرفتلا كرت غاسل «مكاحلا قيرفتب الإ لصحت ملول ةقرفلا نألو ؛عاضرلاك مكاحلا

 .راسعإلاو بيعلل قيرفتلاك «هاهرك

 ءامهنيب مكاحلا قرفي ىتح ناعللا نم اههغارف دعب ةقرفلا عقت ل :يناثلا لوقلا

 هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو .كلذ وحن وأ (كنيب تقّرف :مكاحلا لوقي نأك

 ناعللا :باتك (م70)ثيدحلا (4)

 .دمحأ نع ةياورو «يروثلاو

 اذه دعب يتأيس فلؤملا هركذ يذلا دغت#ع رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 :هوجو ةثالث لمتحي ظفللا اذه نأب اذه نع بيجأ دقو .نينعالتملا نيب قرفو :هيفو

 ةقرفلا نم اهبجومب همازلإ :ثلاثلاو .اهم مالعإلا :يناثلاو .ةقرفلا ءاشنإ :اهدحأ

 اهقلطف :هيفو ؟"نيحيحصلا» يف تنفذ دعس نب لهس ثيدحب اوجتحاو .ةيسحلا

 الإ ةعقاولا ةقرفلا داز ام هقالط نأب اذه نع بيجأو .دكَب يبنلا هرمأي نأ لبق اثالث

 .اذه دعب يل لحت ال :لاق هنأكو «ميرحتلا اذهل ديكأت قالطلاف ءاديكأت

 وهو . .ةأرملا نعالت مل نإو هدحو جوزلا ناعل درجمب ةقرفلا عقت :ثلاثلا لوقلا

 .هتجوزو هنبا هثرو ةسماخلا لمكي نأ لبق امهدحأ تام ول :اذه ىلعو .يعفاشلا لوق

 .اثراوتي مل «ةأرملا نعتلت نأ لبقو ةسماخلا جوزلا لامكإ دعب امهدحأ تام نإو



 ناعللا :باتك (م0)ثيدحلا (4

 هدحو جوزلا لوقب تلصحف لوقلاب ةلصاح ةقرفلا نأ :لوقلا اذه ةجح

 .قالطلاك

 «يتبلا ناثع لوق وهو .ةتبلا ناعللاب عقت ال ةقرفلا نأ :وهو عبار لوق كانهو

 .ةرصبلا ءاهقف نم ةفئاطو

 .ديبع وبأ هلاق .فذقلا درجمب لصحت ةقرفلا نأ :وهو :سماخ لوقو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )453/1١(: "نايبلا”و .(5 ٠١ /ال) "ينغملا”و ء(9١755/1) "؟راكذتسالا”و )7١6/0(, ؟فارشإلا” :رظنا

 .97 ,تحح/ه) ؟دازلا”و )١99/١17(. "يبطرقلا”و

 ؛هسفن بذكأ ولو ىتح ,دبؤم ناعللاب ميرحتلا له

 ءاوس ادبأ اهدعب ناحكانتي ال ءادبؤم |يرحت بجوت ناعللاب ةقرفلا :لوألا لوقلا

 هب قحل دلو كانه ناك نإو «دحلا دلج هسفن بذكأ ىتمو .اهيذكي مل وأ هسفن ٍبَّذك

 مهدعب نمف «نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ادبأ ناعمتجي الو

 ميقلا نبا هراتخاو .متض#» دوعسم نباو يلعو رمع :اذه مهنع يور نيذلا ةباحصلا

 .نيققحملا نم مهريغو نيميثع نباو

 َليِبَس ال» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا دثن# رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ثيدحو كاذب ِناَحِمَتْجي الد :هيفو «يقهيبلا دنع كعففخ لهس ثيدحو 2اَهْيَلَع َكَل

 .ادبأ ناعمتجي ال :نينعالتملا يف ةئسلا :هيفو «ينطقرادلا دنع هذتخ رمع نبا

 نإف ؛هاوس يضتقت الو ناعللا ةمكح هيضتقت يذلا وهو :هكللَو ميقلا نبا لاق

 ام :ةسماخلا دنع دََْب يبنلا لاق اذهو ؛ةلاحم ال امهدحأب لح دق هبضغو هللا ةنعل

 .تئش نإ هعجارف ءاليوط امالك ركذو .ديعولا اذهل ةبجوملا :يأ (ٌةَبجوملا



 جلا

 - و
 ناعللا :باتك (7)ثيدحلا (؛)ج فا

 نم ابطاخ ناكو دلولا هب قحلو دحلا دلج هسفن بذكأ اذإ :يناثلا لوقلا

 يبأ لوق وهو ناهيلس يبأ نب دامحو نسحلاو بيسملا نبا لوق وهو .ءاش نإ باطخلا

 نب ديعس لاقو .قالط امهدنع ناعللا ةقرف نآل ؛نسحلا نب دمحم هبحاصو ةفينح

 .ةدعلا يف تماد ام هيلإ تدر هسفن بذكأ نإ :ريبج

 هدلولا هب قحلو دحلا دلج هسفن بذكأ اذإ هنأ ىلع عامجإلا :لوقلا اذه ةجح

 .كلذ نم ءيش نيب قرف ال هنأل ؛دلولا داع ى الالح حاكنلا دوعيف :اولاق

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 "يبطرقلا”و :41/19(4) ؟ينغملا”و )547١/١١(0 ؟نايبلا”و )715١/11(« ؟راكذتسالا”و 08 /5) :رظنا

 .004/1) *عتمملا حرشلا”و 7937 /0) ؟دازلا” وء(10/1)

 دحلا هيلعف هسفن بذكأ مث هتأرما فذق اذإ لجرلا

 وأ ناعللا لبق هسفن بَّذك ءاوس ءاذه ىلع عامجإلا ةمادق نباو ربلا دبع نبا لقن

 .هذعب

 .(414/7) ؟ينغملا”و 97187 /107) "راكذتسالا” :رظنا

 هامس لجرب هتأرما فذق اذإ

 يبأو كلامو ةعيبر لوق وهو .يبنجألل دحيو «ةجوزلل نعالي :لوآلا لوقلا

 .رذنملا نبا هراتخاو روث يبأو ةفينح

 ةجوزلاو يبنجألا فذق يف دحلا عضو ىلاعت هللا نأ وهو «نآرقلا رهاظ :مهتجح

 .ةيآلا قلطم ىلع يبنجألا يقبو «ناعللاب صالخلاب ةجوزلا صخ مث «نيقلطم

 دمحأ لوق وهو .هناعلب | دحلا هنع طقسيو دحاو دح هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 .هرصنو ميقلا نبا هراتخاو ؛هباحصأ ضعبو يعفاشلل لوقو



 : تي
 ناعللا :باتك (70)ثيدحلا (؛)ج فلا

 يعد

 مشل لإ 1ك ملل لكي رلو ْمهجْوَأ نومي َيِذلاَو # :للاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح
 ناعللا ةجوزلل فذقلا بجوم لاعت هللا لعجف :اولاق ةيآلا [1:رونلا]# ٌرهِيَحَأ ٌةَرَهَمف

 دحي مل ديدي يبنلا نألو :اولاق ءنيعم ريغ وأ نيعم لجرب اهفذقي نأ نيب قرفي ملو

 دحو «بلاطي مل هنأب اذه نع بيجأو .احيرص هامس دقو ءاحس نب كيرشب جوزلا

 بلقني :لاقف باوجلا اذه نع هفلله ميقلا نبا باجأو .ةبلاطملا دعب ماقي (نإ فذقلا

 ملو هب بلاطي مل .فذقلا اذه يف هل قح ال هنأ هدنع رقتسا امل هنأل ؛مكيلع ةجح

 ؛هفذاق دحب اهراهظإ ىلإ قيرط هلو هضرع ةءارب نع تكسي فيك الإو هل ضرعتي

 !؟كلذ نم ةفنأو ةيمح دشأ اوناك موقلاو

 .دحْلا طقس هناعل يف فوذقملا ركذ نإف .ادح دحاو لكل دحي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 فنأتسي هنأ هجو يف ةيعفاشلا نع ءاج هركذي مل نإف ءيعفاشلل رخآلا لوقلا وهو

 الو هناعلب طقسي هنأ :مهدنع يناثلا هجولاو .هل دحي هركذي مل نإو هيف هركذيو ناعللا

 .همكح هنع طقسي هنأ هناعل يف يبنجألا ركذو نعال اذإ هنأ ةيعفاشلا نيب فالخ

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه برقألا

 "يبطرقلا”و «(3787 /0) "دازلا”و :(474/17) ؟ينغملا”و «(477 )1١/ ؟نايبلا” و ,(0//779) "فارشإلا” :رظنا

 )١04/1(.

 ؟فوذقملا بلاطي مل نإو ,فذقلا دح فذاقلا ىلع ماقي له

 ىتح هنم ناعللا بلط الو هيلع دحلا ةماقإب هل ضرعتي ال :هكللَم ةمادق نبا لاق

 سميلو ءاهقوقح رئاسك اهبلط ريغ نم ماقي الف ؛اط قح كلذ نإف كلذب هتجوز هبلاطت

 لوق وهو .ةريغصلا يلول الو ءاهيلع اروجحم وأ ةنونجم تناك اذإ اهنع ةبلاطملا اهيلول

 ةنعالملا هل :اولاق يعفاشلا باحصأ ضعب الإ افلام هيف ملعن الو ءملعلا لهأ رثكأ



 يخلا كبيير

 ناعللا :باتك (07)ثيدحلا (:ج ةظعا

 قالطلاب هنكمت شارفلا ةلازإ ْنأل ةعامجلا لوق لثم مهدنع حيحصلاو .شارفلا ةلازإل

 .اًنمض كلذ لصح امنإو ؛هلجأ نم ناعللا عرشي دوصقمب سيل دبؤملا ميرحتلاو
 حرشلا”و )١954/١7(.: يبطرقلاو «(500 /9) ؟ينغملا”و )1١١//5٠1(« "نايبلا”و ,(55/6"7) "فارشإلا” :رظنا

 .(598/11) "عتمملا

 هيفن ديري دلو امهنيبو اهل فذاقلا اهجوز نع ةجوزلا تفع اذإ

 هبلاطت مل نإو «هيفنل نعالي نأ هلف هيفن ديري دلو كانه ناك اذإ :لوألا لوقلا

 يعفاشلا بهذم وهو .هنم سيل نم هب قحلي ال ىتح هيفن ىلإ جاتحم هنأل ؛دحلاب

 .نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا هراتخاو «ةلبانحلا ضعبو

 دحأ هنأل ؛دلولا دجو نإو ةبلاطملا مدع عم ناعللا عرشي ال :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا ضعبو ةيفنحلا لوق وهو .دحلاك ةبلاطملا مدع عم عرشي الف ؛فذقلا يبجوم

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 حرشلا”و «.(187* /) ؟"فاصنإلا”و ,("87* /58) ؟ىواتفلا”و .(5 ٠8 /ال) "ىنغملا”و )5٠8/١١(. "نايبلا” :رظنا

 او "عتمملا

 هيلع دحلا ةماقإ ءانثأ يف ناعللا بلط اذإ

 ناعللا لذبف هضعب هيلع ميقأ نإف )5١7/1(: ؟ينغملا» يف هفللَم ةمادق نبا لاق

 .ةئيبلاب هضعب طقسيف «دحلا عيمج طقسي ناعللا نأل ؛هنم لبق .نعالأ انأ :لاقو

 ؟ةداهش مأ نيمي ناعللا له

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ناهيأ اهنإ :لوألا لوقلا

 .هعم نمو ةفينح يبأ لوق وهو .تاداهش اهنإ :يناثلا لوقلا

 .نيرثكألا لوق وهو :ىطيقنشلا لاق ةداهشلا ظفلب ةدكؤم ناميأ اهنإ :ثلاثلا لوقلا



 ْ ا
 ناعللا :باتك (578)ثيدحلا (؛)ج لع

 نأ :فالخلا اذه ىلع ينبنيو «نيميلا ظفلب ةدكؤم ةداهش اهنإ :مهضعب لاقو

 نعالملا يف طرتشيف «هتداهش زوجت نمت الإ ناعللا هدنع حصي ال تاداهش اهنإ :لاق نم

 هدنع حص ناييأ اهنإ :لاق نمو «ةداهشلا لوبق طورش نم اهريغو ةلادعلا ةنعالملاو

 لوبق تاطقسم نم هريغ وأ قسفل |يتداهش حصت ال اناك ولو ءنيجوز لك نم ناعللا

 .ةداهشلا

 ناييأ اهنأ :يدنع لاوقألا رهظأ :لاق هنللو يطيقنشلا هلاق ام :وه حجارلا

 ةلالد عم «نيميلا اهب اًدارم «نآرقلا يف قلطأ ابر ةداهشلا ظفل نأو «ةداهشلاب ةدكؤم

 :رومأل ناهيأ اهنأ انرهظتسا امنإو .كلذ ىلع نئارقلا
 تدم عب رمرحَأ ٌةَدْهَمَف# :هلوق يف نيميلا ةغيصب ةيآلا يف حيرصتلا :لوألا

 نيميلا ةداهشلاب دارملا نأ ىلع هللاب :هلوق لدف نيمي هللاب ةظفل نأل ؟[":رونلا]4 هنأ

 .هللاب مسقأ :ىنعم يف هللاب دهشأ :هلوقف «نيميلا صنب حيرصتلل
 هلي ِناَمِسَقِس## :هلوق يف نيميلا ةدارإو قالطإ هيف ءاج نآرقلا نأ :يناثلا

 يف نيميلا ةداهشلا كلتب دارملا نأ نيب مث [١٠:ةدئاملا14 اَمِهِتَدَْبَم ني ٌقَحُأ ًآنئَدََك

 دب وأ دم نأ اواي د1 1َههْجَم لع ةدكبتلاي أَي ك 3:1 كلك :هلوق
 حضاو وهو «نيميلا ةيآلا يف ةداهشلا ظفلب دارملا نأ ىلع ليلد [6١٠:ةدئامل ا نمي

 .ها .ىرت ايك

 .تئش نإ هعجارف «ليوط مالك هل يقبو اذه

 .(175 /5) "ءاوضألا”و ( ١07/6 /9) "فاصنإلا”و ,(09/0) ؟دازلا”وء(597/5) ؟مهفملا” :رظنا

 اهنعالي هنإف اهب لخدي نأ لبق هتجوز فذق اذإ

 لجرلا نأ ىلع راصمأآلا ءاملع نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هنثله رذنملا نبا لاق

 .اهنعالي هنأ ءاهب لخدي نأ لبق هتجوز فذق اذإ



 ناعللا :باتك (07)ثيدحلا (؛)

 نومي نيدو :هلوق رهاظ :كلذ يف مهتجح :لاق مث اذهب لاق نم هلله ركذ مث

 .ةيآلا [<: رونلا] مهجور

 :اهنعال اذإ قادصلا نم اه لحي اهيف اوفلتخاو

 .دامحو مكحلاو دانزلا يبأ لوق وهو .الماك قادصلا اهل :لوألا لوقلا

 ةداتقو ريبج نب ديعسو نسحلا لوق وهو .قادصلا فصن امل :يناثلا لوقلا

 ءاج قارف هنأل ؛راصمأللا ءاهقف ةعامج اذه ىلع :ربلا دبع نبا لاق «رذنملا نباو كلامو

 .لوخدلا لبق قالطلا ىلع اسايق «هلبق نم

 .يرهزلا لوق وهو .امل قادص ال :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .0945 /0) "دازلا” و «(4*7» /ا/) "ينغملا”و «(؟51448/11) "راكذتسالا” و 77٠ /6) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟نعالي نأ هل لهف ,اهفذق مث ايعجر اقالط اهقلط اذإ

 قالطلا لبق ام ىلإ هفاضأ انزب اهفذقف ايعجر اقالط هتأرما قلط اذإ :لوألا لوقلا

 نأ هلف نكي مل وأ دلو امهنيب ناك ءاوس «ةدعلا يف قالطلا دعب ام ىلإ وأ ةّيِجوّزلا يف

 . طن رمع نبا نع يورو ةعبرألا ةمئألا :مهنم «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .نعالي

 ىنعم يف تناكف «ثاريملاو ءاليإلاو راهظلاب تاجوزلا ىنعم يف اهنأل :اولاق

 .ناعللاو فذقلاب تاجوزلا

 .دلجيو «نعالي ال :لاق هنأ اضنفع سابع نبا نع يور :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 .(101/97) "ينغملا” و )1779/1١(( "نايبلا”و «(0218/0) ؟فارشإلا” :رظنا



 : ف
 ناعللا :باتك (070)ثيدحلا (؛)ج

 ؟اهناعل هل لهف اهنابأ مث هتجوز فدق اذإ

 ناك ءاوس «نعالي نأ هلف ةعلاخم وأ اثالث قالطب اهتب مث اهفذق اذإ :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلاو كلام ةمئألا مهنم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .نكي مل وأ دلو هل

 يهو اهامر امنإو [1:رونلا]4هُهَجورَأ توم دلو 9 :ىملاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح
 :ىلاعت هلوق مومعب ؛دحلا بجو نعالي مل اذإف .ةيآلا مومع يف لخديف ؛هتجوز

 دس حط أوبل الو هدلَج يدم رهو ةكهُش وسمر وأي ل مث تكصحملا نومي بدا ل
 [4:رونلا] 4 نوما ْمُه ٌكلْوأَو ادب

 .مكحلاو ةداتقو ديز نب رباجو لوحكم لوق وهو .دلجي :يناثلا لوقلا

 نايلس يبأ نب دامحو يروثلا لوق وهو .ناعل الو دح ال :ثلاثلا لوقلا

 .يأرلا باحصأو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه باوصلا

 .(1 07 /9) "ينغملا”و :(44 )١١/ ٠ ؟نايبلا”و 71٠(« /109/) "راكذتسالا”و ؛(19/6) ؟فارشإلا” :رظنا

 اهفذق مث هتجوز نابأ اذإ

 ناك نإف «ةيجوزلا لاح ىلإ هفاضأ انزب اهفذق مث هتجوز نابأ اذإ :لوألا لوقلا

 كلام لوق وهو .نعالي الو دح الإو «ناعللاب هيفني نأ هلف هيفن ديري دلو امهنيب

 .دمحأو يعفاشلاو

 ملف ءاهفذق ىلإ هب ةجاح الف اهنم هقحلي بسن كانه نكي مل اذإ هنأ :مهتجح

 هب كانهف اهنم هقحلي بسن كانه ناك اذإف .يبنجألا فذقك هلجأل ناعللا هل نكي

 .ةجوزلا فذقك وهف ءبسنلا يفنل اهفذق ىلإ ةجاح

 يورو يتبلا ناثع لوق وهو .دلو امهنيب نكي مل نإو نعالي نأ هل :يناثلا لوقلا

 .نسحلاو سابع نبا نع اذه



 يلا

3 5200 
 ناعللا :باتك (070)ثيدحلا(4)ج

 نأ هلف هتجوز تناك ول ام هيشأ ةيجوزلا لاح ىلإ فاضم فذق هنأ :مهتجح

 .اهنعالي
 ةفينح يبأو ءاطع لوق وهو .نعالي الو دلولا هقحليو دحي :كلاثلا لوقلا

 .تايبنجألا رئاس تهبشاف ةيبنجأ اهنأ :مهتجح

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه باوصلا
 )158/١7(. "يبطرقلا”و «(5 ٠١ /7) "ينغملا”و )554/1١(. "نايبلا” و ء(١٠77 218 /0) "فارشإلا” :رظنا

 اهفذق مث ادساف احاكن ةأرما حكناذإ

 ةأرما حكت اذإ هنأ مدقت امك باوصلاو .اهلبق يتلاك فالخ اهيف ةلأسملا هذه

 نإو «هيلع دح الو هيفنل نعالي نأ هلف «هيفن ديري دلو !هئيبو اهفذق مث ادساف احاكن

 .ملعأ هللاو ءامهنيب ناعل الو ءدح دلو امهنيب نكي مل

 .(5 0٠ /7) "ينغملا”و ((579/11) "نايبلا” :رظنا

 حاكنلا لبق ام ىلإ هفاضأ انزب اهجوزت نأ دعب اهفذق اذإ

 ملو دح حاكنلا لبق ام ىلإ هفاضأ انزب اهجوزت نأ دعب اهفذق اذإ :لوألا لوقلا

 كلامو يبعشلاو بيسملا نب ديعس لوق وهو .نكي مل وأ دلو مث ناك ءاوس «نعالي

 .دمحأ نع ةياورو روث يبأو

 يهو اهفذق ول ام هبشأ ةنونيبلا ةلاح ىلإ افاضم افذق اهفذق هنأ :لوقلا اذه ةجح

 دلو اههنيب ناك نإو .هتناخو هتظاغ اهنأل ؛هيلإ جاتحم هنأل ؛ةجوزلا فذق قرافو «نئاب

 لماح حاكن يف طرفملا وهف ءاهانز ملعي وهو اهجوزت اذإ انهاهو «هيفن ىلإ جاتحم وهف

 .انزلا نم



 نخلا
4 

 2 و 5

 ناعللا :باتك (م)ثيدحنا (؛)ج ةننلل

 يأرلا باحصأو ىفوأ نب ةرارزو نسحلا لوق وهو .نعالي نأ هل :يناثلا لوقلا

 نومي نيدو #» :ىلاعت هلوق مومع يف لخديف هتأرما فذق هنأل :اولاق دمحأ نع ةياورو

 .[:رونلا]4 مهجور

 2 .ةيعفاشلا دنع ناهجو هيفف دلو

 هنأ ةلأسملا هذه يف يدنع لاوقألا رهظأ :لاق هقللِو يطيقنشلا هلاق ام باوصلا

 ؛ءادهش ةعبرأب تأي مل نإ اهفذقل دحيو «ناعللا نم جوزلا نّكمي الف دلو نكي ملذإ

 ل مث تاكصخُملا َنوُمَيَتْدَلاَو » :ىلاعت هلوق مومع يف لخديف «ةيبنجأ يهو اهفذق هنأل
 هنأ ملعي وهو ءتكس ول هب قحلي دلو كانه ناك نإو ةيآلا [: رونلا] 4هآكهش قير أَ

 نعالي نأ هل نأ اهانمدق يتلا دلولا يفنل ةغوسملا رومألا ضعب ىلإ اًدانتسا هنم سيل

 ملعلاو .انل رهظي [يف دحلا عفدل ال ,دلولا يفنل ناعللا هل هنأ :لصاحلاو ءدلولا يفنل

 .ىلاعت هللا دنع

 )15١/5(. ؟ءاوضألا» و .(5 +7 /0) ؟ينغملا” و «(5" 48/1١ ) ؟نايبلا” و )77١/5(« ؟فارشإلا” :رظنا

 اهب جوزت مث ةأرما فذق اذإ

 هنأ ءاهب جوزت مث ةأرما فذق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأو :هثللم رذنملا نبا لاق

 .نعالي الو دحي

 .ربلا دبع نبا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 ناعللا كلمي ملف «ةيبنجأ اهنوك لاح يف بجو دحلا نأل :هئللك ةمادق نبا لاقو

 .اهجوزتي ملول |ى هلجأ نم
 .(6 ١ ؟ /0) "ينغملا” لى( /١ا) "راكذتسالا”و )775١/0(« ؟"فارشإلا”و ١0 "عاجإلا” :رظنا



 ناعللا :باتك (0)ثيدحلا (:)

 ءاردع كدجأ مل : هتجوزل لجرلا لاق اذإ

 ءارذع كدجأ مل :هتجوزل لاق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأو :هنلله رذنملا نبا لاق

 .دلجي :لاقف بيسملا نبا درفناو .هيلع دح ال نأ

 .(098 /ه) ؟فارشإلا”و «(170) "عامجإلا” :رظنا

 فذقلا دح هيلع امنإو امهنيب ناعل الف ةيبنجأ فذق اذإ

 دح ؛ةنصحم ةيبنجأ فذق اذإف .نيجوزلا ريغ نيب ناعل ال :هثللَح ةمادق نبا لاق

 .نأل كلذو ؛اذه يف فالخ الو ءاًضيأ ناعل الو ءرزع ةنصحم نكت مل نإو «نعالي ملو

 «[ 5 :رونلا] 4 ةدْلج نيت هود هاه َةعيَر رب ايدل مث تنكصحملا نومي نيل #9 :لاق ىلاعت هللا

 َنوُمَب َندَلاَو # :ىلاعتو هناحبس هلوقب ةيآلا هذه مومع نم تاجوزلا صخ مث

 .مومعلا ةيضق ىلع ىقبي نهادع |ميفف [5 :رونلا]4 مهجور
 .084 /0/) "ينغملا”و ,(780 /ه) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ هيلع اذامف ,ةريغصلا هتجوز فذق اذإ

 ءاهلثم عماجي ال ةلفط تناك نإف :(46"53 //0) "ينغملا” يف هنللك ةمادق نبا لاق

 دح هب بجي ملف «هنم اهضرع ةءاربو «هيف هبذك نقيتي لوق هنأل ؛اهفذاق ىلع دح الف

 ىلإ ريزعتلا يف جاتحي الو ءفذقلل ال ءبسلل رزعي هنكلو .ةانز ايندلا لهأ :لاق ول امك

 ءاهلثم عماجي تناك نإف ءكلذ ىأر اذإ هلعف مامإللو «هبيدأتل عورشم هنأل ؛ةبلاطم

 تغلب اذإف «غلبت ىتح هب ةبلاطملا ال الو اهيلول سيلو .دحلا هيلعف «نينس عست ةنباك

 ناعللا نأل ؛غولبلا لبق اهناعل هل سيلو «ناعللاب هطاقسإ هلو .دحلا اهلف «تبلاطف

 تتأ نإف .هيفنيف دلو الو ءاهغولب لبق هيلع دح الو .دلولا يفن وأ دحلا طاقسإل داري

 ءاهتفطن نم الإ نوكي ال هنألو «غولبلا بابسأ دحأ لمحلا نأل ؛اهغولبب مكح دلوب

 .اهغولب بابسأ نم وهو ءاهلازنإ هترورض نمف
 .(1917/17) "عتمملا حرشلا”و )309/1١(« ؟نايبلا”و 0077 /0) ؟فارشإلا” :رظنا



 ناعللا :باتك (07)ثيدحلا (؛

 ؟ هيلع اذامف ,ةنونجملا هتأرما فذق اذإ

 مث ؛ةلقاع يهو اهفذق وأ ءاهتقافإ لاح ىلإ هفاضأ انزب ةنونجملا هتأرما فذق نإ

 هدحلاب ةبلاطملا اهلف تقافأ اذإف .اهتقافإ لبق اهيلول الو «ةبلاطملا ال نكي مل ءتنج

 هل نكي مل «هيفني دلو الو ءاهنونج لاح يف اهناعل دارأ نإو «ناعللاب هطاقسإ جوزللو

 .هيلإ ةجاحلا مدعل ؛كلذ

 «نعالي ال هنأ ىلإ ةلبانحلا ضعبو ةيفنحلا بهذف .هيفن ديري دلو كانه ناك نإو

 .ناعل اهنم حصي ال هذهو «نيجوزلا نم ناعللاب يفتني انإ دلولا نآل ؛دلولا هقحليو

 ىلإ جاتحم هنأل ؛دلولا يفنل نعالي نأ هل هنأ ىلإ ةلبانحلا ضعبو يعفاشلا بهذو

 .هيفن ىلإ قيرط هل عرشف ؟هيفن

 ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو .هعم نمو يعفاشلا هيلإ بهذ ام :باوصلاو
 .ملعأ هللاو «ةلأسملا هذه ريظن مدقت دقو نيميثع نباو

 .(11//000:5917) "عتمملا حرشلا”و )2١7/4/4(, «فاصنإلا” و :(45 /1) "ينغملا” :رظنا

 نعالي هتجوز فذق اذإ ىمعألا

 الو .هتجوز فذق اذإ نعالي ىمعألا نأ اوعمجأ دقو :هكلم ربلا دبع نبا لاق

 .ةيؤرلا هنم حصت
 .يبطرقلا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .(157 )١5/ "يبطرقلا ريسفت”و )508/١1(( "راكذتسالا” :رظنا

 هتنعالمو سرخألا فذق مكح

 اهنم حصي الف «ةباتكلاو ةراشإلا يمولعم ريغ اناك نإ ءاسرخلاو سرخألا

 .ةبلاطم ةأرملا نم الو ءفذق جوزلا نم ملعي الو ناعل امهنم روصتي ال هنأل ؛ءيش

 :نيلوق ىلعف «ةباتكلاو ةراشإلا يمولعم اناك نإو



 ضعبو روث يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .ناعللا امهنم حصي :لوألا لوقلا

 .هناعلو هفذق حصف هقالط حصي هنأل :اولاق ؛ةلبانحلا

 هنأل :اولاق ءيأرلا باحصأو دمحأ لوق وهو .ناعل الو دح ال :يناثلا لوقلا

 ةماقإ اننكمي الف ؛ناعللاو فذقلا ركنيف هناسل قطني دق هنألو «ةداهشلا لهأ نم سيل

 .هيلع دحلا

 445/90 "حتفلا”و 5957/19(2) ؟ينغملا”و )/588/1١1(« "راكذتسالا” و 77٠(, -759/8) ؟فارشإلا” :رظنا

 )156/١5(. "يبطرقلا”و

 هتأرما يبصلا فذق اذإ

 الو برضي ال هنأ .هتأرما فذق اذإ يبصلا نأ اوعمجأو :هكلل رذنملا نبا لاق

 بجوي لوق هنأل ؛نونجملاو يبصلا نم ناعللا حصي الو :هنلله ينارمعلا لاقو

 .قالطلاك امهنم حصي ملف ؛ةقرفلا

 - (ةَناَكَث ْنَع ُمّلَقلا َعِفُر» :ثيدحب لدتساو هلل ةمادق نبا اذه وحن ركذو

 .' عْلْبي ىَتَح ُئبَّصلا» :-مهنمو

 ؟هب قحلي لهف «دلوب هتأرما تتأ اذإ :يقب

 رهاظو يعفاشلا بهذم وهو .هب قحلي نينس رشع نبا ناك نإ :لوألا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو ءدمحأ مالك

 :لاق ديو يبنلا نأ كنا هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح :مهتجح

 (رْشَع ُءاَنْبأ ْمُهَواَْيَلَع ْمُهوُبِرْضاَو ننس ٍعْبَس هاب ْمُهَو ٍةاَلَّصلاب ْمُكَداَلْوَأ اوُرم»
 هنيب اغني ورمع نب هللادبع نأ اوركذو ءنسح هدنسو .(عِجاَضا يف مهيب اوُكرَكَو



 ناعللا :باتك (07)ثيدحلا 040ج

 نورشعو ىدحإ امل ةدج تيأر : هكللَج ىعفاشلا لوقيو قةئس ةرشع ىدحإ هيبأ نيبو

3 

 . هئس

 .ةلبانحلا نم ركب يبأ لوق وهو .غولبلا دعب الإ هب قحلي ال :يناثلا لوقلا

 .نينس عست نبا وهو .هل دلوي هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءديعبب سيل ثلاثلا لوقلاو «لوألا لوقلا :وه برقألا

 "عتمملا حرشلا” و ,(759 /1/) ؟ينغملا”و 25 )57/1١1١ "نايبلا”و )١71(, "عامجإلا” و ,( 77٠ /ه) ؟فارشإلا” :رظنا

 هفضل ا احس

 هفذقل مكح ال نونجملا

 ملقلا نآل ؛هفذقل مكح الف ,نونجل لقعلا لئاز ناك اذإ :هكللِج ةمادق نبا لاق

 هيفن ىلإ ليبس الو .هناكمإل ؛هب قحال هبسنف «دلوب هتأرما تتأ نإو ءاّضيأ عوفرم هنع
 .هقاحلتساو ذئتيح دلولا يفن هلف «لقع اذإف .هلقع لاوز عم
 .0840 //) "ينغملا” و )147/1١(. "نايبلا” :رظنا

 انزلاب ةنعالملا يمر زوجي ال

 هنأب اهدلو يمر الو ءانزلاب ةنعالملا يمر زوجي ال هنأ ملعا :هثللك يطيقنشلا لاق

 تبثي مل هنأل ؛هيف فلتخي نأ يغبني ال اذهو .دحلا هيلعف امهدحأ ىمر نمو «ىنز نبا

 .هناعلب جوزلا نع هبسن ىفتنا انإو «ىنز نبا هنأ اهدلو ىلع الو «ىنز اهيلع

 ١١١(. /5) ؟ءاوضألا”و 5١7(« /0) ؟دازلا” :رظنا

 ةدودحم وأ ادودحم فق اذإ

 ىلع دح ال هنأ اوعمجأو :(755 )/١1/ "راكذتسالا» يف هفللَج ريلا دبع نبا لاق

 ىذأ هنأل ؛رزعي هنكلو ءانزلا كلذب اهامر اذإ انّزلا يف ةدودحم وأ ادودحم فذق نم

 .ةملسملا



 ناعللا :باتك (070)ثيدحلا (؛)ج

 ةيبرعلا ريغب ناعتلالا مكح

 «ةيبرعلاب الإ هنم ناعللا حصي الف «ةيبرعلا ةغللا نسحي ناك نإ :لوألا لوقلا

 رثكأ لوق وهو .ةجاحلا عضومل هناسلب ناعتلالا هل زاج ةيبرعلا نسحي ال ناك نإو

 .ةلباتحلاو ةيعفاشلا

 ىلعو .ةردقلا عم اهريغب هنم حصي الف ناعللا ظافلأب درو نآرقلا نأل :اولاق

 نمت هريغ هعم رضحي نأ بحتسملاو «كلذ ًازجأ |هءاسل نسحي مكاحلا ناك نإف :اذه

 نونسحي نمع نيلدع هعم رضحيف ةمجرتلا نسحي ال مكاحلا ناك نإو ءاهناسل نونسحي

 يهو :ةفينح وبأ لاقو .دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو .كلذ نم لقأ ئرجيالو

 .لدع ئزجي :دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا

 لوق وهو .ناهيألا رئاسك ةيبرعلا ىلع ةردقلا عم ةيمجعلاب حصي :يناثلا لوقلا

 .اهيلع ظفاحن ىتح ةيدبعت تسيل ناعللا ظافلأ نأل :اولاق «ةيعفاشلا ضعب

 ضعب لوق وهو .اهملعت همزل زجعع نإف ةيبرعلاب الإ حصي ال :ثلاثلا لوقلا
 .ةلبانحلا

 .نيميثع نبا رايتخا وهو «ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه باوصلا

 .(586 /1) "عتمملا حرشلا”و 2١7/4 /4) ؟فاصنإلا” و «( 4319 //) ؟ينغملا” و (5 58 /11) "نايبلا” :رظنا

 اهب لوخدملا ةنعالملا رهم توبث

 اذه ين :فلؤملا هركذ يذلا دم رمع نبا ثيدحل ؛هحرش يف هنذلَه يوونلا لاق

 ناتلأسملاو .اهب لوخدملا ةنعالملا رهم توبث ىلعو لوخدلاب رهملا رارقتسا ىلع ليلد

 .اهرهم طقسي مل انزلاب ترقأو هتقدص ول اهنأ :هيفو .امهيلع عمجم

 ؟قالط وأ خسف ناعللاب ةقرفلا له

 .دمحأو يعفاشلا لوق وهو .قالطب سيلو خسف ناعللا ةقرف :لوألا لوقلا



 نحلا

 "ا ل
 ناعللا :باتك (7)ثيدحلا (؛)ج

 نألو ؛عاضرلا ةقرفك اخسف تناكف ءادبؤم |ميرحت بجوت ةقرف اهنأ :مهتجح

 هنآلو ؛قالطلا هب عقي الف «قالطلا هب جوزلا ىون الو قالطلا يف حيرصب سيل ناعللا

 .ةأرملا ناعل نود جوزلا ناعلب عقول اقالط ناك ول

 .ةيكلاملاو ةفينح بأ لوق وهو .قالط ناعللا ةقرف :يناثلا لوقلا

 .قلاط تنأ :هلوقب ةقرفلاك ءاقالط تناكف ؛جوزلا ةهج نم ةقرف اهنأ :مهتجح

 .ملعأ هللاو ,لوألا لوقلا :وه برقألا

 .(590 /60) ؟دازلا”و ١51(. /117؟) ؟يبطرقلا ريسفت” و «(4 517 )1١/ ؟نايبلا” و .(4 117 /9) "ينغملا” :رظنا



 0 أ

 اَهدَلَو ْنِم ىَفتْناَو «ةَتَأَرْما ىَمَر الَجَر ن
 و ها هسا ها

 دلع ٌرَمع نب هللادبع نع -4

 : 4 1271 سم سا 2 3 2 رع نيازي م - سم:
 «هّللأ لاق امك ءانعالتف هلك هللا لوَسَر امه َرَماف ِدِْكَع هللا ِلوُسَر نمر يف

 هل

 3 كا سول هي سجس ىك هلأ كسك د

 .نْيَنِعالَملا َنَْب ٌقَرفَو ِةَأْرَملِل ٍدلَولاِب ىَقَق

 ا

 :ثيدحلا جيرخت

 رمأف :يراخبلا يف ءامهرمأف :هلوق الإ ءهظفل اذهو «(575/48و 51/54) يراخبلا هجرخأ

 هللا لوسر قرفف كي هللا لوسر دهع ىلع هتأرما نعال الجر نأ :ظفلب )١545( ملسمو ءامهب

 .همأب دلولا قحلأو |مهنييب ديو

 :ثيدحلا ظافلأ

 .انزلاب اهفذق :يأ :(هتأرما ىمر) :هئوق

 .هيلإ هتبسن ىفن :يأ :(اهدلو نم ىفتنا) :هلوق

 ثرإب اهثريو همأب قحلي دلولا نأ :هانعم :(ةأرملل دلولاب ىضق مث) :هلوق

 .اهيلإ ةبسنلاب ةونبلا ماكحأ تبثتو ءاهنم ةونبلا

 .(450/8) "مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟عضت نأ لبق هتأرما لمح نم يفتني نأ هل له

 ىلإ جتحي ملو .هنع ىفتنا ءاهلمح نم ىفتناو لماح يهو اهنعال اذإ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هعضو دعب نعالي نأ



 ب و

 ناعللا :باتك (0؟4)ثيدحلا (:)

 هب َتَءاَج ّْنِإَق اَهوُرظْنا١ :اهيفو . عي ةيمأ نب لاله ةصق يف ءاج ام :مهتجح

 يف لهس ثيدحو .الماح تناكو :لهس لاق :اهضعب يف ءاجو ءااَذَكَو اَذَك ِةَفِص َلَع

 . معتو» سنأو سابع نبا نع اذه وحنب ءاجو .نيحيحصلا

 .اهدروأو .ةريثك لوقلا اذه ةحص ىلع ةلادلا راثآلا :هفلج ربلا دبع نبا لاق

 .ثيداحألا هذه رهاظ ةقفاومل ؛حيحصلا وه لوقلا اذهو :هثلل ةمادق نبا لاقو

 .ناك ام انئاك ؛هب أبعي ال ثيدحلا فلاخ امو

 هل اهعضو دنع هيفني ىتح فتتني مل هناعتلا يف لمحلا ىفن نإ :يناثلا لوقلا

 :اولاق «ةلبانحلا رثكأ لوقو «ةفوكلا لهأ نم ةعامجو ةفينح يبأ لوق وهو .نعاليو

 :هدوجوب اطورشم هيفن ريصيف اهريغ وأ احير نوكي نأ زوجي نقيتسم ريغ لمحلا نآل

 .طرشب ناعللا قيلعت زوجيالو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟ءاوضألا”و «(185/94) ؟فاصنإلا”و )١66/15«« "يبطرقلا”و ((7384 /5) ؟دازلا” و «(577 //) "ينغملا” :رظنا

 .(6 ١ /ك)

 ؟دلولا نم ءافتنالا هلزوجي ىتم

 ضف رمع نبا ثيدح ركذ نأ دعب ١/”( /0) ؟دازلا» يف هغنلَج ميقلا نبا لاق

 :وهو ؛هنم دب ال ليصفت عضوم اذه :لاق هريغ ركذو فلؤملا هركذ يذلا

 هنم لماح يهو تنز اهنأ ملعو «هب اهامر ام ىلع اقباس ناك نإ لمحلا نأ

 .ناعللا يف هنع هيفني نأ هل لحي الو «هناعلب هنع يفتي الو ءاعطق هل دلولاف

 هب تءاج نإف :هيف رظني اذهف .هب اهفذق دق يذلا اهانز لاح اهلمح ملعي مل نإو

 نإو «هناعلب هنع يفتي الو هل دلولاف هب اهامر يذلا انزلا نم رهشأ ةتس نم لقأل

 اهأربتسا نوكي نأ امإف :رظن «هب اهامر يذلا ىنزلا نم رهشأ ةتس نم رثكأل هتدلو



 ١ ا
 ناعللا :باتك (4)ثيدحلا ()ج ننس

 ءاوس «ناعللا درجمب هنع دلولا ىفتنا اهأربتسا ناك نإف .اهتربتسي مل وأ اهانز لبق

 نكمأ انه اهف اهتربتسي مل نإو .هركذ طرتشي نم دنع هركذ نم دب الو .هفني مل وأ هافن
 هنأل ؛هب قحل الإو «ىفتنا ناعللا يف هافن نإف .ينازلا نم نوكي نأو هنم دلولا نوكي نأ

 .هفني لو هنم هنوك نكمأ

 ةينازب تسيلو ,ينم لمحلا اذه سيل :لاق اذإ

 نوكي نأك .ةينازب ٍتْسَلو ينم سيل لمحلا اذه :هتأرمال لاق اذإ :لوألا لوقلا

 ضعبو ةيفنحلا لوق وهو .بسنلا هقحليو هيفن هل سيل اذهف «ةهركم وأ ةهبشب ءطولا

 نألو ؛فذقلا ناعللا طرش نمو «ناعلب الإ نوكي ال دلولا يفن نأل :اولاق «ةلبانحلا

 .انهاه ةأرملا نم ناعللا حصي الو «ةأرملا ناعلب الإ متي ال ناعللا

 هراتخاو «ةلبانحلا ضعبو يعفاشلا بهذم وهو .ناعللاب هيفن هل :يناثلا لوقلا

 .ةعواطم تنز ول امك «هيفن هل ناكف هيفن ىلإ جاتحم هنأل :اولاق .نيميثع نباو ةيميت نبا
 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا : وه حجارلا

 ؟هدحو جوزلا ناعلب ىفتكي له :يقب

 يف لاق ىلاعت هللا نآل ؛كلذب ىفتكي هنأ حيحصلا :هئلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 لجأ نم جوزلا نعال يتلا لاحلا هذه يفو [8:رونلا] 4 َباَدَعْل اَْنَع اََْيَيَو 8# :ناعللا

 ىتح انزلاب اهفذق ام هنأل ؛باذع اهيلع سيل :باوجلا ؟باذع اهيلع له دلولا يفن

 ؛انزلاب اهفذق ناك اذإ :نيجوزلا نيب ناعللا نم هيف دبال يذلاف .باذعلا اهيلع عقي

 .اهسفن ئربت نأ لجأل
 .000/1) ؟عتمملا حرشلا” و )١0/9/9(. ؟فاصنإلا” و :(477 //) ؟ينغملا” و )877/1١( ؟نايبلا” :رظنا



 متخلا كج
 ما )ثيدحلا (ذج نن/

 ناعل ريغب هنم ىفتنا جوزلا نم هنوك نكمي ال نمز يف دلولا لصح اذإ
 نيح نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تتأو ةأرما جوزت نإو :هنللج ينارمعلا لاق

 اهنأ ملعيف «عامجإلاب رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأل ؛ناعل ريغب هنع ىفتنا «دقعلا

 .شارفلا ثودح لبق هب تقلع
 .(478/1/) ؟ينغملا”و )418/1١(« ؟نايبلا” و ((915 /0) "فارشإلا” :رظنا

 ناعللا :باتك (

 ؛كلذ دعب هيفن هل لهف ,لمحلاب رقأ اذإ
 هعفني مل دعب هافن مث هفني ملو ؛هركتي ملو هل نابو لمحلاب رقأ نم :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .دحلا دلجيو دلولا هب قحلو كلذ

 نيع ةفرط هدلوب رقأ نم 51١(: /7) يقهيبلا دنع كن رمع رثأ :مهتجح

 هب رقأ اذإ :اولاقو ءديعس نب دلاجم قيرط نم هنأل ؟فيعض هدنسو .هيفني نأ هل سيلف

 رئاسك هدحج هنم لبقي ملف هيلع قحب رقأ هنألو ؛همأ هنم تناب ول امك هدحج كلمي مل

 .قوقحلا

 .هب رقأ ولو دلولا ال ريصي هدنع همأ تماد ام «هيفنل نعالي نأ هل :يناثلا لوقلا

 .ةداتقو نسحلا لوق وهو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(177/19) "ينغملا”و «((777 /11/) "راكذتسالا” و «(14*7 /0) "فارشإلا” :رظنا

 هفني ملو تكسف اهلمح ملع وأ هتأرما تدلو اذإ

 هناكمإ عم «هفني ملو تكسف لمح اهب رهظ وأ هتأرما تدلو اذإ :لوألا لوقلا

 ىلع نوكي يفنلاو دمحأو يعفاشلا لوق وهو .كلذ دعب هيفن هل نكي ملو هبسن همزل

 .هملع سلجم يف ماد ام هيفن ريخأت هل :ةلبانحلا ضعب لاقو .ةعفشلا رايخك روفلا



 ناعللا :باتك (09؟4)ثيدحلا (:

 نأل ؛ةفينح يبأ لوق وهو .اناسحتسا ؛نيموي وأ اموي هيفن ريخأت هل :يناثلا لوقلا

 .هتلقل نيمويلاب ردقف قشي ةدالولا بقع يفنلا

 .دمحمو فسوي يبأ لوق وهو .سافنلا ةدم كلذ رخؤي نأ هل :ثلاثلا لوقلا

 .اموي نوعبرأ مهدنع سافنلا ةدمو

 .دهاجمو ءاطع لوق وهو .ءاش ىتم ادبأ هدلو نم ءافتنالا هل :عبارلا لوقلا

 يف انل رهظي يذلاو :لاق هئللَم يطيقنشلا هلاق ام وه :ةلأسملا هذه يف ةصالخلا

 ال هنأ ةداع هيف نظلا ىلع بلغي اًنمز تكس هنإ هنأ :ناعللا نع توكسلا ةلأسم

 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو ,مكحم فرعلا نأل ؛الف الإو اضر دع ضار الإ هيف تكسي
 ,((١0165/1؟) ؟يبطرقلا”و 0514 /0) ؟ينغملا”و )٠١/#*4(« ؟نايبلا”و ,(”*”4/4) ؟فارشإلا” :رظنا

 )١55/5(. "ءاوضألا”و )9//١410(« ؟فاصنإلا”و

 لمحلا يفنل ةدعلا ءاضقنا دعب هتجوز لجرلا ةنعالم

 يف الإ ةدعلا ءاضقنا دعب هتجوزو لجرلا نيب ةنعالم ال :هغلله يبطرقلا لاق

 ملعي ال وهو هبيغم يف دلوب هتأرما ىتأتف ابئاغ لجرلا نوكي نأ يهو «ةدحاو ةلأسم

 ول كلذكو ءةدعلا دعب انه اه اهنعالي نأ هلف هيفنيف مدقي مث ءاهتلع يضقنتف اهقلطيف

 امنأل اهثريو «ةدعلا نم ةدم دعب ةتيم يهو هسفنل نعال دلولا ىفنو اهتافو دعب مدق

 .(هنيب ةقرفلا عوقو لبق تتام

 ١1986(. /١؟) "يبطرقلا ريسفت”و «(5 )1١/ 5٠ ؟نايبلا”و «(11//785) "راكذتسالا” :رظنا

 هسفن بذكأ مث , هناعل يف هدلو نم ىفتنا اذإ

 .هقحلي هنأ ىلع عامجإلا لقن دقف ايح دلولا ناك نإف :دلو هلو هسفن بذكأ اذإ

 هل ناكف ناعللاب هافن دلو اذه نآأل :اولاق ءروهمجلا دنع هب قحلي هنإف اتيم ناك نإو

 لاقو .دلولا بسن عبتي دلولا دلو نأل ؛دلو هل ناك وأ ايح ناك ول (ى هقاحلتسا



 ج ناعللا :باتك (074)ثيدحلا (:

 يعدي امنإ هنأل ؛هقحلي مل لام اذ ناك نإف :انرظن تيملا دلولا قلحتسا اذإ :يروثلا

 .هقحل لام اذ نكي مل نإو ءالام

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 .(45 2١6/0 "ينغملا”و 3777/1 «راكذتسالا”و ,(77 8 /0) "فارشإلا” :رظنا

 اهدلوأف رخآ تحكنف هتافو اهفلبف نينس هتجوز نع باغ اذإ

 احاكن تحكنو تدتعاف هتافو اهغلبف نينس هتجوز نع باغ اذإ :لوألا لوقلا

 حاكن خسفي هنإف «لوألا مدق مث ادالوأ اهدلوأو يناثلا اهب لخدو ء«رهاظلا يف احيحص

 مهل ؛هل دالوألاو ءاهلثم قادص هيلع امو «يناثلا نم دتعتو لوألا ىلإ درتو يناثلا

 يف اهتطوب درفنا يناثلا نأل :اولاق ,ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هشارف ىلع اودلو

 .هريغ نود هل دلولا ناكف ؛هلثم يف بسنلا قحلي حاكن

 :لاق «ةفينح يبأ لوق وهو .شارفلا بحاص هنأل ؛لوألل دلولا :يناثلا لوقلا

 .يبنجألا هبشأف تباث ريغ يناثلا حاكنو «تباث حيحص هحاكن نأل

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 .(4751 /9) "ينغملا” :رظنا

 انزلا موي يف اهئطو مث ينزت اهآراذإ

 اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دقو 18١(: /17) ؟راكذتسالا» يف هلل ربلا دبع نبا لاق

 .ادبأ ناعلب هيفني ال هب قحال دلولا نأ هدعب وأ انزلا موي يف اهتطو مث ينزت اهآر



 لع ّيِبتلا َلِإ َراَرَق يِنَب ْنِم ٌلُجَر َءاَج :َلاَق كفي ةَرْيَرَه

 «؟لبإ ْنِم كل لَم :ةللكي تلا َلاَقَ !َدوْسَأ ام اَمالُع ْتَدَلَو بأ
0-17 

 :َلاَق (؟ّقَرْوَأ ْنِم اَهيِف لّم» :َلاَق .ٌرمْح :َلاَق «؟اَئاَوْلَأ مد َلاَق مَعَ: َلاَق

 ٌقْرِع ُهَعَرَت َنوُكَي ْنَأ ىَسَع :َلاَق .(؟َكِلَذ اَهاَنَأ ىَنَأَك» :َلاَق !اًكْرْوَل اًهيف َّن وام مس 7
 هيه رس
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 .(قْرَع ُهَعَرَت َنوُكينَأ سعاده :َلَ َلاَق 6

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو )30٠١(« ملسمو ؛(/4١7و 0700) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةداتق نب مضمض :لجرلا اذه مسا (لجر ءاج) :هلوق

 .ةيناندع ةليبق :نافطغ نم يازلاو ءافلا حتفب (ةرازف ينب نم) :هلوق

 .مالغلا مسا الو «ةأرملا مسا فرعي مل (دوسأ امالغ تدلو يتأرما نإ) :هلوق

 . ظفاحلاو نقلملا نبا هلاق

 داوس هيف يذلا :وهو ءرمحو رمحأك ءواولا مضب قرو هعمج «قروأ» :هلوق

 .ءاقرو ةماحللو «قروأ :دامرلل ليق هنمو ءفاصب سيل

 :عزنلا لصأو .هيلع هنول رهظأو هيلإ هبذتجاو ههبشأ :يأ (هعزن» :هلوق
 .هب ههبشب هيلإ هبذج هنأكف .بذجلا

 :هنمو «ةرجشلا قرعب ههبش ءبسنلا نم لصألا :قرعلاب دارملا «قرع» :هلوق

 .مؤللا وأ مركلا يف قرعم :اذكو .بسانتم هلصأ نأ :يأ «ةلاصألا يف قيرع نالف :مهلوق

 .(4457/9) ؟"محتفلا”و 4607 /8) "مالعإلا”و )١16٠١( "ملسم حرش” :رظنا



0 

 ا 3
 ناعللا :باتك (000)ثيدحلا(؛)ج امل

 ثيدحلا دئاوف

 .لئاسلا مهفل ابيرقت ,مولعملاب لوهجملا هيبشتو لثلا برض ١-

 .هبشلا سايق يف لصأ وه :يباطخلا لاق سايقلاب لمعلا ةحص ١-

 .نظلا درجمب هدلو نم ءافتنالا هل زوجي ال جوزلا نأ -"

 .همأو هيبأ نول هنول فلاخ ولو هابأ قحلي دلولا نأ - 5

 .هبشلا ةفلاخم هب رعشي ام ىلع شارفلا مكح ميدقت -5

 .ءوسلا نظ قيقحت نع رجزلاو ناكمإلا عم اهؤاقبإو باسنألل طايتحالا -5

 هبو ءحيرصتلا عقي ىتح دحلا بجوي الف ءافذق سيل فذقلاب ضيرعتلا نأ -

 درجم دصقي ملو ءايتفتسم ءاج اذإ ةبيغ دعي ال هنأ اك «ةيكلالل افالخ روهمجلا لاق

 .حدقلاو بيعلا
 .(009/0) "حيضوتلا” و :(5 45 /4) "حتفلا7 و «(7 1 /5) "مهفملا” :رظنا

05 
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 أ ْنْبا اذَه هىللا َلوُسَر اَي :ٌدْعَس َلاَقَف ءمالُغ يف َةَعْمَر
 هر

 وه
 ان أ ملم تدوير م مل ود

- 
 اذه ةقنز دلع لقواهتش لل فا ه5 ةهغ يسار

 :دهبك لإ ةكيوطل ُلوَُو رك !تدِلَو نم بأ شارف لع دلو للا قوش
 0 كل َّوُم» :َلاَقَف َةَبْْعِب اَنْيب اَهَبَش ىَأَرَ

6 

 اعلم حم

 .طَق َةَدْوَس َرَي ْمَلَف هَدْوَس اَيهْنِم يِبِحّتْحاَو .ٌرجحْلا ِرِهاَعْللَ

 )/١5601(. ملسمو (1114) يراخبلا هجرخأ

 :تيدحلا ظافلأ

 هذهو «ةعمز نب نمحر لادبع :همسا هيف عزانتملا مالغلا (مالغ ين) :اهلوق

 .(507/59) يراخبلا يف هب احرصم ءاج امك «حتفلا ماع يف تناك ةمصاخملا

 ءدلولا مأ ريغل مسا وهو «دتالو اهعمجو «ةيراجلا :ةديلولا (هتديلو نم) :هئوف

 ىلع فقأ مل :ظفاحلا لاق .دئالولا عمجلاو «ةمألاو ةيبصلا ةديلولا :يرهوجلا لاقو

 ةمأ تناك اهنأ :شيرق بسن يف ريبزلا هيخأ نبأو يريبزلا بعصم ركذ نكل ءاهمسا

 .ةيناي

 لمعي ال هبشلا نأ ىلع لدي : "مهفملا» يف لاق (ةبتعب انيب اهبش ىأرف) :اهلوق

 لجأل ؛قاحلإلاب مكحو انه هاغلأ هنإف ؛هنم ىوقأ وه ام دوجو دنع قاحلإلا يف هيلع



 عرحلا كد
 تيدحلا ()ج نبش

 هل سيلف ةفاقلا ثيدح يف امأو .ناعللا لجأل ناعللا ثيدح يف هاغلأ امك «شارفلا

 .لمعأف ؛هنم ىوقأ وه ضراعم كانه

 عئطاولا نأل ؛ةءوطوملا نع ةياتك انه شارفلا «شارفلل دلولا» :هلوق

 .ئطاولاب قحال دلولا نأ :هب ينعيو .شارفلاك اهريصي :يأ ءاهشرفتسي

 .انزلا :رهعلاو ءتنز :ترّهعو «ىنز :رّهعو .ينازلا :رهاعلا «رهاعللو» :هلوقف

 نأ برعلا ةداعو .دلولا يف هل ٌّقح الو «ةبيخلا هل :يأ (رجحلا رهاعللو» :هلوق

 الإ هل سيل :نوديري «كلذ وحنو بارتلا :وهو «بلثألا هيفبو رجحلا هل :لوقت

 اذهو :هنلل يوونلا لاق «ةراجحلاب مجري نأ :انه رجحلاب دارملا :ليقو «ةبيخلا

 نم مزلي ال هنألو ؛ةصاخ نصحملا مجري امنإو ءمجري ناز لك سيل هنأل ؛فيعض

 7/1١ "حتفلا” 0١ /م( "مالعإلا” و )١561(« "؟ملسم حرش” و1(92/5١4) "مهفملا” :رظنا

 ناعللا :باتك مجد

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟اهجوزل اشارف ةأرملا نوكت ىتم

 وأ حيحصلا حاكنلا يف ءطولا ناكمإ عم دقعلاب اشارف ريصت :لوألا لوقلا

 .روهمجلا ىلإ بسنو دمحأو يعفاشلا لوق وهو .دسافلا

 قلط ول ىتح :لاق «ةفينح يبأ لوق وهو .دقعلا درجمب تبثي :يناثلا لوقلا

 لاق «دلولا هقحل .دقعلا نم رهشأ ةتسل تدلوف ءءطو ناكمإ ريغ نم دقعلا بقع

 هنأل ؛ثيدحلا قالطإ يف هل ةجح الو .داسفلا رهاظ فيعض اذهو :هنللَك يوونلا

 .بلاغلا ىلع جرخ



 نِحلا

 ناعللا :باتك (م0)ثيدحلا (4)ج فل

 وهو .هيف كوكشملا هناكمإ ال ققحملا لوخدلا عم دقعلاب تبثي :ثلاثلا لوقلا

 ميقلا نبا رايتخا وهو ؛هنع برح ةياور يف هيلإ راشأ دمحأ نإ :لاقو «ةيميت نبا رايتخا

 .نيميثع نباو

 ؟اهم ءانبلا لبق اشارف ةأرملا ةغللاو فرعلا لهأ دعي لهو :ههله ميقلا نبا لاق

 اهب عمتجا الو ءاهب لخد الو هتأرماب نبي مل نمب بسن قاحلإب ةعيرشلا يتأت فيكو
 اشارف ةأرملا ريصت الف ؛ةداع هئافتناب عطقي دق ناكمإلا اذهو !؟كلذ ناكمإ درجمب

 .قيفوتلا هللابو .ققحم لوخدب الإ

 نم ريثك نالطب ىلإ يدؤي اهرابتعاف «ةرسعتم ققحملا ءطولا ةفرعم نأب بيجأو

 .طايتحالا كلذ بساني ناكمإلا درحم رابتعاو اهيف طاتحي وهو «باسنألا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 "لينلا”و «(416 /0) ؟دازلا”و )١541(« ؟ملسم حرش”و )١97/5( "مهفملا”و «(17/94/715) "راكذتسالا” :رظنا

 0737 /11) *عتمملا حرشلا” و (589/4)

 ؟(ًشارف ةمألا ربصت اذامب

 ىتح .كلملا درجمب اشارف ريصت الو ءءطولاب اشارف ةمألا ريصت :لوألا لوقلا

 .مهنم دحأ هقحلي ال ءاهتطوب رقي ملو اهأطي لو دالوأب تتأو نينس هكلم يف تيقب ول

 .هوقحل ناكمإلا ةدمل اًدالوأ وأ دلوب ءطولا دعب تتأ اذإف ءاشارف تراص اهئطو اذإف

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 .(شاَرِفْلِل ٌدلَولا» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اننا ةشئاع ثيدح :مهتجح

 ةنيبب نوكي نأ امإ اذهو هل اشارف تناك ةمألا نأل ؛ةعمزل دلولاب َديَيَب يبنلا مكحو

 شارفلا نإف :ميقلا نبا لاق كلذ ٌدْيََي يبنلا ملعب امإو «هتايح يف كلذب هرارقإ ىلع



 نخلا
 1 < عد

 ناعللا :باتك (077)تيدحلا(؛)ج

 ىلإ ةبسنلاب شارفلا رمأ لمعأف ؛هيفن ليلد هبحاص ريغب هبشلاو بسنلا قوحل ليلد

 .ةدوس نيبو هنيب ةيمرحملا توبث ىلإ ةبسنلاب ةبتعب هبشلا لمعأو «هتوقل ىعدملا

 دعب هب يتأت اف .هقحلتساو اّدلو دلو اذإ الإ اًشارف ريصت ال ةمألا :يناثلا لوقلا

 .يروثلاو ةفينح بأ لوق وهو .هيفني نأ الإ .هقحلي كلذ

 هاعدا له :لصفتسي ملو ةعمزب دلولا قحلأ ديبي يبنلا نأب لوقلا اذه ىلع درو

 .شارفلا بحاص هنأ قاحلإلا يف ةلعلا لعج لب ؟ال مأ ةعمز

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 .(719/1) ؟عتمملا حرشلا” و 2740 /8) ؟لينلا” و «(515 5١5 /0) ؟دازلا”و )/١551(« "ملسم حرش” :رظنا

 ؟دلولا قحلتسي نأ بألا ريغل له

 بألا ريغل زوجي هنأ ىلع ليلد هيف :(397 /8) ؟لينلا” يف كلج يناكوشلا لاق

 ؛قاحلتسالا يصولل كلذكو «خألل ةعمز نب دبع قاحلتسا لثم دلولا قحلتسي نأ

 نأ بآلل نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «ةروكذملا ىوعدلا دعس ىلع ركني ىل ِدَْي هنأل

 ظ .لدجلا يف اوفلتخاو «قحلتسي

 ؟انرلا نم هدلو قحلتسي نأ ينازلل له

 وأ شارف ىلع دلو ءاوس «هقحلي مل انزلا نم هدلو قحلتسا اذإ لجرلا :لوألا لوقلا

 .ةعبرألا بهاذملا باحصأ :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .شارف ريغ ىلع دلو

 (ٌرَجَلا ٍرِهاَعْلِلَوا :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا ان#» ةشئاع ثيدح :مهتجح

 قيرطب امإ عرشلا قح ينازلا نم بسنلا يفنو .بسنلا نم رهاعلل ظح ال هنأ :دارملاو

 ريغ اهبئان ةينازلا نأل وأ هب عيضي هءام نأ ملع اذإ انزلا نع هل ارجز نوكيل ؛ةبوقعلا

 .اًعامجإ مارح كلذو .هيبأ ريغ ىلإ دلولا بسن هيف لصحي امبرف ءدحاو



 نحل
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 ناعللا :باتك (07)ثيدحلا (؛)ج

 هبحاص هيعدي شارف ىلع ادولوم نكي مل اذإ انزلا نم دولوملا :يناثلا لوقلا

 نب قاحسإو راسي نب ناهيلسو ريبزلا نب ةورع لوق وهو .هب قحلأ ينازلا هاعداو

 اذإ ئطاولا قحلي :نيريس نباو نسحلا لاقو .ميقلا نباو ةيميت نبا هراتخاو هيوهار

 .ةءوطوملا كلم وأ دحلا دلج اذإ هقحلي :يعخنلا ميهاربإ لاقو «هثريو دحلا هيلع ميقأ

 ٌدْلَولا» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ان» ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ل اذإف رهاعلا نود شارفلل دلولا لعجف :ةيميت نبا لاق .«ٌرَجَحلا ِرِهاَعْلِلَو ٍشاَرِفْلِل

 ْ .ثيدحلا هلوانتي مل ءاشارف ةأرملا نكت

 :ىنعم وهو ءاهئطو دق ديس وأ جوز ةأرملل ناك اذإ هقحلي ال رهاعلا نأ ديري

 ملو اشارف تسيل يهف جوز اه نكي مل اذإف شارف جوزلا تحت ةأرملاف «يشاَرِْلِل َدلَولا»

 .هقحل دلولا هقحلتسا اذإ لب «ثيدحلا يف الخاد نوكي الو «ذئنيح رجحلا رهاعلل نكي

 :يعارلاب همأ تنز يذلا مالغلل لاق نيح جيرج ةصقب هةللم ميقلا نبا لدتساو

 «نيحيحصلا يف كعخ ةريره يبأ ثيدح نم وهو .«يِعاّرلا ٌناَلُف :َلاَق ؟كوُبَأ ْنَم»

 نأ راسي نب ناهيلس نع ديعس نب ىيحي نع إطوملا يف هلل كلام هجرخأ |مب اوجتحاو
 م نايلس عطقنم اذهو .مالسإلا يف مهاعدا نمب ةيلهاجلا دالوأ طيلي ناك كفخ رمع

 .كنظ رمع نم عمسي

 عم اهجوزتي نأ سأب الف ءهنم تلمحف ةأرماب لجرلا انز اذإ :ثلاثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق اذهو .هل دلو دلولاو ءاهيلع رتسيو اهلمح

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه برقألا
 ,(54ك /؟) يفاوم لجأل ؟"هقفلا ريسيت”و ((170/0) "دازلا”>و («(29 2 اما عمو ؟"ىواتفلا» :رظنا



 ناعللا ؛ :باتك (0؟07)ثييدحلا (4)ج

 .اًروُرْسَم َّلَع لَحَد كي َدَّدِإ :ْتَلاَق اََّأ نفع ةَسِئاَع ْنَع ١-

 2 2ك 7 رع م 1 همساو ,ىآك ومو
 ةَئِراَح ِنْب ِدْيَر ىلإ اًقنآ ٌرَظَ اًرْرَج يرث ملأ» :لاقف ءدِهَجَو ريِراَسَأ قربت

 5” أ باور م 0 ه هَ رء

 ' ضعي نمل مادقالا ِهِذَه ضعَب نإ لاقف ب نب اَساَو

 ب يي دف تسل 7 تاك

 ءاق رزجم ناك :ظفل قو

 .مدقتملا مقرلاب ملسم دنع يناثلا ظفللاو )١509( ملسمو :(70970) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .نزحلا فالخ :رورسلا (ارورسم) :اهلوق

 .حرفلاو رورسلا نم رينتستو ءيضت :يأ «ءارلا مضو ءاتلا حتفب (قربت) :اهلوش

 نوكي يذلا ريسيلا رسكتلاو ةقيقدلا قئارطلا كيه (ههجو ريراسأ) :اهلوق

 .فكلا طوطخ لصألا يف يهو ؛هجولاو ةهبجلا يف

 مث ةروسكم ةددشم ياز مث ةحوتفم ميج مث ةمومضم ميمب «اززج» :هلوف

 تناكو .ةنانك نب فانم دبع نب ةرم نب جلدم ىلإ ةبسن يجلدملا وهو ءىرخأ ياز
 ىلع مهب اصاخ كلذ سيلو «كلذب مهل فرتعت برعلاو ءدسأ ينب يفو مهيف ةفايقلا

 .حيحصلا

 .تقو برقأ وأ ابيرق :يأ ءرصقلا زوجيو دملاب وه «افنآ رظن» :هلوق

 اههْيَلَعَو : :يهو «ةدايز ثيدحلا يفو «ديز نب ةماسأو ةثراح نب ديز» :هلوق

 :هفللو ظفاحلا لاق ,نيحيحصلا يف يهو (َهُهُماَدْقَأ ْتَدَبَو ا( ٌنَسوُعُر اَيَطَغ دق ٌةَفيِطَ
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 ناعللا :باتك (م0)ثيدحلا (نج ين

 اوناك مهنوك نم فرع امل ؛كلذب امهاباح هلعل لوقي نم مهوت عفد ةدايزلا هذه يفو

 .ةماسأ يف نونعطي

 لقن :دوادوبأ لاق :هللك ظفاحلا لاق «ضعب نم مادقألا هذه ضعب نإ» :هلوق

 هنأل ؛ةماسأ بسن يف نوحدقي ةيلهاجلا يف اوناك مهنأ بسنلا لهأ نع حلاص نب دمحأ

 عم لاق ام فئاقلا لاق |لف .نطقلا نم ضيبأ ديز هوبأ ناكو داوسلا ديدش دوسأ ناك

 ا مهداقتعال اهيف نعضلا نع مه ناك هنوكل ؛كلذب لَو يلا رس نوللا فالعخا

 وهب ا هلو :للاعت هللا لاق ءاهعبتي :يأ «ءايشألا وفقي هنأل ؛كلذب

 .ةعابو عئابك ةفاق عمجلاو ؛عبتت ال :يأ ["“: ءارسإلا]4 ٌّمْلِع

 .(هت17/١) "متفلا” و )48١/4(.: "مالعإلا”رء(4569١) "ملسم حرش رن( /5) "مهفملا :رظنا

 ُتَثَك لم

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةفايقلاب بسنلا تابثإ مكح
 مدعو عزانتلا دنع هتابثإ يف اهيلع دمتعيو ةفايقلاب بسنلا تبثي :لوألا لوقلا

 لوقوهو .اهنم ىوقأ يه يتلا ةلدألا ضراعت دنع اهب حجري وأ ءاهنم ىوقألا ليلدلا

 .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج

 كك هرورس نأ :هنم دهاشلاو .فلؤملا هركذ يذلا انض#» ةشئاع ثيدح :مهتجح

 اهم ةشئاع ثيدحو .ءبسنلا تابثإ يف هب لمعلا زاوجب يي هنم رارقإ فئاقلا لوقب
 ىلع لهف .قحلا نم ييحتسمي ال هللا نإ .هللا لوسر اي :تلاق ان ميلس مأ نأ اًضيأ

 ةملس مأ تلاقف «ءاَلل ِتآَر اَذِإ ْمَعَن» :ْةييَي لاقف ؟تملتحا يه اذإ لسغ نم ةأرملا

 هرابخإ نأ :دهاشلا «!؟اَهَدَلَو اَههِبْشُي َمِف !كاَدَي تَبِرَت» :لاق ؟ةأرملا ملتحتو : اهن»

 .اهب دتعي ةدئاف هب رابخإلل ناك امل الإو ءيعرش طانم هبشلا نأ مزلتسي كلذ دوت



 ناعللا :باتك (”007/)ثيدحلا (غ

 لوق وهو .هريغ يف الو بسن يف ال ءيش يف ةفاقلا لوقب ىضقي ال :يناثلا لوقلا

 .قاحسإو يروثلاو هباحصأو ةفينح يبأ

 هبشلا نإف ؛نيمختلاو نظلاو هبشلا درجم ىلع ليوعت ةفاقلاب مكحلا نأ :مهتجح

 يبأ نع نيحيحصلا يف ءاج اذهلو ؛براقألا نيب يفتنيو بناجألا ضعب نيب دجوي

 امالغ تدلو يتأرما نإ .هللا لوسر اي :لاقف ديب يبنلا ىتأ الجر نأ كنف ةريره

 يف هب ىفتكال ايفاك هبشلا ناك ول :اولاقو «بابلا اذه يف مدقت دقو ءثيدحلا ...دوسأ

 .ةنعالملا دلو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 حرشاو )03٠١/4(( "مهفملا”و ,(957/80) ؟ينغملا”و «(188 /77) "راكذتسالا”و «(787 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(15859) ؟ملسم

 لكشأ اميف الإ ةفايقلا نوكتال

 نم لكشأ ايف نوكي امنإ هنأ ىلع فئاقلاب نولئاقلا قفتاو :هنلل» يوونلا لاق

 نم ءاربتسالا لبق رهط يف ةعيبملا ةيراجلا نآطي عئابلاو يرتشملاك نيمرتحم نيئطو

 ءطو نم نينس عبرأ نودلو «يناثلا ءطو نم ادعاصف رهشأ ةتسل دلوب يتأتف ءلوألا

 امهنع هافن وأ هيلع لكشأ نإف «هب قحل امهدحأب هقحلأف فئاقلا ىلإ انعجر اذإو .لوألا

 بهذمف اب هقحلأ نإو .امهنم هيلإ ليمي نم ىلإ بستنيف «غلبي ىتح دلولا كرت

 .|مهنم هيلإ ليمي نم ىلإ بستتيف «غلبي هكرتي هنأ يعفاشلاو كلامو باطخلا نب رمع

 )١1529(. "ملسم حرش” و ((141/8) "مالعإلا” :رظنا

 هاوعدب درفنا دحاو لجر طيقللا ىعدا اذإ

 لاق ءارح |لسم الجر يعدملا ناكو .هاوعدب درفنا دحاو لجر طيقللا ىعدا اذإ

 .ها .هنم نوكي نأ نكمأ اذإ ,ملعلا لهأ نيب فالخ ريغب هب هبسن قحل :هنلله ةمادق نبا
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 ناعللا :باتك (م0907)ثيدحلا (: ناعللا :باتك َج

 .رحلاك هبسن هب قحلف ؛ةمرح هتامل نأل ٍءاًضيأ هب قحل ءادبع هل يعدملا ناك نإو

 .هديس ةمدخب لوغشم هنأل ؛ةناضح هل تبثت ال هنأ ريغ ؛هريغو يعفاشلا لوق اذهو

 ؛هتيرحب موكحم لفطلا نآل ؛هديس ىلع الو «هل لام ال هنآل ؛هتقفن هيلع بجت الو

 .لاملا تيب يف هتقفن نوكتف
 07777 /0) "ينغملا” :رظنا

 ءامإلاو رئارحلا دالوأ يف ةفاقلا لاوقأب ذخؤي له

 لهأ روهمج لوق وهو .ءامإلاو رئارحلا دالوأ يف كلذب ذخؤي :لوألا لوقلا

 .ملعلا

 .فلؤملا هركذ يذلا اخ ةشئاع ثيدح :مهتجح

 يورو «كلام نع روهشملا وهو .رئارحلا نود ءامإلا قح يف هتابثإ :يناثلا لوقلا

 ىلإ تفتلي ملف هيلإ عجري تباث شارف اهل ةرحلا نأ :لوقلا اذه ةجح «لوألاك هنع

 ةاعارم ىلإ اهيف رقتفاف احل شارف ال ةمآلاو ةبتر هنم ضفخأ هاوس رخآ ىنعم ِبّلطت

 .ةبشلا

 ثيدحلا اذه نأ بجعلا مث :هكلله يبطرقلا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 «نيترح ءانبأ هابأو ةماسأ نإف ؛رئارحلا يف عقو (نإ بابلا اذه يف لصألا وه يذلا

 ال ام اذه !؟هيلع ثعابلا وهو مكحلا ليلد هيلع جرخ يذلا ببسلا ىغلي فيكف

 .نييلوصألا دنع زوجي
 .(1894/4) ؟مالعإلا” و )١559(, "ملسم حرش” و«(1/5١5) ؟مهفملا» :رظنا

 شارفلا عم فئاقلا لوق ىلإ تفتليال

 لوق ىلإ رمع تفتلي مل :22187/77) «راكذتسالا» يف هغلك ربلا دبع نبا لاق

 .سانلا ةعامح اذه ىلعو .شارفلا عم فئاقلا



 كو 0
 ناعللا :باتكك (0؟07/)ثيدحلا (:)ج

 ؟دحاولا فئاقلا لوق لبقي له

 .ةلادعلا فئاقلا يف طرتشي هنأ ةفايقلاب نولتاقلا قفتا

 ؟دحاوب ىفتكي له اوفلتخاو

 وهو .ةياورلا باب نم اذه ىلع وهو «دحاولا فئاقلا لوق لبقي :لوألا لوقلا

 نبا لاق «ةيعفاشلا دنع حصألا وهو «هباحصأ رثكأ هيلعو ةياور يف كلام لوق

 .رمع نع يورملا وهو :ربلادبع

 دحاو فئاقلا نإف ؛فلؤملا هركذ يذلا اك» ةشئاع ثيدح رهاظ :مهتجح

 .رزجم وهو

 ربلا دبع نبا لاق كلام نع ةيناثلا ةياورلا وهو .نافتاق الإ لبقي ال :يناثلا لوقلا

 طورش اهيف ىعاري نأ اذه ىلع مزليو ةداهش اهنأل :اولاق .طوحأ يدنع وهو :هفلاج

 .اهريغو ددعتلاو ةلادعلا نم ةداهشلا

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا رهاظل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(1448/4) ؟مالعإلا” و )١559( "ملسم حرش” و )7١١/5(« "مهفملا”و ء(187/9١؟5) "راكذتسالا” :رظنا

 اًريبخ نوكي نأ فئاقلا يف طرتشي

 .ايرجم اذهب اريبخ نوكي نأ فئاقلا يف طرتشي هنأ ىلع ةفايقلاب نولئاقلا قفتا

 «هتبرجتو هرابتخال ةقيرط ةلبانحلا نم يضاقلا نع هفلله ةمادق نبا ركذو

 .تتش نإ اهعجارف

 .(149/8) ؟مالعإلا” و )١509(. "ملسم حرش” و ,(779/0) ؟ينغملا” :رظنا

 ةفاقلا لوق فلتخا اذإ

 فئاقلا فلاخ اذإ :يضاقلا لاق 77١(: /5) "ينغملا» يف هكلذ ةمادق نبا لاق

 امهنأل ؛ىلوأ (ملوقف .ءدحاو امههفلاخو ءالوق نانثا لاق نإو ءاطقسو اضراعت «هريغ



 لوق طقس «نينثا لوق نينثا لوق ضراع نإو ءدحاو لوق نم ىوقأ املوقف .نادهاش

 .عيمجلا

 نييعدمب ةفاقلا هتقحلأ اذإ

 ءاش نم يلاويف ربكي ىتح كرتي هنإف ءنييعدمب ةفاقلا هتقحلأ اذإ :لوآلا لوقلا

 .يعفاشلاو كلام هب لاقو كتل باطنخلا نب رمع لوق وهو .امهنم

 ملو [١؟:تارجحلا]# قو ِركَد ني ٌكتقَلَح ان :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 ام # :ىلاعت هلوق يف لاق هنأ نيرسفملا ضعب نع يور امو «ىثنأو نيركذ نم :لقي

 هلوسر الو ىلاعت هللا دجأ مل :لاق [4:بازحألا]# فوج يف ِنيَبَلَق نم ٍلمرِ هللا َلَعَج

 .دحاو بأ ىلإ الإ ادحأ ابسن دك

 .هناثريو امهثري امهنبا نوكي هنإف هيف اكرتشا دق :فئاقلا لاق اذإ :يناثلا لوقلا

 .نوئحسو روث يبأ لوق وهو

 ةملسم نب دمحمو نوشجاملا لوق وهو .اهبش امهرثكأب قحلي :ثلاثلا لوقلا

 .هب قحليف لوألا ملعي نأ الإ :ةملسم نبا لاق «نايكلاملا

 .(5894/8) "مالعإلا”و )١589( "ملسم حرش” و )7١١/5(. "مهفملا”و ء(81١ /55) "راكذتسالا” :رظنا

 تايانجلا يفرثألا فئاقلا عبتت

 اوقاتساو ديب هللا لوسر ىلع اومدق ةنيرع نم اموق نأ نيينرعلا ثيدح يف ءاج

 .مهب يتأف ةفاق مهبلط يف ْدَبَي يبنلا ثعبف ؛معنلا

 ةميهب ايعادت اذإو :(250/8/6) ؟ىربكلا ىواتفلا” يف هفللم مالسإلا خيش لاق

 ىلع مدقتو ةداهشلا هذبب يضقي نأ يغبني ءاهجتتت اذه ةباد نأ فتاقلا دهشف اليصف وأ

 عذجلا يف كلذب انمكح امك ءاهلك لاومألا يف ةفايقلاب مكحي نأ هجوتيو .ةيسحلا ديلا



 جلا ١

 700 خ ا
 نامللا :باتك (097)ثيدحلا (:)ج

 رهظي اب ةيسحلا ديلا يف كارتشالا يف انمكح امكو .رادلا يف عضوم هل ناك اذإ عولقملاو

 اذهل ةضراعملا ةفايقلاف رخآلا نود امهدحأل ديلا تناك نإ امأ ...ةيفرعلا ديلا نم

 لوقن دقف ناحجرلا ةروص يف ةفايقلا ميدقتب انلق اذإف .شارفلل ةضراعملا ةفايقلاك

 فئاقلا صقيف «كلذ تبثيو ءيش هلام نم بهذ هنأ يعدي نأ :لثمو .كلذك انهاه

 عضوملا اذه ىلإ لخد لاملا نأ فئاقلا ةداهشف .رخآ ناكم ىلإ ناكم نم ءطولا رثأ

 وهو يعدملل نيميلا عم هب مكحلا نوكي نأ امإو «هب مكاحلا امإ :نيرمألا دحأ بجوت

 .نيبناجلا ىوقأ يف ةعورشم نيميلاو «يعدملا بناج حجرت ةرامإلا هذه نإف ؛برقألا

 ؟ةفايقلا يفني نم دنع هيف عزانتملا دلولا نوكي نمل

 دلو مأ ةمألا تلعجو ءامهنيب لعج ادلو ناملسم نالجر ىعدا نإ :لوألا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو .|هب قحل ناتأرما هيف عزانت ول كلذكو ءاممل

 لوق وهو .ةدحاو مأب الإ قحلي الو ءاورثك نإو ءابآلاب قحلي :يناثلا لوقلا

 .نينثا نم رثكأب قحلي ال :لاق هنأ الإ .فسوي يبأ لوق وهو «نسحلا نب دمحم

 .ميدقلا يف يعفاشلاو قاحسإ لوق وهو .مهنيب عرقي :ثلاثلا لوقلا

 يتأ 0 أ , ديز نع )71717١( دوادوبأ هجرخأ اهب لوقلا اذهل لدتساو

 اذهل نارقتأ :نينثا لأسف ءدحاو رهط يف ةأرما ىلع اوعقو نميلاب وهو ةثالثب كف ىلع

 «مهنيب عرقأف .ال :الاق نينثا لأس املك لعجف ءاعيمج مهلأس ىتح .ال :الاق ؟دلولاب

 كلذ ركذف :لاق «ةيدلا يثلث هيلع لعجو «ةعرقلا هيلع تراص يذلاب دلولا قحلأف

 يف هنللك نابلألا هححصي ثيدحلاو .هذجاوت تدب ىتح كحضف 0 يبنلل

 )/١9481(. *دواد يبأ حيحص#

 .(/8) ؟مالعإلا”و .(1509) "ملسم حرش” و )7١7/5(: ؟مهفملا”و «(185 /77) ؟راكذتسالا” :رظنا



 7 وعر
 يَ : 1ع كلذ لعفيال :ٌلْقَيلَو - ر«ةغاعأ دق عي » :َلاَقَف

 .«اًهقلاَح هللا الإ 5 ةَثوُلُك ٌسْفَن ْتَسْبَل

 .هظفل اذهو )١578(. ملسمو ,(109و 7775) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .جرفلا جراخ لزنأو عزن لازنإلا براق اذإف عماجي نأ :وه لزعلا (لزعلا) :هلوق

 ظفاحلا لاق «مكدحأ كلذ لعفي الف :لقي مو ؟مكدحأ كلذ لعفي ملو» :هلوق

 لزعلا نأل ؛كلذ كرت ىلوألا نأ راشأ امنإو ءيهنلاب ممل حرصي مل هنأ ىلإ راشأ :هنللخ

 مل دلولا قلخخ ردق ناك نإ هللا نأل ؛كلذ يف ةدئاف الف ءدلولا لوصح ةيشخ ناك انإ

 .دلولا هقحليو قولعلا لصحيف لزاعلا رعشي الو ءاملا قبسي دقف «كلذ لزعلا عنمي

 .(9 0107 /9) "متفلا” و .(597/8) ؟مالعإلا# :رظنا

 أ 1 هر 4 و 4 اق

 اذا نع نال نع وتنعم

 :ثيدحلا جيرخت

 .ةنييع نبا :وه .نايفس لوق نم اهركذو ءمدقتملا مقرلاب طقف ملسم دنع



 ناعللا :باتك (079)ثيدحلا (؛

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟لزعلا مكحام

 نم عمج :مهنم «ملعلا لهأ نم عمج لوق وهو .لزعلا هركي :لوألا لوقلا

 . مهتلق» دوعسم نباو رمع نباو يلعو نامثعو رمع :مهو «ةباحصلا

 يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام اهنم ثيداحألا نيب عمجلا :لوقلا اذه ةجح

 :تلاق بهو تبنب ةماذج ثيدح اهضراعو «زاوجلا اهرهاظو دنع رباجو ديعس

 َكِلَذ» ايي هللا لوسر لاقف «لزعلا نع هولأسف سانأ يف ديو هللا لوسر ترضح

 )١557(. ملسم يف وهو .(!ٌىِفَحْلا ُدأَولا

 نم ةرشع مهنم «ملعلا لهأ نم عمج لوق وهو .لزعلا زوجي :يناثلا لوقلا
 سابع نباو رباجو تباث نب ديزو بويأ وبأو صاقو يبأ نب دعسو يلع :ةباحصلا

 .ههنإ» دوعسم نباو ديعس وبأو ترألا نب بابخو يلع نب نسحلاو

 ةلدأو ديضن رباجو ديعس يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :لوقلا اذه ةجح

 .ىرخأ

 .ةيعفاشلا ضعبو مزح نبا لوق وهو .مرحي :ثلاثلا لوقلا

 لؤقلا دنع هركذ مدقت يذلا بهو تنب ةماذج ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ةماذج ثيدحب ةخوسنم زاوجلا ىلع ةلادلا ثيداحألا نأ مزح نبا ركذو .لوألا

 :اهنم «ةبوجأب اذه ةماذج ثيدح ىلع يناثلاو لوألا لوقلا باحصأ باجأو ءاذه

 «فيعض هنإ :ليقو «لوألا لوقلا وه (ي ةلدألا نيب اعمج هيزنتلا ةهارك ىلع لومحم هنأ

 هللا لوسر مهبذكف الصأ لمح هعم نوكي ال لزعلا نإ :لوقت تناك دوهيلا نإ :ليقو
 م ىموك صا وك تولي هي 00 نإ 7 . . هلل وعطف و 0

 .(ةَفرْضَت ْنَأ ٌتْعَطَتْسا اَم ُهَقْلك ْنأ هللا َداَرأ ْوَل» :دْيََب هلوق هيلع لدي ؛كلذ يف ديك
4. 



 نِحْلا

 0700 ٠ عاد
 ناعللا :باتك (0؟9)ثيدحلا (؛)ج

 ثيداحألا هذه مث :هكلله يوونلا لاق «ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا

 يف درو امو «هيزنتلا ةهارك ىلع لومحم يهنلا يف درو ام نآب اهنيب عمجي اهريغ عم

 .ةهاركلا يفن هانعم سيلو «مارحب سيل هنأ ىلع لومحم نذألا

 حرش” و ةعفمإ /ا١ ؟ىنغملا”و 30 ٠7/9١ ؟نايبلا”و ليكم /148) *راكذتسالا”و كودو م/4ه) "فارشإلا” :رظنا

 2( /0) "دازلا”و 36 1١مل ؟"ىواتفلا”وء(١ 179 "ملسم

 اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعيال

 .اهنذإب الإ اهجوز اهنع لزعي ال ةرحلا نأ افالخ ملعأ ال :هلثله ربلا دبع نبا لاق

 عامجإلا اذه لقن يف هقفاوو :اذه ربلادبع نبا مالك ركذ نأ دعب ههللَو ظفاحلا لاق

 مث ءالصأ عامجلا يف امل قح ال ةأرملا نأ ةيعفاشلا دنع فورعملا نأب بقعتو «ةريبه نبا

 ريغب ةرحلا نع لزعلا زاوج يف روهشم فالخ ةيعفاشلا دنع ةلأسملا هذه صوصخ يف

 .نيرخأتملا دنع ححصملا وهو ءزوجي :هريغو يلازغلا لاق ءاهنذإ

 ىضتقم ىلع ءاهنذإ ريغب ةرحلا نع لزعلا مهدنع زوجيف :هللله يناكوشلا لاق

 .ءطولا يف اهل قح ال هنإ :مهلوق

 نأ دي هللا لوسر ىهن :لاق تخ رمع نع ءاج ام :روهمجلا ةجحو :تلق

 نبا قيرط نم هنأل ؛فيعض هدنسو هجام نباو دمحأ هاور .اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعي

 قازرلا دبع دنع كتيح سابع نبا نع ءاجو .(١٠5ا/) "ءاورإلا» رظنا .ةعيمل

 يورو «ةمألا رمأتست الو لزعلا يف ةرحلا رمأتست :لاق هنأ :حيحص دنسب )١57/0(

 .هلثم ةنعتيح رمع نبا نع

 .(98/4) "لينلا” و«( ٠8 /9) "حتفلا”و )511١/18(( "راكذتسالا” و )١0748/0« ؟فارشإلا” :رظنا

 اهنذإريغب ةمألا نع لزعي نأ هل زوجي

 .اهنذإ ريغب هتمأ نع لزعي نأ هل زوجي هنأ يف فالخلا مدع هثثلك ربلا دبع نبا لقن



 ناعللا :باتكك (0+:)ثيدحلا (:)

 م كلذلو دلولا ين الو ءطولا يف ال قح ال هنآل كلذو :هنلله ةمادق نبا لاق

 .ىلوأ لزعلا نم عنملا كلمت ال نآلف «ةئيفلا الو مسقلاب ةبلاطملا كلمت

 .اهعيب عانتماو ءدلو مأ اهريصمب هتكولمم يف اررض هيلع نآل : هكللَو يوونلا لاقو

 .ةمأ نع الو ةرح نع ال ءاقلطم لزعلا لحياال هنأ ىريف مزح نبا امأو ءاذه ها

 "ملسم حرش” و «(714/0) ؟ينغملا”و.(117/4) "مهفملا”و «(577/9) "ىلحملا»و )7١١7/14(.: "راكذتسالا” :رظنا

 .008/9) "متفلا”و )58 ١

 ؟ةمألا هتجوز نع لزعي نأ هلزوجي له

 يبأو كلام لوق وهو .اهديس نذإب الإ ةمألا ةجوزلا نع لزعي ال :لوألا لوقلا

 ديسلل لصحي عضبلا لدب نألو ؛هنذإ ربتعاف دلولا يف قح هل ديسلا نآل :اولاق ةفينح

 .ةرحلا نذإك لزعلا يف هنذإ ناكف ؛ةرحلل لصحي !ك

 :اولاق .دمحأ نع ةياورو فسوي يبأ لوق وهو .اهنذإب الإ لزعي ال :يناثلا لوقلا

 لزعلا كرتو «ةنعلاب هرذعت دنع خسفلاو «ةئيفلا يف ءطولاب ةبلاطملا كلمت ةجوز اهأل
 .ةرحلاك اهنذإ ريغب زجي ملف ؛همامت نم

 ةيعفاشلا لوق وهو .اهديس نذإو اهنذإ ريغب لزعلا هل زوجي :ثلاثلا لوقلا

 اعبت اقيقر هدلو ريصمب ةقيقرلا هتجوز يف اررض هيلع نآل :اولاق ,دمحأ نع ةياورو

 .همأل

 حرش” و ,(71/90) "ينغملا”و ,.(05019/9) ؟نايبلا”و )5١١/148(. "راكذتسالا”و )١78/5(, "فارشإلا” :رظنا

 .008/9) "حتفلا”و )١47/6( "دازلا”و )١58(« "ملسم

 هبسن هقحل دلو لصحف هتمأو هتجوز نع لزع اذإ

 مث هتمأ وأ هتجوز نع لزع نإف 7١(: 5 /!/) ؟ىنغملا” يف هفللك ةمادق نبا لاق



 85 ادا لا
 ناعللا :باتك (09)ثيدحلا(؛)ج فقط

 سحي الو «لازنإلا هب لصحي جرفلا يف ءطولا نإ :ليق دقو «ماكحألا رتاسك «لازنإلا

 .نيثيدح هفللَم ركذو هب

 هنا :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا ثيخ ديعس يبأ ثيدحب اذه لدتسي :تلق

 دواد يبأ دنع كنإخ ديعس يبأ ثيدح اذكو ,«اَهُقِلاَح هللا الإ ٌةَفوُلْع ٌسْفَن ْتَسيَ

 ءاهنع لزعأ انأو «ةيراج يل نإ هللا لوسر اي :لاق الجر نأ :هيفو هريغو )3١1١(

 ْنَأ تْعَطَتْسا اَم ُهَْلخي ْنَأ هللا َداَرَأ َْل» :ةييَي يبنلا لاق :هيفو !؟لمحت نأ هركأ انأو

 .نسح هدنسو .( َهَفرْضَت
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 لجو ْنِم َسْيَل» :لوُقَي كو وللا َلوُسَر وس هنأ تن كعالطج رد يب

 نم يلد هَل َسْيَل ام ىَعَدا نمو َرَفَك الإ - ُهمَلْثَي َوُهَو - هيأ ِريَمِل ىَعَذا

 َسْيلَو هللا َوُدَع :َلاَ وأ فكل اجر اعد ْنَمَوِراَنلا َنِمُهَدَعْفَمأَوبَلَو
 .(!هْيَلَع َراَح الإ .َكِلَّذَك

 .هوحن يراخبللو ءملسم دنع اذك

 .عجر :ىنعمب راحو

 :ثيدحلا جيرحت

 .هظفل اذهو «(51) ملسمو «(50 50.676 048) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 جرخ لجرلاب دييقتلاو ءبستنا :يأ ءىعدا «ىعدا لجر نم سيل» :هلوق
 .كلذك ةأرملاف الإو ءبلاغلا جرخم

 ريغل بستنا :يأ :هنللذ يبطرقلا لاق 'رفك الإ هملعي وهو هيبأ ريغل» :هلوق

 بصنم ةسخ ؛ربكلاو لهجلاو ءافجلا لهأ هلعفي |نإ اذهو .هب هملع عم هنع ةبغر هيبأ

 مرحم اذه نأ كش الو .هقح يف اصقنو اراع هيلإ باستنالا يف ىريف ؛هتءاندو بألا

 ىلع ثيدحلا ىقبيف .ةقيقح رفاك وهف ءالحتسم كلذ لعف نمف .ميرحتلا مولعم

 نارفك ىلع الومحم ثيدحلا يف يذلا رفكلا نوكيف لحتسم ريغ ناك نإ امأو ؛هرهاظ

 .ةءاسإلاب ناسحإلا لباق هنإف ؛قوقحلاو معنلا



 نجلا

 2001 ٠١ عم
 ناعللا :باتك (70.0)ثيدحلا (4)ج

 ءارفاك عرازلا يمس هنمو «ةيطغتلاو رتسلا ةغللا يف رفكلا «رفك الإ» :هلوف

 يف رفكلاو .عارزلا بجعأ :يأ [٠٠:ديدحلا]4 هْناَبت َراَفُكْلا َبَحَعَأل :ىلاعت هللا لاق

 تاولصلا راكنإك ْدَْيَب دمحم نيد نم هنأ ةرورض ملع ام راكنإ :وه حالطصالا

 .كلذ ريغو سمخلا

 .انتئسل اعبتم الو ءانتقيرط ليمجو انيده ىلع سيل :يأ «انم سيلف» :هلوق
 _ نجلا يف غلبأ هنأ ؛هليوأت نم ىلوأ انعم مايإ :لاق نم ءاملعلا نمو

 ءاهب الزنم ذختتيلف وأ اهنم هلزنم لزني :يأ «رانلا نم هدعقم أوبتيلو» :هلوق

 .رمألا ىنعمب ريخ وأ ءاعد هنأو

 هنع طقسيو ةبوتلل قفوي دقو .هنع ىفعي دقو ىزاجي دقف هؤازج اذه ىنعملاو

 .كلذ

 راح الإ .ءكلذك سيلو -هللا ودع :لاق وأ- رفكلاب الجر اعد نمو» :هلوق

 .همثإو كلذ رزو :كلذب ينعيو «عجر :راح ىنعمو لئاقلا ىلع :يأ «هيلع

 .(11) "ملسم حرش” و :(007/8) "مالعإلا”و )1١/ ١94(« "مهفملا” :رظنا

 ثيدحلاب ةقلعتملا دئاوفلا

 ريغ ىلإ وأ هيبأ ريغ بسن ىلإ ءازتعالاو فورعملا بسنلا نم ءافتنالا مرحي

 لوأ يف ناك ينبتلاو .ةميظعلا دسافملا نم هب قلعتي امل ؛ةريبك كلذ نأ كش الو .هتليبق

 .خسن مث مالسإلا
 ؛لهاجلا نود .هاعدا ام فالخب املاع ناك اذإ الإ روكذملا باستنالاب مئآي ال هنأ

 عقي دقو . .اهتقيقحب ملعلا رذعتيو دادجألاو ءابآلا ددم اهيف ىخارتت دق باسنألا نأل

 يف نوكي امنإ مثإلا نإ ثيح نم كلذب ملعلا طرتشيف نطابلا يف بسنلا يف لالتخالا

 .ءيشلاب ملاعلا قح



 نعل
 ٠ ا

 ؟.)ثيدحلا (4)ج -_ت_ا

 رفك هنأل ال ءرجزلا دصقل عدبلاو يصاعملا باحصأ ىلع رفكلا قالطإ زاوج

 .ايقيقح نوكيف .هسكع وأ مرحملا ليلحت داقتعا ملعي نأ الإ ءيقيقح

 لخديو ؟ال مأ هريغل قح هب قلعت ءاوس ؛«ءيش لك يف هل سيل ام ىوعد ميرحت

 .ءالوو ةمعنو احالصو الاحو ابسنو املعتو املعو الام اهلك ةلطابلا ىواعدلا هيف

 :ك2 هللا لوسر لاق «دسافم اهيلع بترت اذإ اصوصخ .فاصوألا نم كلذ ريغو

 (؟10) ملسمو :(01715) يراخبلا هجرخأ «!ِروُز ْيْوَل سباك طْمُي اب ُّبَستلا

 ناعللا :باتك (

 . اعط ءاسأ ثيدح نم

 .هقحتسي ال ناك اذإ ءمكاحلا هب هل مكح ام ذخأي نأ هل لحيال

 .هللا ءادعأ نم هنأب وأ «ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا وأ رفكلاب ائيرب يمري نأ هيلع مرحي

 نع لفاغلا ملسملا نم ةحيبقلا تافصلا هذهب قحأ هنأل ؛لاق ام هيلع عجار اذهف

 .هلاوقأو ءوسلا لامعأ

 .07376 /7) ؟مالعلا ريسيت”و «(501//) ؟مالعإلا” :رظنا
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 ضر

 و صا ير ىج
 سيم ورد نجد»> سكش»

 ينِحلا كي ييامب منح ىونحح جع جخأ. بحاح

 ّ 1 - ٠ :الالزإ
 عاضرلا :باتك (...)ثيدحلا (4)ج

. 
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 :عاضرلا فيرعت

 رسكلاب اهعضري همأ عضر ردصم :ةغللا يف وهو ءاهرسكو ءارلا حتفب ةب :عاضرلا

 .هنم نبللا جارختسال يدثلا صم :يأ «ةعاضرو اعاضرو اعضر حتفلاو

 قيرط نع وأ «يدثلا قيرط نع ءاوس «لفطلا ىلإ نبللا لاصيإ وه :عرشلا ينو

 عاضرلاب ميرحتلا

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا عاضرلاب ميرحتلا يف لصألا

 ترو مُكُشوَخَكَو كدَعَصَرَأ :قلا مُكحُشهَمْأَو# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .تامرحملا ةلمج يف ىلاعتو هناحبس امهركذ [؟:ءاسنلا]# َةَعَْضَرلأ

 نباو ةشئاع ثيدح :اهنم «بابلا اذه يف هئلله فلؤملا هركذ (ف :ةنسلا امأو

 .«بسَلا نم ُمَرْحي اَم ٍةَعاَضَرلا َّنِم ُمَرْخَي١ :مهيفو -هتن> سابع

 .ملعلا لهأ نم عمج هلقنف :عامجإلا امأو

 باتكلا صنب تبث ةعاضرلا نم تخألاو مألا ميرحت نأ ملعاف اذه تبث اذإف

 تامرحملا رئاسو «ىلوأ تنبلاف تخألا تمرح اذإ هنإف ؛هيبنتلاب تبث تدبلا ميرحتو
 .هللا ءاش نإ كلذ ليصفت يتأيسو «ةنسلاب نهميرحت تبث

 "مالعإلا”و :.(945/8) "يبطرقلا”و )١4414(« "ملسم حرش”و ,(514 /7) "ةيادبلا”و «(075 /9/) ؟ينغملا” :رظنا

 )871١/117(. ؟عتمملا حرشلا”و 7 /9)
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 لجت الد : ةَرْمَع ِتْنب يف هلل هللا ٌلوُسَر َلاَق : لاق 5 دضت» ساّبع نْبا نَع -1

 . َةَعاَضَرلا ّنِم يخأ نبا َيِهَو ءِبَسَنلا َنِم و ٌمَرْحي اَم عاضّرلا َنِم مرحي يل

 :ثيدحلا جيرخت

 )١51417(. ملسمو :.(5515) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 :ليقو هللا ةمأ :ليقو «ةمامأ :ليقف ءاهمسا يف فلتخا (ةزمح تنب يف) :هلوق

 .ةرامع :ليقو «ةمطاف :ليقو ءلضفلا مأ :ليقو ءىملس

 ؛ماع ظفللا :هفللخ يباطخلا لاق «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» :هلوق

 اهماحرأ يوذو ةعضرملا حاكن ميرحت يف همومع يرجي عاضرلا نأ :هليصفتو هانعمو

 .هارجم هماحرأ يوذو عيضرلا يف يرجي الو ءبسنلا ىرحم عيضرلا ىلع

 .ميرحتلل ايلعت «ةعاضرلا نم ىخأ تدب ىهو» :كلوق

 .(19/7) "حيضوتلا”و «(4/9) "مالعإلا” :رظنا
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 عمو د 27 -باسسا ل 3 03

 اَم مرحن ةعاضرلا نإ» : ِنِلَكَع هللا لوُسَر لاق
27 
 :ُتَلاَق اغنضل َةَشِئاَع نع "99 اق

 . دالوْلا َنِم ُمُرْخي

 )١555(. ملسمو ٠١"((« 5و 751550 يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .بسنلا نم :يأ «ةدالولا نم» :هلوق

 .(١ا/5//1) "مهفملا” :رظنا



 عاضّرلا : :باتك (مم)ثيدحلا (؛)ج

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 :فلؤملا امهركذ نيذللا مغ ةشئاعو سابع نبا ثيدح ظفل بيوبتلا اذه

 مدقت دقو ءعبس بسنلا نم مرحي يذلاو .«ٍبَسّنلا َنِم ُمُرْحي اَم ٍةَعاَضّرلا َنِم ُمُرْخج»

 ام ركذن انهو ١"7(. 5) مقر ثيدح دنع ةيآلا ركذو «ءاسنلا نم تامرحملا ىلع مالكلا

 هتخأو ءعاضرلا نم هتنبو ءعاضرلا نم همأ هيلع مرحت :عبس نهو ءعاضرلا نم مرحي

 «ءعاضرلا نم هتخأ تنبو «عاضرلا نم هتلاخو ءعاضرلا نم هتمعو ؛عاضرلا نم

 .عاضرلا نم هيأ تنبو

 :ةثالث نيب نوكي عاضرلاو

 .ةعضرم مأ )١(

 .اهديس وأ اهجوز وهو نبللا بحاص (؟)

 .عضترم (؟)

 اهؤابآ :اهوصأ ةعضرملاف ءشاوحو عورفو لوصأ مهل ءالؤه نم دحاو لكو

 اهناوخإ :اهيشاوحو ءاولزن نإو اهتائبو اهؤانبأ :اهعورفو ءولع نإو اهتاهمأو

 عضترملاو «شاوحو عورفو لوصأ هل كلذك نبللا بحاصو ءاملاوخأو اهمامعأو

 شاوحو عورفو لوصأ هل كلذك

 .اهيشاوحو اهعورفو اطوصأب عاضرلا قلعتي ةعضرملاف

 .هيشاوحو هعورفو هلوصأب عاضرلا قلعتي نبللا بحاصو

 هلوصأب قلعتي الو طقف هعورفبو - عضترملاب :يأ- هب عاضرلا قلعتي عضترملاو

 .هيشاوحو



 نخلا
< 

 10 هلل
 عاضرلا :باتك (9*0)ثيدحلا (:)ج اكن

 رشتتنت الو ءاولزن نإو هدالوأ ىلإو هيلإ ةمرحلا رشتنت عضترملا نأ :كلذ حيضوتو

 نإو هلاوخأو همامعأو همأو هيبأك هنم ىلعأ ىلإ الو .هتاوخأو هتوخإك هتجرد يف نم ىلإ

 مرحياالو «هلاخ الو همع الو هيخأ الو عضترملا يبأ حاكن ةعضرملا ىلع مرحي الف ءاولع

 نأ سأب الو هتلاخ الو هتمع الو هتخأ الو عضترملا مأ حاكن نبللا بحاص ىلع

 .هتاوخأو عضترملا لفطلا ةوخإ ةعضرملا دالوأ جوزتي

 :هلوقب اذه مهضعب مظن دقو

 باَسقْلاِب ٍةَعاَضَّرلا يذ ُبِراَقَ

 هِفف ٌصيِصْخ اَلَوُه براق اَميِججاَيِرَكأ ٌةَعِضْرُمَو
 .(177/1) ؟عتمملا حرشلا” و «(505/0) ؟دازلا” و .(478/5) "نيبلاطلا ةضور” و «(5147 /9) "ينغملا” :رظنا

 ا
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 0-5 قمري 2 <

 . ٍهِيِتَب الإ عِضرَم بِِاَج

 هفلاخي امو بسنلا هيف عاضرلا كراشيام

 :ةعبرأ رومأ يف بسنلا كراشي عاضرلا

 .عاضرلا نم مألا مرحت بسنلا نم مألا مرحت امكف :حاكنلا :اهدحأ

 ىلإ رظني نأ هل زوجي ءبسنلا نم همأ ىلإ رظني نأ لجرلل زوجي امكف :رظنلا :يناثلا
 .ةعاضرلا نم همأ

 نم همأب ولخي نأ هل زوجي ءبسنلا نم همأب ولخي نأ زوجي اكف :ةولخلا :ثلاثلا
 .ةعاضرلا

 ءالاشو انيمي اهب رفاسي بسنلا نم همأل امرحم نوكي (ىكف :ةيمرحملا :عبارلا
 .عاضرلا نم همأل امرحم نوكي

 :رومأ يفف ةيبنجألاك ةيعاضرلا مألا هيف نوكت ام امأو ش

 .ناثراوتي الف :ثراوتلا :اهدحأ

 .رخآلا ةقفن امهنم دحاو لك ىلع بجي ال :يناثلا
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 عاضرلا :باتك (مس؟)ثيدحلا 041ج

 .كلملاب هيلع قتعي ال :ثلاثلا

 .ال هتداهش درت ال :عبارلا

 .اهنع لقعي ال :سماخلا

 .هلتقب صاصقلا اهنع طقسي ال :سداسلا

 .(441/1) ؟عتمملا حرشلا”و )١1844(« ؟ملسم حرش” و «(0*57 /7/) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟رهصلاب مرحي ام عاضرلاب مرحي له

 مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءرهصلاب مرحي ام عاضرلاب مرحي :لوألا لوقلا

 .ةمئادلا ةنجللا هب يتفت يذلا وهو «فالخلا مدع مهضعب لقن لب «ةعبرألا ةمئألا

 :نابرض رهصلاب تامرحملا نأ بابلا اذه ليصفتو

 لي امك كلذ ليصفتو .اديبأت نمرحي ام :لوألا برضلا

 ؛بسنلا نم كتاجوز تاهمأ نمرحي |ى نمرحي عاضرلا نم كتاجوز تاهمأ

 .[؟؟:ءاسنلا]4 َمُكحِبآَسِي ُتَدَهَمَأَو# :ىلاعت هلوق مومعل

 نبل نم اتنب تعضرأ دق ةجوز كل نوكي نأك ءعاضرلا نم كتاجوز تانب

 نم كتجوز تنب كيلع مرحت امك تنبلا كلت كيلع مرحت اهنإف ءكريغ اهل جوز

 مكياسُم ني مكحروجُح يف لَا مُكَحْئِِكَبَرَو :لاعت هلوق مومعل ؛بسنلا
 .[1:ءاسنلا]# ٌمْكحَِلَع حاج الف جرهب رشح اووْكَك ْمَّل نو نهب َكَد قل

 بسلا نم ءانبألا تاجوز نمرحي امك نمرحي ةعاضرلا نم ءانبألا تاجوز

 َنِم َندْلا مكين ُليِئَلَحَو#» :ىلاعت هلوق مومعل ؛دقعلا درجمب نمرحيو

 .[؟":ءاسنلا]# ْمُكحِبدَلَصَأ

 هلوقل ؛بسنلا نم بألا ةجوز مرح اك مرن .ةعاضرلا نم بآلا تاجوز

 .[؟؟:ءاسنلال# فلس ْدَق اَماَلِإ ءآسَنِلأ م مُكحْؤآَباَ َمكَناَم أوحكَت اَلَو## :ىلاعت



 بِلا

 عاضّرلا :باتك (0)ثيدحلا 4 انفلل

 دنع رهصلاب تامرحملا ىلع مالكلا يف مدقت اميف عبرألا ءالؤه ليصفت عجارو

 )3١5(. مقر ثيدح

 عمجي نأ هل زوجي ال ىرخأ ةجوز دوجو ةدم وهو اتقؤم مرحي ام :يناثلا برضلا

 : لي امك كلذ ليصفتو .امهنيب

 ؛بسنلا نم نيتخألا نيب عمججلا مرحي امك مرحي عاضرلا نم نيتخخألا نيب عمججلا

 .[7:ءاسنلا]#ن نيكَمُحْلا جرب أوُعَمَجَت نو :ىلاعت هلوق مومعل

 .بسنلا نم اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحي اك مرحي اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا

 اهتلاخخو ةأرملا نيب عمجلا مرحي اك مرحي ةعاضرلا نم اهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا

 هركذ يذلا عنخ ةريره يبأ ثيدح يف دوي هلوق هلبق يذلاو اذه ليلدو .بسنلا نم

 .«اَهِتَلاَحَو ةَرلا َنئيالَو اَهِيّمَعَو َِأَْلا نيب ْعَمْجت ال» :مدقت ايف فلؤملا

 مقر ثيدح دنع تامرحملا ىلع مالكلا يف مدقت |يف اذه ليصفت عجارو

( 07 

 :فلؤملا امهركذ ناذللا ههت» ةشئاعو سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ليلدو

 بسنلا ىرجم ةعاضرلا ىرجأف :اولاق «(بَسَلا َّن نم مرحي اَم َةَعاَضَرلا َنِم مرحي

 (ف .هيبأو بسنلا دلو ةلزنم ةعاضرلا يبأو ةعاضرلا دلو ليزنت تبثف هب اههبشو

 .ةعاضرلل تبث ميرحتلا نم بسنلل تبث
 هلقن اميف مالسإلا خيش رايتخا وهو .نمرحي ال نهركذ مدقت ام لك :يناثلا لوقلا

 :ميقلا نبا لاق .فقوت هنأ ميقلا نبا هذيملت هنع لقنو «ميقلا نبا نيدلا ناهرب هنع

 :تلق .ها .ىوقأ وهف ميرحتلا مدعب دحأ لاق دق ناك نإ :لاقو انخيش هيف فقوتو

 مالكلا لاطأو ميقلا نبا هراتخا لوقلا اذهو .ملعأ هللاو ءمزج مث هلله ددرت هلعلو

 نيا :اًضيأ لوقلا اذه راتخاو ءزاوجلاب لوقلا ىلع ةلدألا ركذو ةلأسملا هذه ىلع



 عاضّرلا :باتك (000)ثيدحلا (؛

 اذه نكي مل «طايتحالا باب نم روهمجلا لوقب دحأ ذخأ ول :لاق هنأ الإ «نيميثع

 .باوصلا نم اديعب

 :لاق مث تامرحملا ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :لوقلا اذه ىلع ةلدألا نم

 ل اذإف :اذه ىلعو .لحلا لصألا نوكيف [7 4:ءاسنلا]# ْمُكحِلَد هآَرو ام كل ليو

 زكي لوسرلا نإ مث ءميرحتلا ىلع نيب ليلد موقي ىتح لحلا لصالا نإف ميرح نكي

 مأ نأ مولعمو (ةرهاصملاو) :لقي ملو (بَسّنلا َنِم مرحي اَم ٍةَعاَضّرلا نم ُمُرْخِي' :لوقي

 بسنلاب ال «ةرهاصملاب مهميرحت جوزلا نباو جوزلا ابأو ةجوزلا تنبو ةجوزلا

 .كلذل اجرخم ثيدحلا نوكيف ؛عامجإلاب

 سبيل ةعاضرلا نم هنباو هيبأ ةأرما ميرحت نأ ىلع لدي امو :هفلله ميقلا نبا لاقو

 يف نكت مل اذإ هتأرما تنب حاكن زاوج فلسلا نم ةعامج نع تبث دق هنأ :عامجإ ةلأسم

 لهأ بهذم اذهو :لاق مث ده ىلعو رمع فلسلا نم هكلله ركذ مث .هرجح

 .هرجح يف نكت مل اذإ .هتأرما تنب حاكن نوزوجي مهنأو ,رهاظلا

 ميرحتلا رشتنيو :هنلله بجر نبا لاق ءلوألا لوقلا وه -ملعأ هللاو- برقألا

 ةيبأ ةأرماك ءلجرلا بسن ةهج نم امإ :رهصلا عم بسنلاب مرح ام ىلإ عاضرلاب

 ةأرملا بسن لجآل هعمج مرح ام ىلإو ءاهتنباو اهمأك «ةجوزلا بسن ةهج نم وأ «هنباو

 عاضرلا نم هلك كلذ مرحيف ءاهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملاو نيتخآلا نيب عمجلاك ءاَضيأ

 ء(بسَنلا َنِم ُمُرحي اَم َعاَضَّرلا َنِم ٌمُرخي» :ِةيَو هلوق يف هلوخدل ؛بسنلا نم مرحي اك
 ىلع صن دقو .ةجوزلا بسنل هضعبو «جوزلا بسنل هضعبف .بسنلل هلك اذه ميرحتو

 لدتساو .دمحأ مامإلا هيلع صنو .فالتخا هيف مهنيب ملعي الو ءفلسلا ةمئأ كلذ

 :- لجو زع - هلوق امأو ««ٍبَسَنلا َنِم ُمُرخي اَم َعاَضَّرلا َّنِم ُمُرْحِيا :هلوق مومعب
 كلذب دري مل :اولاقف 15 :ءاسنلا]# ْمُكحِبلَضَ نس َنيدَلأ ع مَن 7 كلحو» رس و



 عاضّرلا :باتك (00؟)ثيدحلا (4)

 مو ءاونبت نيذلا لئالح جارخإ دارأ انإ ءعاضرلا نم ءانبألا لئالح مرحي ال هنأ

 دق ناك نأ دعب ةثراح نب , ديز ةجوز ٌةَْو يبنلا جوزت اك «بسنلا نم ءانبأ اونوكي

 .هانبت

 "عتمملا حرشلا”و :«(44 ثيدح) ؟مكحلاو مولعلا عماج”و .(027/0) «دازلا”و (059«2/) *ينغملا” :رظنا

 1١7(. /؟1) ؟ةنجللا ىواتف” و .(288/7) "هقفلا ريسيت” و ء(57 4/1

 ميرحتلا اهب تبثي يتلا تاعضرلا ددعأ

 لهأ روهمج لوق وهو .هريثكو عاضرلا ليلقب ميرحتلا تبثي :لوألا لوقلا

 . مهتله» سابع نباو بلاط يبأ نب يلع :ةباحصلا نم مهتم ءملعلا

 [؟*:ءاسنلا] 4كَدَعَصِرَأ دل ْمُكحُشدَهَمْأَو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 اذهو . بسلا نم ُمُرْخي ام َعاَضّرلا نم ُمّرْخيا :ثيدحو «ددعب ديقت مل ةقلطم ةيآلاف

 .نآرقلا قالطإل قفاوم

 48 أو روث بأ لوق وهو .لقأب تبثي الو ءتاعضر ثالثب تبثي :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو يرهاظلا دوادو رذنملا نباو ديبع

 : ع هللا ا لوسر لاق :تلاق انعم ةشئاع ثيدح :مهتجح
 5 كا

 (ِناَتَجاَلْمِإلاَو ةجالمإلا 3 الا :هيفو , انشط لضفلا مأ ثيدح اذكو ءاَناَنّصَماَو

 :اولاق ١150١( «1550) ملسم يف امهالكو (ِناََعْصَّرلاَو ٌةَعْضّرلا» :ةياور يفو

 .ادعاصف ثالثلا وهو «ميرحتلا هب تبثي :ي نيتصملا ىلع داز ام نأ نيثيدحلا موهفمف

 نباو دوعسم نبا لوق وهو .تاعضر سمخ نم لقأب تبثي ال :ثلاثلا لوقلا

 وهو مزح نباو قاحسإو يعفاشلاو سواطو ءاطعو ريبج نب ديعسو ةشئاعو ريبزلا

 انخيشو نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «ةلبانحلا بهذم نم روهشملا

 .ىعداولا



 ف
 7107 قفل

 عاضرلا :باتك (”0)ثيدحلا (4)ج

 رشع نآرقلا نم لزنأ ايف ناك :تلاق ان ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 لوقلا ىلع لوقلا اذه باحصأ باجأو )١5157( ملسم هجرخأ .نآرقلا نم أرقي ايف

 ُةَّصَلا ُمُرحت ال» :يناثلا لوقلا دنع اًضيأ مدقت ابو ددعلا هيف نأل ؛ثيدحلا اذهب لوألا

 قوطنم ليلد هنإف ؛اذه اك ةشئاع ثيدحب يناثلا لوقلا نع اوباجأو .«ناَنَّصَملاَو

 .موهفملا ىلع مدقم قوطنملاو «موهفملاب مهليلدو

 .ملعأ هللاو .ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا
 حرش” و يوم //) "ينغملا”و 4158/1١ ؟نايبلا”و ل( /14 "راكذتسالا”و 11/0 "فارشإلا» :رظنا

 .( 4 م15 ؟عتمملا حرشلا” و( /60) ؟دازلا”وء(46١1؟) ؟ملسم

 سمخلا نم بسحت يتلا ةعضرلا طباض

 وأ سفنتيل هلسرأ مث هنم عضتراو يدثلا يبصلا مقتلا نإ :لوألا لوقلا

 نم هيلإ داع مث ءاملا برشيل لقتنا وأ ءرخآلا يدنلا ىلإ لقتناو هلسرأ وأ ,حيرتسيل

 وهو .ةيناث ةعضر يهف لصفلا لاط نإف .ةدحاو ةعضر عيمجلاف ءليوط لصف ريغ

 نباو ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «ةلبانحلا بهذم يف هجوو يعفاشلا لوق

 .هللا مهمحر نيميثع نباو يدعس

 سيلو اقلطم عرشلا هب درو مكح لكو «ةعضرلا دحي ىلْدِيَيَي يبنلا نأ :مهتجح

 يف ةداعلاو فرعلاو «ةداعلاو فرعلا ىلإ هدح يف عجر ةغللا يف الو عرشلا يف دح هل

 .ركذ ام وه عاضرلا

 يهف يدنثلا هيلع عطق وأ هكرت مث هنم صتماف يدئلا ذخأ ىتم :يناثلا لوقلا

 وأ اعبش هكرت ءاوسو «برق وأ امهنيب ام دعب ءىرخأ ةعضر يهف داع ىتمف «ةعضر

 .ةلبانحلا بهذم نم روهشملا وه اذهو .هريغ ىلإ يدث نم هلاقتنال وأ هيهلي رمأل



 بنِحلا

 عاضّرلا :باتك (مم:)ثيدحلا (؛) اهنفتل

 يي يبنلا نأ اع لضفلا مأ ثيدح نم ملسم يف ءاج ام :لوقلا اذه ةجح

 ماد |مف يبصلا مف يف يدثلا لاخدإ :جالمإلاو «ِناَمَجاَكْمإلاَو ٌةَجاْمإلا ُمرت اَ» :لاق
 .ةيناث ةعضر يهف داع مث هكرت نإف ءدحاو وهف ةرم ةئام صم ولف همف يف يدثلا

 هلوقل ؛تاصم سمح اهب دوصقملا تاعضر سم :مهضعب لاق :ثلاثلا لوقلا

 مث علب مث صم مث صم مث صم ولف :اذه ىلعو .«ِناَّصَلاَو َُّضَلا ُمُرحخاَلا :َ
 .عاضرلا تبث تارم سمح صم

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 «فاصنإلا”و «(هالد /5) ؟دازلا”و ء(هال /84) ؟ىواتفلا” و ,(58/ //) ؟ينغملا”و )1١//١87(« ؟نايبلا” :رظنا

 4 /18) "عتمملا حرشلا”و 255 /9)

 ؟مّرحي له هريغب طلتخملا نبللا

 يقسو كلذ ريغ وأ ماعطب وأ لسعلاب وأ ءاملاب ةأرملا نبل طلخ اذإ :لوألا لوقلا

 وهو «ينزملاو روث يبأو يعفاشلا لوق وهو .مرحي هنإف «نبلل ةبلغلا ناكو لفطلا هنم

 نإ :اولاقف اودازو ءيأرلا باحصأ لوق اذه وحنو .ةلبانحلا بهذم يف حيحصلا

 .عاضرب سيلف «ريغت ىتح وأ ماعطلا تجضنأ ىتح نبللا تسم دق رانلا تناك

 هنم لصحيو «هبرش لصح دقف ارهاظ ناك ىتم نبللا نأ :لوقلا اذه ةجح

 .ةيقاب نبللا تافص تناك اذإ (يف اذهو مظعلا زاشنإو محللا تابنإ

 .هباحصأ ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياور يهو .مرحي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو .سمي ملوأ رانلاب سم ءاوسو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟ميرحتلا تبثي لهف «ريثك ءام يف نبللا بص اذإ يقب

 نأل :اولاق «ميرحتلا هب تبثي هنأ ىلإ يعفاشلل لوق وهو ةلبانحلا ضعب بهذ

 .ارهاظ هنول ناك ول ام هبشأف .هنطب يف تلصح نبللا ءازجأ



 عاضّرلا :باتك ()ثيدحلا (؛)ج

 تبثي ال نأ بجوف ؛هانعم يف الو عاضرب سيل اذه نأ :انلو :ةمادق نبا لاق

 .ملعأ هللاو .باوصلا وهو :تلق

 .(7148/5) ؟"فاصنإلا” و .(518 /ا/) *ينغملا” و )1١1/ ١54(« ؟"نايبلا”و «(7١؟ 5 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؛طوعسلاو دودللاو روجولاب عاضرلا ةمرح تبثت له

 يف بصلا وه :دودللاو ,يدثلا ريغ نم ابص هقلح يف بصي نأ :روجولا ىنعم

 يف نآلاو ؛هريغ نم وأ ءانإ نم هفنأ يف نبللا بصي نأ :طوعسلاو ءمفلا يقش دحأ

 .صخشلا هنم ىذغي فنألا يف ابوبنأ نوعضي تايفشتسملا

 :ةلأسملا يف ملعلا لهأ لاوقأ

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةروكذملا ةثالثلا هذبب ميرحتلا تبثي :لوألا لوقلا
 َنِم ٌةَعاَضَّرلا» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا انس ةشئاع ثيدح :مهتجح 2

 (مظعلا َّرَشْنَأَو َمْحّللا َتَبْنَأ ام ٌعاَضَّرلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ءاَوَعاَجَلا
 امأو دودللاو روجولا يف ةدوجوم يناعملا هذهو .؛ةاعُمألا ّقَتَق ام ٌعاَضََرلا» :هلوقو

 َنوُكَت ْنأ اّلِإ ٍقاَشْديْسالا يف ْمِلاَبَو» :هيفو . نفخ ةربص نب طيقل ثيدحف طوعسلا
 .نبللا كلذكف .فنألا قيرط نع هتدعم ىلإ لزني ءاملا نأ !ىف :اولاق ((َياَص

 .هنم نبللا صمو يدثلا ماقتلاب تبثي انإو «ميرحتلا |ب تبثي ال :يناثلا لوقلا

 ضعيو يناسارخلا ءاطع لوق وهو ءدمحأ نع ةياورو رهاظلا لهأو ثيللا لوق وهو

 .طوعسلا يف ةيعفاشلا

 هنألو ؛عاضرلاب هلوسرو ىلاعت هللا مرح امنإو ءعاضرب سيل اذه نأل :اولاق

 .هندب يف حرج نم لخد ول ام هبشأف عاضترا ريغ نم لصح



 خلا كسب
 هيل

 ٍج

 طوعسلاو روجولا مرحي امنإو :هنللَذ رذنملا نبا لاق ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 .عاضرلا ددع نم مرحي اميف مهبهاذم ردق ىلع مهدنع

 "حتفلا”و ء(00 /؟5) ؟ىواتفلا” و «(ه1/ /ا/) ؟ينغملا”و )١59/1١١(. ؟نايبلا”و )١7١/8(2 ؟فارشإلا” :رظنا

 )١58/9(« ؟متمملا حرشلا”و «(9//1147) "فاصنإلا” و )15/ /4500(.

 يبصلا همعطأ مث انبج نبللا لمع اذإ

 .ميرحتلا هب تبث «لفط هنم معطأف نبجف نبل ةأرملا نم بِلَخ نإ :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم نم حيحصلاو ةيعفاشلا بهذم وهو

 عاضّرلا :باتك (مم9)ثيدحلا (؛

 و
 ّنم ةَعاَضَّرلا مم :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا اعا» ةشئاع ثيدح :مهتجح 4 مه

 ؛هيف دوجوم ىنعملا اذهو .(َمُظَم ا َدَّشْنَأَو مْحّللا َتَبْنَأ اَم ٌعاَضّرلا» :ثيدحو (َةَعاَجملا

 .هبرش ول امك ميرحتلا هب لصحف قلحلا نم لخاد هنألو
 .ةفينح يبأ لوق وهو .مسالا لاوزل هب مرحي ال :يناثلا لوقلا

 هلك ءازاريش وأ اطقأ لعج وأ خبط وأ نبج ءاوسو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «نايبلا بحاص اذه ركذ .مرحي

 .(؟194/4) ؟فاصنإلا” و .(014 /9/) ؟ينغملا” و )١67/11(« "نايبلا” :رظنا

 ؟ةنقحلاب ميرحتلا تبثي له

 .لفطلا ربد يف نبللا بصي نأ يه :ةنقحلا

 :ةلأسملا مكح امأ

 يف دمحأ نع ةياور يهو ةفينح يبأو كلام لوق وهو .مرحت ال :لوألا لوقلاف

 سيل هنأل :اولاق ,يعفاشلا نع ةياور يهو ءهباحصأ روهمج اهيلعو ءهنع روهشملا

 .هيف همكح تابثإ زجي ملف ؛يذغتلا هب لصحي الو «هانعم يف الو عاضرب



 نحلا كي

 ١14

 صضعب اهراتخا يعفاشلا نع ةياور يهو .ميرحتلا هب تنثي :يناثلا لوقلا

 هنأل :اولاق .هباحصأ ضعب اهراتخا ةروهشم ريغ دمحأ نع ةياور ىهو .هباحصأ

 .عاضرلاك ميرحتلا هب قلعتف ؛رطفلا هنم لصاولاب لصحي ليبس

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 حرشلا”و :((25197/9) ؟فاصتإلا” و .(059 //) ؟ينغملا”و )١901١/1١١(( ؟نايبلا7و )١71/6( ؟فارشإلا” :رظنا

 .(117//431) "عتمملا

3 

 عاضرلا :باتك (مم+)ثيدحلا 40ج

 هنم تعضرأف نبل اهلرد اذإ أطوت مل يتلاركبلا

 نبل اهب لزن ول حكنت مل يتلا ركبلا نأ ىلع عامجإلا دشر نباو رذنملا نبا لقن
 :ىلاعت هلوقل ؛ةعاضرلا نم هل بأ الو اهنبا هنأ ءادولوم هب تعضرأف

 .[؟:ءاسنلا] 4ْكَعَصَرَأ ىلا ْمُكُممهَمْأَو#

 رجت ملو ردان هنآل ؛ةمرحلا رشتنت ال اهنأ دمحأ نع ةياور ةمادق نبا ركذو ءاذه

 .حصأ لوألاو :لاق «لاجرلا نبل هبشأف ؛لافطألا ةيذغتل هب ةداعلا

 .(015 /1/) ؟ينغملا” و ((7/7 /9) "ةيادبلا” و *١17(.« /5) "فارشإلا” :رظنا

 ءاسنلا نم عَمَج نم بيلح يبصلل ِعِمُج اذإ
 سمح ىلإ ةثلاثو ةيناث ةرم كلذ لعف مث يبصلا هيقسو ةوسن نم بلح اذإ

 سمح نهنم ةدحاو لك نم نبللا هفوج يف لصح هنأل ؛نمل انبا ريصي هنإف .تارم

 .ملعأ هللاو «تارم

 .(6 1١ /97) ؟ينغملا” و )١187/1١1(. ؟نايبلا” :رظنا



 عاضّرلا :باتك (مس0)ثيدحلا (

 مرحي ةتيملا ةأرملا نبل له
 وأ اهتوم دعب لفط اهنم عضتراف نبل اهيدث يفو ةأرما تتام نإ :لوألا لوقلا

 نباو روث يبأو يعازوألا لوق وهو .مّرحي هنإف ءيبصلا هبرشأف اهتوم دعب اهنم بلح

 .ةلبانحا بهذم نم روهشملاو رذنملا نباو يأرلا باحصأو مساقلا

 ؛ةأرما نم مظعلا زشنيو محللا تبني هجو ىلع عاضترالا دجو هنأ :مهتجح

 .ةيح تناك ول اك ميرحتلا تبثأف

 هراتخاو .ةلبانحخا ضعبو يعفاشلا لوق وهو .مرحي ال ةتيملا نبل :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نبا

 ال ةتيملاو [؟":ءاسنلا] 4هْكَمَهَصَرَأ لأ ْمُكحُمدَهَمْأَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .ةعضرملا نم عقاو لعف ىلع لدت ةيآلاف ءعضرت

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟ةتيملا نم روصتي فيكف ءتاعضر سمخ مرحملا عاضرلا نأ مدقت هنأ :يقب

 لمك تتام املف .تارم عبرأ كلذ لبق اهنم عضر دق نوكي هنأ :باوجلاو

 .ةسماخلا

 ؟سجن مأ رهاط ةتيملا نبل لهو
 .ةرهاط باوجلا ؟ةسجن مأ ةرهاط ةتيملا هذه له :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 .رهاط اهييلح :اَذِإ
 .(158/17) "عتمملا حرشلا” و «(0 5٠ /7/) "ينغملا” وء(١190/1١) "نايبلا”و ١55 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 نبل لجرلراث اذإ

 لوق وهو .ةمرح هب رشتنت مل ءلفط هنم عضرف نبل لجرل راث اذإ :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم نم حيحصلاو «يعفاشلا



 يلا

4 * 77 
 عاضرلا :باتك (**0)ثيدحلا (4)ج

 [77:ةرقبلا]4 َّنْهَدَلَوَأ َنَعِِضرِب ٌتَدِلَوْلاَو# :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 نم الو ةدلاوب سيل اذهو «تادلاولا نم مكحلا هب قلعتي يذلا عاضرلا هللا لعجف

 .ماكحأ هعاضرإب قلعتي ملف ؛تادلاولا سنج

 «ةروهشم ريغ دمحأ نع ةياور يهو .ةأرملا نبلك هب ميرحتلا تبثي :يناثلا لوقلا

 .يسيباركلا لوق وهو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه باوصلا
 .(7554/9) ؟"فاصنإلا”و )5١9/5(« ؟نيبلاطلا ةضور”و )١657/١١(« ؟نايبلا” :رظنا

 مرحي ال ةميهبلا نبل

 ةماع لوق وهو .امهنيب ةمرحلا رشني مل ةدحاو ةميهب نبل نم نالفط برش اذإ

 .فالخلا مدع رذنملا نبا لقن لب «ملعلا لهأ

 ىكحيو .امهنيب ةمرحلا رشني :لاق هنأ فلسلا ضعب نع يكحو :ينارمعلا لاقو

 .كلام نع كلذ

 باحصأ نأ حوجرملا لوقلا ىلع مزل الإو «ملعلا لهأ ةماع لوق :وه باوصلا

 .ةوخإ مهلك اوحبصألل «ةدحاو ةرقب نيل نم نوبرشي اوناك اذإ تيبلا

 .(45* )١7/ "عتمملا حرشلا” و (0 ؛5 /!/) "ينغملا”و )1١1/ 4١67 ؟نايبلا” و ١7(( 4 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 عجر مث ةعاضرلا نم همأوأ هتخأ يه : هتأرمال لاق اذإ

 مث ةعاضرلا نم هتخأ وأ ةعاضرلا نم همأ يه :هتأرمال لاق اذإ :لوألا لوقلا

 لبقي الو اهنيب قرفيو هحاكن خسفني هنإف ؛تمهو وأ تطلغ :-كلذ دعب- لاق

 .رذنملا نباو روث يبأو دمحأو يعفاشلا لوق وهو .هعوجر

 قالطلاب رقأ ول اى هعوجر لبقي ملف ؛هيلع اهميرحت نمضتي اب رقأ هنأل :اولاق
 .بسنلا نم هتخأ هتمأ نأ رقأ وأ ءعجر مث



 ينِحلا

 عاضّرلا :باتك (مجانيدحلا ()ج نين

 .ةفينح يبأ لوق وهو .هلوق لبق ؛تأطخأ وأ تمهو :لاق اذإ :يناثلا لوقلا

 رقأ مث حاكنلا دحج ولو «حاكن اههنيب نكي مل هنأ نمضتي كلذ هلوق نآل :اولاق

 .ملسم ريغ سايق هنأب اذه نع بيجأو ءانه كلذكو «لبق هب

 كلذ ينبنيف هللا نيبو هنيب |ميف امأ مكحلا يف اذه نكل «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 نإو ءامهنيب حاكن الو هيلع ةمرحم يهف لاق اك رمألا نأ ملع نإف .هقدصب هملع ىلع

 .هلاحب قاب حاكنلاف هسفن بذك ملع

 حزمي ناك اذإ يقب

 ال هنأل ؛ذخاؤي مل حزمي هنأ نئارقلاب انملع نإ :هلا» نيميثع نبا خيشلا لاق

 يف لصألا نأل ؛هرارقإب ذخاؤي هنإف ,ملعن مل نإو نيب ليلدب الإ احاكن لطبي نأ نكمي

 .حيحص هنأ رارقإلا

 .(557/11) "عتمملا حرشلا”و 05٠9(« /ا/) ؟ينغملا”و ١155( /5) "فارشإلا” :رظنا

 ةعاضرلا نم اهوخأ اهجوز نإ :تلاق اذإ ةأرملا

 اهوخأ اهجوز نأ ترقأ اذإ ةأرملا :(0 7١ /7/) ؟ينغملا” يف فلل ةمادق نبا لاق

 لبق ناك نإف .اهيلع قح هنأل ؛حاكتلا خسف يف املوق لبقي مل ءاهبذكأف ةعاضرلا نم

 جوزلل نكي مل ,هتضبق دق تناك نإف .هقحتست ال اهنأب رقت اهنأل ؛اهل رهم الف ءلوخدلا

 اهنأب ةملاع تناك اهنأ ترقأف .لوخدلا دعب ناك نإو ءامل قح هنأب رقي هنأل ؛اهنم هذخأ

 يف هتجوز ىهو «ةهبشب ءطو هنأل ؛رهملا اهلف ءكلذ نم اًئيش تركنأ نإو «ةعواطم

 تملع نإف «ىلاعت هللا نيبو اهنيب هيف امأف ,لوبقم ريغ هيلع اهلوق نآل ؛مكحلا رهاظ

 يدتفتو «هنم رفت نأ اهيلعو ءاهتطو نم هنيكمتو هتنكاسم اهل لحي مل ؛هب ترقأ ام ةحص

 .اهنكمأ امهم هنم صلختلا اهيلعف ؛ىنز اهل هأطو نآل ؛اهنكمأ اهب اهسفن



 عاضّرلا :باتك (+0)ثيدحلا (؛)

 ىرفصلا ىربكلا تعضرأف ناتجوز هل ناك اذإ
 .هلوخد لبق ًةريغصلا ةريبكلا تعضرأف «ةريغصو ةريبك جوزت اذإ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ديبأتلا ىلع تمرحو لاحلا يف ةريبكلا حاكن دسف

 هللا لوقل ؛ديبأتلا ىلع مرحتف ءاسنلا تاهمأ نم تراص ةريبكلا نأل :اولاق

 لوقلا ىلع اذهو .اهب هلوخد طرتشي ملو [1:ءاسنلا] «ٌمُكِيآَس ُتَدَهَمْأَو# :ىلاعت

 نم ةجوزلا مأ نإف همدعب لوقلا ىلع امأ «ةرهاصملاب مرحي ام عاضرلاب مرحي هنأب
 .مرحت ال عاضرلا

 .يعازوألا لوق وهو .ةريغصلا هنم عزنتو تباث ةريبكلا حاكن :يناثلا لوقلا

 :ةريغصلا يف اوفلتخاو .لوألا لوقلا :وه باوصلا

 لخدي ملو ةبيبر اهنأل :اولاق ؛دمحأ نع ةياور يهو .تباث اهحاكن :لوألا لوقلا

 حان الف ىحرهب مُثْأَحَم د اَونوُكَك َمَّل نإَف# :ىلاعت هللا لوقل ؛مرحت الف اهمأب

 .[77:ءاسنلا] 4 َمْكحَعْنَع

 .دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأو يعفاشلا لوق وهو .اهحاكن خسفني :يناثلا لوقلا

 خسفناف مرحم امهنيب عمجلاو .هحاكن يف اتعمتجاو اتنبو امأ اتراص اممأل :اولاق

 حاكن خسفنا ىرغصلا ىربكلا عاضرإ درجمب هنأ :اذه نع بيجأو .امهحاكن

 .عمج لصحي ملف ؛ىربكلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا : وه برقألا

 خسفنا ىربكلاب لخد دق ناك اذإ امأ .ىربكلاب لخدي مل اذإ اهيف ةلأسملا هذهو

 .هئاسن تاهمأ نم تراص ةريبكلا نأل ؛دبألا ىلع اعيمج اتمرحو اعيمج امههحاكن

 .اهمأي لوخدم ةبيبر ةريغصلاو
 .(4؛ 8/13 ؟عتمملا حرشلا” و (5 48/7 "ينغملا” و «(11١؟١ /5) ؟فارشإلا” :رظنا



 /ٍج

 عاضرلا دعب امهنم لك هقحتست يذلا رهملا

 هلوخد لبق خسفنا اهحاكن نأل ؛ةريغصلا رهم فصن هيلع :هثللم ةمادق نبا لاق

 بوجو يف جوزلا قالطك ناك يبنجأ نم ءاج اذإ خسفلاو ءاهتهج ريغ نم اهب

 نم ببسب اهحاكن خسف نأل ؛اهب لخد نكي مل نإ ةريبكلل رهم الو «هيلع قادصلا

 روث وبأو «يعفاشلاو «كلام لاق اذهبو .تدترا ول (ى ءاهقادص طقسف ءاهتهج

 ؛اهرهم طقسي مل «ةريبكلاب لخد ناك نإو .افالخ هيف ملعن الو ,«يأرلا باحصأو

 .اهريغب الو اهتدرب طقسي ال كلذلو «ءيش هطقسي ال ارارقتسا اهب هلوخدب رقتسا هنأل

 حاكن تدسفأ اذإ اهنأ يف افالخ مهنيب ملعن الو :رخآ عضوم يف هغلله لاقو

 ءاهيلإ هادأ ناك نإ ءيشب اهيلع عجري الو ءاهرهم طقسي ال هنأ لوخدلا دعب اهسفن

 .اهاطعأ |ب اهيلع عجري هنأو ءاهقادص طقسي هنأ لوخدلا لبق هتدسفأ اذإ اهنأ يف الو

 .(4 ملا "عتمملا حرشلا” و .(001" م غ9 /0) "؟ينغملا” :رظنا

 ؟ةريغصلا رهم نم همزل امب ةريبكلا ىلع جوزلا عجري له

 ام هيلع تفلتأ اهنأ :مهتجح .دمحأو يعفاشلا لوق وهو .عجري :لوألا لوقلا

 ةيعفاشلا ضعب نع يكحو .عيبلا هيلع تفلتأ ول اك نامضلا اهيلع بجوف هتلباقم يف

 .هنامض بجوف عضبلا تفلتأ اهنأل ؛اهقادص عيمجب عجري هنأ

 قادصلا فصنب اهيلع عجر داسفلا تدارأ ةعضرملا تناك نإ :يناثلا لوقلا

 .لاملاك إطخلا يف نمض دمعلا يف نمض ام نأب لوقلا اذه درو .الفالإو

 عاضّرلا :باتك (مس)ثيدحلا (؛

 م جوزلا نآل ؛ىمسملا رهملا فصنب جوزلا عجريو «لوألا لوقلا :وه باوصلا

 080٠0(. /9/) "ينغملا” :رظنا



 روجفلا نبلب عاضرتسالا مكح

 نبلب عاضرتسالا زاجأ مهضعبف «كلذ يف افالخ ةمادق نباو رذنملا نبا ركذ

 .ههرك مهضعبو «روجفلا

 .اهدنع عضري ةحلاص ةأرما هنبال رظني نأ لجرلل يغبني يذلاو

 اههبشي ال يك ؛ءاقمحلا نبلب عاضترالا هركيو :همالك رخآ يف ةمادق نبا لاق

 .ملعأ هللاو عابطلا ريغي عاضرلا نإ :لاقي هنإف ؛قمحلا يف دلولا

 .(037 /1) «ينغملا”و «.(1١؟7 /5) ؟فارشإلا” :رظنا



 َسْيَل َلُجَّولا نإ وللا زا كا هلا وُ قع ل 6 يأ

 هه ري ريم )لل سمج ل م ص أ 00 .1 5م © جنح 1 11 م5 يحتال. 1

 نم مرحي ام ةعاضرلا َنِم اومرح :لوقت ةشئاع تناك كِلذبف :ةَو لاق

 .بّسنلا

 ؟ِكّمع اَنأ «ينم َنيبِجَسَتَأ :لاقف هل نذآ ملف م أ َلَع َندآَتْسا :ٍظفَل فَو 2 كسا 2# م 0 ا ل ل 06 هم

 مغرب ه 72 0 00 هرم هةر اس 56 12 يو مك ب مك 0
 تلاّسف :تلاق ءىخا نّيلب ىخا ةأَرما كتعضرا :لاق ؟كلذ فيك :تلقف

 (!كنيِمَي ترك ؛هل ينذئا ! حلفأ َقَدَص» :لاقف كك هللا ٌلوُسَر و هر ماروك 42و 8156 مهم سل ل 117 ام ا

 هيراس تو ريو يف شل هد يف هياو 0 0
 هب رمالا وقو ديرت الو «لجّرلا ىلع وعدت بَرَعلاَو .ترقتفا ىأا تيرت

 يراخبلا هجرخأ يناثلا ظفللاو )١555(« ملسمو ءهظفل اذهو )5١57( يراخبلا هجرخأ

 )5555و0١65(.
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 عاضرلا :باتك (م)ثيدحلا (4)ج ل

 :ثيدحلا ظافلأ

 مأ ىلوم :ليقو دي هللا لوسر ىلوم وهو «ةلمهملا ءاحلاو ءافلاب (حلفأ) :اهلوق

 .ةملس

 يبأ مساو .ارغصم نيتلمهم نيسو نيعو فاقلا مضب (سيعقلا) :اهلوق

 .دعحلا :سيعقلا

 .لوخدلاب نذإلا بلط :يأ (نذأتسا) :اهلوق

 .ةرجهلا نم سمخ ةنس رخآ باجحلا لزن (باجحلا لزنأ امدعب) :اهثوق

 ريسافت نقلملا نبا اه ركذ دقو هكللَ فنصملا اهرسف «!كنيمي تبرت» :هلوق

 .ةعست ىلإ اهلصوأ .ىرخأ
 .(17/5) ؟حيضوتلا” و ,("ا/“ /8) «لينلا”و ١5(« /9) ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟مرحي لحفلا نبل له

 راص ءاهتبا ريغ الفط هب تعضرأف نبل ال باثو لجر نم تلمح اذإ ةأرملا

 .فالخ الب ةعاضرلا نم اهل انبا عضترملا لفطلا

 ةأرملا جوز هنوكل ؛نبللا هيلإ بوسنملا لجرلا كلذل انبا نوكي له :اوفلتخاو

 ؟لحفلا نبلب ىمسي ام وهو «ةهبش وأ كلمب اهئطو وأ

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .عاضرلا نم هل اًدلو ريصيو .مرحي :لوألا لوقلا

 ةمئألا ٍلوق وهو .هتشي» ةشئاعو سابع نباو ريبزلاو يلع :ةباحصلا نم عمج مهنم

 .ةعبرألا
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 عاضرلا :باتك (مم)ثيدحلا (؛)ج

 حلفأ عم اهتصق يف فلؤملا هركذ يذلا اخن» ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .سيعقلا يبأ يخأ

 ريبزلا نباو رمع نبا نع اذه يور .اًئيش مرحي ال لحفلا نبل :يناثلا لوقلا

 ةملس يبأو بيسملا نبا لوق وهو .هّق# ةملس مأ تنب بنيزو جيدخ نب عفارو

 ةبالق يبأو يعخنلاو يبعشلاو راسي نب ءاطعو راسي نب ناهيلسو ملاسو مساقلاو

 .هعابتأو دوادو ةعيبرو

 ركذي مل [1":ءاسنلا]4 حُكَمَعَصْرَأ لأ ْمُكحشدَهَمْأَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 ركذلاب ءيشلا صيصخت نأب :اذه نع بيجأو .بسنلا يف امهركذ امك تنبلا الو ةمعلا

 .ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج دقو ايس الو .هادع امع مكحلا يفن ىلع لدي ال

 «ةأرملا نم لصفني امنإو لجرلا نم لصفني ال نبللا نأ رظنلا ثيح نم اًضيأ اوجتحاو
 الف صنلا ةلباقم يف سايق هنأ :اذه نع بيجأو !؟لجرلا ىلإ ةمرحلا رشتنت فيكف

 نبا راشأ اذه ىلإو ءاعم ةأرملاو لجرلا ءام وه نبللا ببس نإف :اًضيأو «هيلإ تفتلي

 لحفللف «نبللا ردي ءطولا نإف :اًضيأو .دحاو حاقللا :ةلأسملا هذه يف هلوقب سابع

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 )١550(( "ملسم حرش”و )08١/7(2 ؟ينغملا”و «(518/18) ؟راكذتسالا”و )١١١/0(« "فارشإلا” :رظنا

 .(161/9) "حتفلا” و 054 /ه) "دازلا”و

 رخآب تجوزت مث نبل هنم اهلو هتجوز لجرلا قلط اذإ

 :لاوحأ ةسمخ امل ةلأسملا هذه

 وهف ؛يناثلا نم دلت ملو ءصقتني ملو دزي مل هلاحب لوألا نبل ىقبي نأ :اهدحأ

 .افالخ هيف ملعن ال :ةمادق نبا لاق .لمحت مل وأ يناثلا نم تلمح ءاوس «لوألل



 نجلا

 كل 51
 عاضرلا :باتك ()ثيدحلا (؛)ج

 .اذه ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقن .ةصاخ يناثلل نبللاف «يناثلا نم دلت نأ :يناثلا

 مث عطقنا وأ .دزي مل وأ داز ءاوس «لوألل وهف «يناثلا نم لمحت ال نأ :ثلاثلا

 .لئاق ىلإ هاوزعي ملو نيميثع نباو ةمادق نبا هركذ .عطقني مل وأ «داع

 نيب فالخ هيف اذهف «يناثلا نم لمحلاب دازو ءايقاب لوألا نبل نوكي نأ :عبارلا

 :ءاملعلا

 لوق وهو .لوألا نم هعاطقنا نيبتي ىتح ءادبأ اعيمح امهنيب نبللا :لوألا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو ةلبانحلاو ةيكلاملا

 .ةيعفاشلاو ةيفنحلا لوق وهو .يناثلا نم دلت ملام لوألل وه :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه باوصلا

 فالخ هيف اذهو .يناثلا نم لمحلاب باث مث ءلوألا نم عطقنا :سماخلا لاخلا
 م اع

 :اضيا

 لوق وهو .هعاطقناب همكح لازف عطقنا لوألا نبلو يناثلا نم وه :لوألا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو ةلبانحلا ضعبو يعفاشلل

 .ةلبانحلا ضعبو يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو .امهنم وه :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه برقآلا

 .(445 )١1/ "عتمملا حرشلا” و «(5 407 //) ؟ينغملا”و «(7587 /14) "راكذتسالا”و )١١7/0(( ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟مرحي ينازلا نبل له
 اهل انبا عيضرلا راص ءايبص هب تعضرأف نبل اهل لزنف انزلا نم تدلو نإ ةأرملا

 .اهيلإ بوسنم دلولاو «ةقيقح اهنبل نم عضر هنأل ؛قافتاب
 :هتطوب نبللا باث يذلا لجرلا نيبو عيضرلا نيب ةمرحلا توبث يف اوفلتخاو



 حلا كمي
 3 0 0 ٠ ٠

 عاضرلا :باتك (ممم)ثيدحلا (؛)ج

 ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا بهذم وهو .امهنيب ةمرحلا رشني ال هنأ :لوألا لوقلا

 ةوبألا ةمرح تبثت مل الف .ةوبألا عرف امهنيب ميرحتلا نأل :اولاق ءنيميثع نبا هراتخاو

 .ةقيقح هتفطن نم اهنأل ؛انزلا نم هتنبا ميرحت قرافيو .اهل عرف وه ام تبثي مل

 ضعبو ةيكلاملا لوق وهو .ةمرحلا رشني انزب لزن نإو لحفلا نبل :يناثلا لوقلا

 نآل ؛هروظحمو هحابم كلذ يف ىوتساف ؛ةمرحلا رشني ىنعم هنأل :اولاق «ةلبانحلا

 .نبلو دلو هنم لصح عئطاولا

 .(1794/17) "عتمملا حرشلا” و «(0 55 /7) ؟ينغملا” و )١77/11١(« ؟نايبلا” :رظنا

 ناعللاب اهجوز هافنف اهدلو تعضرأ اذإ ةأرملا

 جوزلا ىفتف الفط هنبلب تعضرأو دلوب هتأرما تتأ نإو :هنللو ينارمعلا لاق

 مل نإف دلولل عبات عيضرلا نأل ؛جوزلا نود ةعضرملا نبا عيضرلا ناك «ناعللاب دلولا

 .هل انبا عيضرلا نكي مل دلولا بسن تبثي

 وهو «ةلبانحلا بهذم يف حيحصلاو «يعفاشلا لوق وه هركذ يذلا اذه :تلق

 .نعالملا يف عاضرلا ةمرح تبثت :اولاقف ةلبانحلا ضعب فلاخو ,«باوصلا

 .ينازلا نبل مكح يف مدقت ام رظناو

 .(؟147/4) ؟فاصنإلا” و «(4 4 /7) «ينغملا” و ١177(« /11) نايبلا” :رظنا



 نِْحلا كم
 “ا ةوعأ

 ثيدحلا (؛)ج سل

 :َلاَقَف «ُلُجَر يِدْنِعَو لكي وللا ُلوُسَ َنِلَع َلَحَد :ْثتَلاَق اهنضض هع 0
 َنوَظْنا ٌةَسْياَع اَي) :َلاَقَق .ةَعاَضَّرْلا نم ه يِخَأ : :تلق «!؟اًذَه ْنَم ةَشْياَع اَي»

 عاضّرل ١ باتك (ممو)

 وحإ .«!ِةَعاَجَلا َنِم ٌةَعاَضَرلا ان 58 | ْنَم

 :ثيدحلا جيرخن

 )١5655(. ملسمو ؛هظفل اذهو (؟141) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يبأل انبا هنظأو .همسا ىلع فقأ مل :هنللو ظفاحلا لاق (لجر يدنعو) :اهلوق

 .سيعقلا

 عاضر وه له كلذ نم عقو ام نلمأت :هانعم «نكناوخإ نم نرظنا» :هلوق

 يذلا مكحلا نإف ؛عاضترالا رادقمو «ةعاضرلا نمز يف هعوقو نم :هطرشب حيحص

 .طرتشملا عاضرلا عقو اذإ نوكي امنإ عاضرلا نم أشني

 .(َنُكَناَوْخِإ ْنَم َنْرظْنا» :هلوقل ؛ليلعتلل ءافلا «ةعاجملا نم ةعاضرلا (منإف» :هئوق

 .ةعاجملا نم نوكي نأ هطرش لب ءنكل اخأ راص نكعم عضر نم لك سيل :ينعي

 يه ةولخلا اهب لحتو ةمرحلا اهب تبثت يتلا ةعاضرلا :يأ «ةعاجملا نم١ :هلوق

 نبللا اهيفكي ةفيعض هتدعم نأل ؛هتعوج نبللا دسل الفط عيضرلا نوكي ثيح

 هنأكف ءاهدالوأ عم ةمرحلا يف كرتشيف ؛ةعضرملا نم ءزجك ريصيف «همحل كلذب تبنيو

 :ىلاعت هلوقك «ةعاجملا نم ةمعطملا وأ ةعاجملا نع ةينغملا الإ ةربتعم ةعاضر ال :لاق
 . و 00

 .[ 4 :شيرق]# عوج نم مهمعط مهمعطأ#

 .0/ /1) "حيضوتلا” و «(1410/9) ؟حتتفلا” و «(17 /5) ؟مالعإلا” و .(140 /5) ؟مهفملا” :رظنا



 ميرحتلا هب قلعتي يذلا عاضرلا تقو

 وهو .لفطلا عاضرب تبثت تبثت امك غلابلا عاضرب عاضرلا ةمرح تبثت :لوآلا لوقلا

 نبا لاق «يلع نع يورو «مزح نباو يرهاظلا دوادو دعس نب ثيللاو ءاطع لوق

 يبأ نع اًضيأ يورو «ماطف دعب عاضر ال نأ هنع حيحصلاو «هنع حصي الو :ربلا دبع

 هنع فرصنا مث هب يتفي ناك :ربلا دبع نبا لاق ءىسوم
 ىلإ ليهس تنب ةلهس تءاج :تلاق اك ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 ءانيلع لعخدي هنإو «لاجرلا غلبي ام غلب دق ةفيذح يبأ ىلوم املاس نإ :تلاق ديب يبنلا
 ناز

 :255 يبنلا امل لاقف ءاَئيش كلذ نم ةفيذح يبأ سفن يف نأ نظأ ينإو

 )١875(. ملسم هاور ؛!ِهْيَلَع

 امك اهيدث ةأرملا همقلت نأ امأو هاقسيو نبللا هل بلحي نأ :ريبكلا عاضر ةيفيكو

 نع ربلا دبع نبا اذه ركذ .ملعلا لهأ دنع يغبني ال كلذ نأل الف لفطلاب عنصت

 .ءاطع

 تعد اذإ الإ ءرغصلا يف ناك نمل الإ امّرحم نوكي ال عاضرلا :يناثلا لوقلا

 اذهو .هنم باجتحالا قشيو هلوخد نع ىنغتسي ال يذلا ريبكلا عاضر ىلإ ةجاحلا

 .ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا

 مد :هيفو فلؤملا هركذ يذلا انعم ةشئ ةشئاع ثيدح نيب عمجلا :لوقلا اذه ةحح

 .لوألا لوقلا يف مدقت يذلا ةلهس ةصق يف اهثيدح نيبو ء(ِةَعاجلا َنِم ٌةَعاَضَّرلا

 الف ريبكلا عاضر امأو «نيلوحلا يف ناك ام وه مرحملا عاضرلا :ثلاثلا لوقلا

 :ةباحصلا نم مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .مرحي

 نينمؤملا تاهمأ رئاسو سابع نباو ةريره وبأو رمع نباو دوعسم نباد يلعو رمع

 يِمرَك هيِعِضْرَأ 1

 ابأ نأ الإ ؛ةمئادلا ةنجللا يتفت هبو «ةعبرألا ةمئألا لوق وهو , غني ةه» ةشئاع ريغ



 عاضّرلا :باتك ()ثيدحلا(؛)

 ءزاج ارهش داز اذإ كلام نعو «نينس ثالث :رفز لاقو ءفصنو نيتنس :لاق ةفيئح

 .نارهش يورو

 باتكلا رهاظ فلاخي مكحت :ةمادق نبا لاق .حيحص ريغ ةفينح يبأ لوقو

 هبو .نطبلا لمح لمح اب دارملا نأ سابع نباو يلع نع انيور دقف ؛ةباحصلا لوقو

 :ىلاعت هللا لوق اذه ىلع لد دقو ءرهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ ىلع لدتسا

 .[4١:نارقل]# ِنيَماَع فهل صفو#

 ْنَمِل يلمع لوح َّنُهَدَلوأ َنَعِضُي ُثَدلوْلاَول :للاعت هللا لوق :روهمجلا ةجح
 ال هنأ ىلع لديف ؛نيلوح ةعاضرلا مامت لعجف [777:ةرقبلا]4 َةَعاَضلأ متُي نأ َداَرأ

 َنِم ٌةَعاَضّرلا اَّنِإ) :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ان ةشئاع ثيدحو ءامهدعب اهل مكح

 لاق :تلاق اه ةملس مأ ثيدحو «نيلوحلا يف ناك ام يه ةعاجملا ةدمو .اِةَعاَجمملا

 َلبَك َناكَو ؛يذَّنلا يف ءاَعمألا َقَتق اَم الإ ٍةَعاَضّرلا نم ُمُرَجي الا يي هللا لوسر

 .ىرخأ ةلدأ مهو ,حيحص هدنسو )١١07(.« يذمرتلا هجرخأ .«ماطفلا

 :اهنم ةبوجأب مدقتملا ةلهس ثيدح نعاوباجأو
 ملعيل صوصنلا نيب خيرأتلا ةفرعم ىلإ جاتحت خسنلا ىوعد نكلو .خوسنم هنأ

 .رخأتملا نم مدقتملا

 .امهريغ دحأل سيلو «ةلهسو ملاسب صاخ هنأ

 وه :ايناث .مهتلدأ ةوقل كلذو ؛روهمجلا لوق وه يذلا ثلاثلا لوقلا :وه حجارلا

 . اهسشو» ةشئاع ريغ تيأر |ميف هنع حص نم مهفلاخي ملو «ةباحصلا نم ريبك عمج لوق

 .ملعأ هللاو .بيرق لوق يناثلا لوقلا نأ ىلع

 "ملسم حرش”و .(047/10) ؟ينغملا”و .(5078 لالا“ ى3د317/) "راكذتسالا”و ء(18/0١١) "فارشإلا” :رظنا

 «ةنجللا ىواتف”و «(477/1) ؟عتمملا حرشلا”و ء(هالال/4) ؟دازلا”و 7١(. /84) ؟ىواتفلا”و )١45(«

 ( ا



 بنخلا

 عاضّرلا :باتك (مم4)ثيدحلا (4)ج هن

 ةأرما هتعضرأ مث نيلوحلا لبق لفطلا مطف اذإ

 ةأرما هتعضرأ مث مطفو نيلوحلا لبق ءاذغلاب دولوملا ىنغتسا اذإ :لوألا لوقلا

 .يعازوألاو كلام لوق وهو .مرحي ال يناثلا عاضرلا نإف ءىرخأ

 ُمُرحح ال» :ّديكَي هللا لوسر لاق :تلاق ان ةملس مأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 «يذمرتلا هج رخأ .«ماطفلا َلَبَق َّناَكَو يذلا 5 َءاَعْمألا ّقَتْف اَم لإ َةَعاَضْرلا َنِم

 .هذه لبق يتلا ةلأسملا يف مدقت دقو ؛حيحص هدنسو

 عضترا مث نيلوحلا لبق مطف ولف .ماطفلاب ال نيماعلاب رابتعالا :يناثلا لوقلا

 .يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .ميرحتلا لصحلا اههيف

 ْنَمِل 70 َّنُهَدَلَوأ َنْعِضب ُتدِلاوْلاَو## :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 يقف
 ل

 َعاَضَر ال» : هته سابع نبا ثيدحو [7:ةرقبلا]4 َةَعاَسيل 2 نأ َداَرَأ ا لالا لا

 ثيدح نع اوباجأو «سابع نبا ىلع هفقو بوصو ينطقرادلا هجرخأ .«ِنْيَلْوَحلا

 .هسفنب ال هتدمب ربتعم ماطفلا نأب ءلوألا لوقلا دنع مدقتملا ةملس

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه برقألا
 .(1537/9) ؟حتفلا” و «(0 49 رثال) ؟ينغملا” و ,(310/ /) "ةيادبلا”و غ(55١ )١١/ ؟نايبلا” :رظنا

٠ 

 سا١ 1١ 3

 هك

 سو

 نيلوحلا دعب سمخلا لمكأو نيلوحلا يف سمخلا ضعب عضترا اذإ

 يف سمخلا ضعب اهنم عضترا 2 5) "نايبلا» يف هفللَج ينارمعلا لاق

 نأل ؛هب لصحي ال ميرحتلا نإف «نيلوحلا دعب سمخلا يقاب عضترا مث نيلوحلا

 .كلذ دجوي ملو نيلوحلا يف تاعضر سمخب قلعتي ميرحتلا



 قع 0002
 3 سوم يطا راه سي ودع 09 و

 َتنب ىَيَي َّمأ َجْوَرَت هنأ تضخ ِثراَحلا ِنْب ةبقع نع ك2 شراع اًهإ ىبأ تنب

 :ّلاَق 08 ) َكِلَذ َترَكَذَف ءكَتعَضْرَأ ُلَق :َتَلاَقَف ئعاَدَوَس مَآ ْتَءاَحَف

3 ًُ 

 ْذَقَو ؟فتكو :َلاَق هَل َكِلَذ تْرَكَدَف ءتْبَّخَتَتَف :لاَق ءىَنَع ضَرْعَأَف

 ريصمر بي و5 ه2 ه2 ه رس

 .((مكتعضزأ دق ْنَأ تَمَعَر

 هجرخي مل ثيدحلا اذه :هكلله نقلملا نبا لاق ء.ملسم هجرخي ملو (5509) يراخبلا هجرخأ

 دارفأ نم وه امنإو ءاّئيش ثراحلا نب ةبقع نع هحيحص يف جرخي مل لب ."هحيحص” يف ملسم

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةأرما يهو «ةمجعملا نيغلا حتفب ةينغ :اهمسا (باهإ يأ تنب ىبحي مأ) :هلوق

 .دمحمو عفان :هيدلو مأو معطم نب ريبج

 .اهمسا ملعأ ال :هفثلو نقلملا نبا لاق (ءادوس ةمأ) :هلوق
 .020/9) ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؛؟ةعاضرلا ىلع ةداهشلا يف لبقي يذلا ددعلا مك

 ةداتقو ءاطع لوق وهو .عبرأ نم لقأ ءاسنلا نم لبقي ال :لوألا لوقلا

 .لجرك نيتأرما لك نأل :اولاق «يعفاشلاو يبعشلاو



 نِحلا كي
 © هند
 ثيدحلا(4)ج -___

 ةيفنحلا لوق وهو .ناتأرماو لجر وأ نالجر الإ هيف لبقي ال :يناثلا لوقلا

 ًأودِيْشَتَساَو# :ىلاعت هلوقل ؛ثيخ باطخلا نب رمع نع يورو
 عام صرع خل ريس جسور

 .[145:ةرقبلا]4 ناتو ٌلَْجيَه لج اوكي هَل نو ْمُكِلاَعَ

 .دمحأ نع ةياورو مكحلا لوق وهو .نيتأرما ةداهش الإ لبقت ال :ثلاثلا لوقلا

 .ىللوأ ءاسنلاف ؛نيلجر ةداهش الإ لبقي الو ءءاسنلا نم لمكأ لاجرلا نأل :اولاق

 لوق وهو «ءاهبتداهش عم فلحتستو ةلوبقم ةدحاولا ةأرملا ةداهش :عبارلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإو ديخت#» سابع نبا

 وهو .ةيضرم تناك اذإ عاضرلا يف ةلوبقم ةدحاولا ةأرملا ةداهش :سماخلا لوقلا

 نبا هراتخاو .دمحأ نع ةياورو بئذ يبأ نباو يعازوألاو يرهزلاو سواط لوق

 .فلؤملا هركذ يذلا عني ثراحلا نب ةبقع ثيدحل ؛يناكوشلاو ميقلا نباو ةيميت

 .ملعأ هللاو .سماخلا لوقلا :وه حيجارلا

 .(؟8/7) "حيضوتلا”و 2008 /97) "ينغملا”و «(7/1 /7) "ةيادبلا” و )١717/0(« ؟فارشإلا” :رظنا

 عاضّرلا :باتحك (مجو)

2-0 
 2 .ظ

 نم نيديهس .

 هددع يف وأ عاضرلا دوجو يف كش اذإ

 عاضرلا ددع يف وأ عاضرلا دوجو يف كشلا عقو اذإو :هللل ةمادق نبا لاق

 نيقيلا نع لوزن الف همدع لصألا نأل ميرحتلا تبثي مل ؛ال وأ المك له مرحملا

 .همدعو قالطلا يف كش ول [ى ءكشلاب

 ةشئاع ثيدحب اذه لدتسيو «شلله نيميثع نبا خيشلا لاق اذه وحنبو :تلق

 :هيف دهاشلاو .تامولعم سمخب نخسنف :هيفو ؛مدقت دقو ءملسم يف اهنض

 .تامولعم

 .(40 4 /170) "عتمملا حرشلا” و «( هال /7) "ينغملا” و )١59/11( نايبلا” :رظنا



 عاضّرلا :باتك (م«ه)ثيدحلا (؛

 ةرسفم الإ عاضرلا ىلع ةداهشلا لبقتال

 :تلاق ولف «ةرسفم الإ عاضرلا ىلع ةداهشلا لبقت الو :هفلله ةمادق نبا لاق

 .عاضرلا نم هذه نبا اذه نأ دهشأ

 مهنمو «ليلقلاب مرحي نم مهنم ءهيف سانلا فلتخي مرحملا عاضرلا نأل «لبقت ال

 .هداهتجاب هيف مكاحلا مكحيل «هتيفيك نييبت دهاشلا مزلف «نيلوحلا دعب مرحي نم

 «تاقرفتم تاعضر سمح هذه يدث نم عضترا اذه نأ دهشي نأ دهاشلا جاتحيف

 .نيلوحلا يف ؛هفوج ىلإ نهيف نبللا صلخ
 .(455/5) ؟نيبلاطلا ةضور” و «.(009 /) ؟ىبغملا” :رظنا



 يحل
- 001 
 عاضرلا :باتك (مس+)ثيدحلا 0

2-4 
 ْنِم :يِنْخَي - لك هللا ُلوُسَر َجَرَح :َلاَق كفيخ ٍبِزاَع نْب ءاَربْلا نع 6 و.

 0200 سا 7 1 - هه مس 20 200007 هلل 0رر س م

 َلاَقَو ءاَمِديِب َدَحَأَ ٌنِلَع اَكَواَنتف مَع اَي :يِداَنث ةَرمح هبا ُمُهْنَعَتَف - كَم

 ٌرَمْعَجَو ٌدْيَرَو ّنِع اًهيِف مصتخاَف ءاهتلمتحاف ءكّمع ةئبا كنود :ةمطافل 7 هس ظن (س و ع سي 004 ست[ سي رت م لك ل كسك

200 

 انأ :ٌنَع َلاَقَ
 و 3-9
 اَهتَلاَحَو ءيمَع َةَنبا :ٌرَمْعَج َلاَقَو ! يّمَع هبا ّيِهَو ءاَبب َقَح 0 يا سوا وجو ل كس 0 ا 007 هم أ

 اَهِتَلاَخ لكي وللا ل لوو اهب ىطقفأ ايعأ با 0 َلاَقَو !يتت 0 نازي كن 1 ماس د 2 د ه4 مس 0

2# 

 :ثيدحلا جيرخت

 .ملسم هجرخي ملم ١ 25599) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ءاضقلا ةرمع دعب اذه ناك (ةكم نم ينعي) :كئكوف

 .اهمسا يف فالخلا مدقت (ةزمح ةنبا) :هلوق

 هل الالجإ كلذب دي يبنلا تبطاخ اهنأك :ظفاحلا لاق (معاي :يدانت) :هلوق

 نم هوخأ وهف بسنلا نم همع ناك نإو «ةزمح نوك ىلإ ةبسنلاب وأ اهمع نبا وهف الإو
 .ةعاضرلا

 لاعفألا ءامسأ نم ةملك يهو «ىثنأل باطخ فاكلا رسكب (كنود) :هلوق

 .هيلإ راشملا ءيشلا ذخأب رمألا ىلع لدت



 ل

 1 11 ع - 4 ٠ 0 ٠

 عاضرلا :باتك (”)ثيدحلا (؛ج

. 
3-2 

 تناكو هدنع نوكت مهأ يف :يأ (رفعجو ديزو يلع اهيف مصتخاف) :هلوق

 كنج يلع ثيدح يف كلذ تبث :ظفاحلا لاق «ةنيدملا مهمودق دعب كلذ يف مهتموصخ

 .مكاحلاو دمحأ دنع

 سيمع تنب ءاسأ :اهتلاخ مسا (يتحت اهتلاخو يمع ةنبا رفعج لاقو) :هلوق

 اهتخأ مساو هني هدعب يلع اهجوزت مث ركب وبأ اهجوزت تام املف .رفعج ةجوز

 نيبو هنيب ىخآ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :هببس (يخأ تنب :ديز لاقو) :هلوق

 .ةزمح اهيبأ

 يف اهنم برقت اهنأل ؛صاخلا مكحلا اذه يف :يأ «مألا ةلزنمب ةلاخلا» :هلوق

 .قايسلا هيلع لد امل ؛دلولا حلصي ام ىلإ ءادتهالاو ةقفشلاو ونحلا

 ةقباسملاو رهصلاو بسنلا يف :يأ («كنم انأو ينم تنأ» :يلعل لاقو) :هئوق

 .اهيف هكيرش رفعجف الإو «ةبارقلا ضحم دري ملو ءايازملا نم كلذ ريغو ةبحملاو
 :هب دارملا ,ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب ( يقلخ تهبشأ» :رفعجل لاقو) :هلوق

 .ةرهاظلا تافصلا

 .ةنطابلا تافصلا .هب دارملا ماللاو ءاخلا مضب « يقلخوا :هلوق

 نم :يأ «انالومو» :هلوقو «ناييإلا يف يأ (««انوخأ تنأ» :ديزل لاقو) :هلوق

 نم اذخأ اذهو .مهنم موقلا ىلوم نأ حص دقو .ةقيقح هالوم وهف ؛هقتعأ هنأ ةهج

 .[0:بازحألا] مُكيلومَو نيد ىف ٌمُكنوْعِلَق» :ىلاعت هلوق
 .(584 /1) ؟مالعلا ريسيت” و «(000 /9/) ؟حتفلا” و «(28 /9) ؟مالعإلا” :رظنا



 أ

 4 ٠

 :باتك (مم+)ثتيدحلا (4)ج هنن
 عاضرلا

05 
- 

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لفطلا ةناضح ركح

 ؛ةبجاو هتناضحو لفطلا ةلافك :(517 /7) ؟ىينغملا» يف هفلل ةمادق نبا لاق

 نم هؤاجنإو «هيلع قافنإلا بجي اى «كالحلا نع هظفح بجيف ءهكرتب كله هنأل

 اهب قلعتف ؛هل اباحصتساو لفطلا ىلع ةيالو اهيف نآل ؛هتبارقل قح اهب قلعتيو كلاهملا

 .طيقللا ةلافكك «قحلا

 ؟ةناضحلا هل تبثت يذلا وه نم

 الو «ءلفطل ةناضحلا تبثت الو :(517 /7) ؟ينغملا يف هفللك ةمادق نبا لاق

 ؛قساف الو «هريغ لفكي فيكف «هلفكي نم ىلإ جاتحم وهو ءاهيلع ردقي ال هنآل ؛هوتعم

 هنأل ؛هتناضح يف دلولل ظح الو «ةناضحلا نم بجاولا ءادأ يف هب قوثوم ريغ هنأل

 باحصأو .يعفاشلاو ءيروثلاو ءءاطع لاق اذهبو .قيقرلا الو .هتقيرط ىلع أشني

 نوكيف «لقنتف عابت نأ الإ هب قحأ مألا :ةمأ نم رح دلو هل رح يف كلام لاقو يأرلا

 لصحت يتلا اهعفانم كلمت ال اهنأ ءانلو ةرح لا تهبشأف «ةقفشم مأ اهنأل ؛هب قحأ بألا

 الو تلقنو تعيب ول (ى ؛ةناضح امل نكي ملف ءاهديسل ةكولمم اهنوكل ؛اهب ةلافكلا

 نبا لاقو يربنعلاو ءراوسو «يعفاشلاو «كلام لاق اذهبو .ملسم ىلع رفاكل تبثت

 نع ءرفعج نب ديمخلا دبع نع يور م ؛هل تبنت . تبنت يأرلا باحصأو «روث وبأو مساقلا

 124 يبنلا تتأف ٠ ءملست نأ هتأرما تبأو .ملسأ هنأ :ناتس نب عفار هدج نع هيبأ

 ءاَدّيِحاَت ٌدَعَق ١ 3 يبنلا لاقف يتنبا :عفار لاقو .ههبش وأ ميطف يهو يتنبا :تلاقف

 يبنلا لاقف ءاهمأ ىلإ ةيبصلا تلايف .هاَهاَوُعْدا» :لاقو َةَيِحاَن يِدْعَقا» :اهل لاقو

 الف «ةيالو اهنأ انلو .دوادوبأ هاور هاَهّدَحأَت هاَهِيَِأ َلِإ ْتَلاَم !اهدْها َمهللا» يَ



 رفاكلاف ءقسافلل تشت تبثت مل اذإ اهنألو ؛لاملاو حاكنلا ةيالوك « ءملسم ىلع رفاكل تبثت تبت

 ءرفكلا هميلعتب مالسإلا نع هجرخيو «هنيد نع هنتفي هنإف ءرثكأ هررض نإف «ىلوأ

 الف «دلولا ظحل تبثت (نإ ةناضحلاو ررضلا مظعأ اذهو «هيلع هتيبرتو «هل هنييزتو

 ذه ريغ لع يور دقف «ثيدحلا أف .ةد كالهو هكاله يف وكي هجو ىلع عرشت

 يبنلا نأ لمتحيو :هكلله رذنملا نبا لاق ءلاقم هدانسإ يفو «لقنلا لهأ هتبثي الو هجولا

 1 نإف ءرح هضعب نم امأف هقح يف اصاخ كلذ ناكف «هتوعدب اهابأ راتخت اهنأ ملع يَ

 ةكرتشم هعفانم نوكل ؛اهيلع ردقي ال هنأل ؛هل ةناضح الف «ةأياهم هديس نيبو هنيب نكي

 ؛همايأ يف ةناضحلا هل نأ ,دمحأ لوق سايقف «ةأياهم |مهنيب ناك نإو .هديس نيبو هنيب
 لاقو ركب يبأ رايتخا اذهو .ءيش لك نم فصنلا هيلعف ءأزجتي ام لك :لاق هنأل

 .مدقت دق لصأ اذهو هدنع نقلاك هنأل ؛هل ةناضح ال :يعفاشلا

 جوزتت مل ام هب قحأ مألاف دلو امهلو ناجوزلا قرتفا اذإ

 اذإ نيجوزلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هنلله رذنملا نبا لاق

 .حكنت ملام هب قحأ مألا نأ ءلفط دلو املو اقرتفا

 .هقللك ةمادق نبا فالخلا مدع لقن اذكهو :تلق

 ال نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو :اًضيأ هكلؤرذنملا نبا لاقو

 .تجورزت اذإ دلولا يف مألل قح

 «جيوزتلاب ةناضحلا طقست ال :الاقو مزح نباو نسحلا اذه يف فلاخ :تلق

 ؛مولعم وه اى ةحلط يبأب ةجوزتم يهو همأ عم يقب اسنأ نأ ىلع مزح نبا لدتساو

 بيجأ ىرخأ ةلدأ مطو ,ءسنأ براقأ لبق نم عزانت مل سنأ مأ نأب اذه نع بيجأو

 .اهنع
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 عاضرلا :باتك (مم)ثيدحلا (:)

 هتأرما قلط الجر نأ دنع ورمع نب هللادبع ثيدحل ؛روهمجلا لوق باوصلا
 - مه ر2 20 هللالك . القحم

 1 اَم هب قَحَأ ِتْنآ» دي هللا لوسر لاقف هديب هللا لوسر ىلإ امصتخاف دلو اهنم هلو

 .نسح هدنسو :(7717) دوادوبأو ١187(. /7) دمحأ هجرخأ ثيدحلاو .(ىِحِكَت
 .(5554 /ه) "دازلا”وء(ك9١ 51/0 "ينغملا” و )75717/11١(. ؟نايبلا” و ١07١ /5) ؟فارشؤلا7 :رظنا

 ةناضحلاب ىلوألا بيترت

 عنمي ام مألاب مقي مل ام بألا نم هب قحأ مألاف دلو امهنيبو ناوبألا قرتفا اذإ

 هيف فرعي ال ام اذهو :هفلل» ميقلا نبا لاق ؛هرييخت ىضتقي فصو دلولاب وأ اهميدقت

 .عازن

 5 يِحِكَنَت 1 اَم ِهب ٌّقَحَأ ِتْنَأ١ :هيفو طغتيخ ورمع نب هللادبع ثيدحل :تلق

 فأر ةأرأو ريصأو اهيلع ردقأو ةيبرتلاب فرعأ اهنأل ؛بآلا ىلع ةناضحلا يف مألا تمدقو

 ؟مآلا براقأ مأ بألا براقأ :مدقي اممأف «ناوبألا مدع اذإف

 ةيميت نبا اهراتخا ةياور يف دمحأ بهذو ءمألا براقأ ميدقت ىلإ روهمجلا بهذ

 .باوصلا وهو .بألا براقأ مدقي هنأ نيميثع نباو ميقلا نباو

 بألا براقأ ميدقتب ةدهاش هدعاوقو عرشلا لوصأ نإف :هنللذ ميقلا نبا لاق

 ةبارق ميدقت عرشلا يف دهعي لو كلذ ريغو توملا ةيالوو حاكنلا ةيالوو ثاريملا يف

 نع جرخ دقف ةناضحلا يف اهمدق نمف .ماكحألا نم مكح يف بألا ةبارق ىلع مألا

 .ليلدلا بجوم
 تحخألا نم ىلوأ بألل تخأللاو ءمألا مأ نم ىلوأ بألا مأ ةدحلاف :اذه ىلعو

 .ةلاخا نم ىلوأ ةمعلاو «مألل



 عاضّرلا :باتك (مم)ثيدحلا (:

 نم مألا براقأ ىلع نومدقم لاجرلا نم بألا براقأف :اًضيأ اذه ىلعو

 .لاخلا نم ىلوأ معلاو «مألل خآلا نم قحأ بألل خألاف .لاجرلا

 ,خألا ىلع تخألا مدقتف ىثنألا تمدق ةدحاو ةجردلاو ةبارقلا تقفتا اذإف

 ىلع مألا ميدقت اذه لصأو .دجلا ىلع ةدجلاو «لاخلا ىلع ةلاخلاو معلا ىلع ةمعلاو

 .بألا

 وأ تالاخ وأ تامع لثم مهتجرد توتساو دحاو فنص نم ةعامج عمتجا اذإف

 .مهنيب عرقأ اوعزانتو مامعأ

 ؟تامعلاو تالاخلا ىلع تاوخألاو ةوخإلا تانب مدقي لهو

 :نيهجول ةلاخلاو ةمعلا ميدقت باوصلا :لاق مث فالخلا ميقلا نبا ركذ

 خألا ةنباو هيبأ تخأ ةمعلا نإف ؛هيخأ تانب نم لفطلا ىلإ برقأ اهأ :امهدحأ

 همأ تنب تنب بأل وأ مألا نم تخألا تنبو همأ تخأ ةلاخلا كلذكو «هيبأ نبا ةنبا

 .ةبارقلا هذه نم هيلإ برقأ ةلاخلاو ةمعلا نأ بير الو .هيبأ وأ

 تنب ميدقت نم هب هل لبق ال ام همزل هلصأ درط نإ لوقلا اذه بحاص نأ :يناثلا

 صخ نإو .لوقلا نم دساف اذهو «مأ يه يتلا ةلاخلا ىلع تلزن نإو تخألا تنب

 .ها .ضقانت ءاهنم لفس نم نود تخألا تنبب كلذ

 لزانت اذإ امأ .ماصخلا لصح اذإ ام وه ةناضحلا بيترت نم مدقت ام لكو اذه

 .هقح طقسيو كلذ هل زوجي هنإف .هقح نع ةناضحلا هل نم

 هانلق يذلا اذهو ءاَدج هلله ميقلا نبا اهيلع مالكلا لاطأ دق ةلأسملا هذهو

 .همالك نم صخلم
 .2(ة6 هم "عتمملا حرشلا”وء(115/55) ؟"ىواتفلا”و .(اهدعب امو" ه /6) "دازلا» :رظنا



 طورش ةناضحلا قحتسي نميف طرتشي

 .ملسم ىلع رفاكل تبثت الو ءالسم نوضحملا ناك اذإ مالسإلا :لوألا طرشلا

 ؛هل تبثت :يأرلا باحصأو روث وبأو مساقلا نبا لاقو ءيعفاشلاو كلام لوق وهو

 مألا ْدَْكَي يبنلا دعقأف ,ملست نأ هتأرما تبأو ملسأ هنأ كد نانس نب عفار ثيدحل

 ىلإ لاف ؛!وِدْها ّمهللا» :لاقف همأ ىلإ لاف امهنيب يبصلا دعقأو «ةيحان بألاو ةيحان

 هتبثي ال :رذنملا نبا لاق لعأ دق ثيدحلا اذهو .(؟1 4 5) دوادوبأ هجرخأ .هذخأف هيبأ

 نلَو# :ىلاعت هلوقل ؛يعفاشلاو كلام لوق وه باوصلاف :اذه ىلعو «لقنلا لهأ

 ١[. 5 ١:ءاسنلا] © اليِبَس َنيِمْوملا َلَع َرمكلِ هللا ّلَعَجَح

 نضاحلا نوكي نأ طرتشي :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق ءغولبلا :يناثلا طرشلا

 يف قح هل سيلف «راغص ةوخإ هلو ةنس ةرشع عبرأ هرمع صخش ناك اذإف .اغلاب

 . يلو ىلإ جاتحي غلابلا ريغ نأل ؛ةناضحلا

 .ةيالو ىلإ جاتحي هنآل ؛هل ةيالو ال نونجملاف القاع نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 .اعبس تغلب نمل امرحم نوكي نأ :عبارلا طرشلا

 رداق ريغ ناك اذإف .ةناضحلا بجاوب مايقلا ىلع ارداق نوكي نأ :سماخلا طرشلا

 .انضاح هنوك حصي ال هنإف ءادحأ يبري نأ نكمي الو ةيصخش هل سيل زجاع لجرك

 هدنع سانلا ضعب نأل ؛ةناضحلا بجاوب ائاق نوكي نأ :سداسلا طرشلا

 .حلصي مل مأ نوضحملا اذه حلص ءاوس «يلابي ال لمهم هنكل «ةناضحلا ىلع ةردقلا

 «كلام لوق هنأ ركذو «ميقلا نبا طرشلا اذه ضتري ملو .ةيرحلا :عباسلا طرشلا

 هطرتشا دقو .هيلإ بلقلا نكري ليلد هيلع ضهتتي الف ةيرحلا طارتشا امأو : هفثله لاق

 نأ الإ هب قحأ مألا نإ :ةمأ نم دلو هل رح يف كلام لاقو .ةثالثلا ةمئأآلا باحصأ

 .حيحصلا وه اذهو .اهب قحأ بألا نوكيف «لقتنتف عابت



 يحلا
 00 * هلم

 عاضرلا :باتك (؟)ثيدحلا (4)ج

 اذه ضتري ملو .هل ةناضح ال هنإف قسافلا جرخأ .ةلادعلا :نماثلا طرشلا

 :هفلله لاق ءبيط ليصفت هلو هفلله نيميثع نبا خيشلا اذكو هغللذ ميقلا نبا طرشلا

 نأ طرتشي هنإف ةناضحلاب همايق مدع ىلإ يدؤي هقسف ناك نإ :لاقي نأ باوصلاو

 يذلا لجرلا اذه ناك اذإف :طرشب سيل هنإف كلذ ىلإ يدؤي ال ناك نإو ءالدع نوكي

 وأ هيخأ دالوأو هدالوأ ىلع هنكل ءقوسف ةيحللا قلحف هتيحل قلحي ةناضحلا قح هل

 ؟هقح لجرلا اذه بلسن لهف «مهتيبرتو مهتياعر ىلع اصرح سانلا دشأ نم هبيرق

 ةهج نم هقسف ناك ول اى «ةناضحلاب لالخإلا ىلإ يدؤي هقسف ناك نإ امأ ءال

 .الدع نوكي نأ طرتشن اذهف «بادآلاو قالخألا

 حرشلا”و «(405/8) ؟لينلا”و 409 /4) ؟دازلا”و «(576 :317/7) "ينغملا” و 49100 /11) ؟نايبلا” :رظنا

 .(ةه وم "عتمملا

 لاز مث عنام لصح اذإ ةناضحلا قحتست يتلا ةبارقلا

 «ةناضحلا اهب قحتست ةبارق لكو :(575 /) ؟ينغملا» يف هفللج ةمادق نبا لاق

 نأ لثم «عناملا لاز اذإ ءرغص وأ ءنونج وأ ءقوسف وأ «رفك وأ «قرك «عنام اهنم عنم

 داع «ريغصلا غلبو .نونجملا لقعو «قسافلا لدعو «رفاكلا ملسأو «قيقرلا قتع

 قحلا داع «عناملا لاز اذإف «عنامل تعنتما امنإو «مئاق اهببس نأل ؛ةناضحلا نم مهقح

 .تقلط اذإ ةجوزلاك «مزالملا قباسلا ببسلاب

0 59 2 5 02 57 
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 حق
 يلج يا رج

 ىسمورم» نيها» ساس»
 ديياييامب . رح ىو كلب همها تصمد

 يا ا مة ل نلوم م مة ممم ممم ممم ممم همم مملف نيتئاملا دعب نوناثلاو عبارلا ثيدحلا

 ك0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 200066 مم 0مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم همم ممم مم ممم ممم ممم فقولا فيرعت

 © 266 ممم ممم ممم ممم ممم هم ممم ممم مجمع مم همم ممم همم ممم ممم فقولا مكح

 000 ؟فقولا يف ةئزجملا ةغيصلا يهام

 37 م م مع همم ع ممم همم همم همم ممم همم م هم هعمل ؟فقاولا ظافلأ يف ربتعملا وه ام

 0 ؟فقولا مزلي مب

 0 ؟هلوبق طرتشي لهف نيعم صخش ىلع فقو اذإ

 00 طرشب فقولا ءادتبا قيلعت

 9 عل مم همم همم م عع هع ممم همم همم م ممم هم ممم م همم م طرشب فقولا ءاهتنا قلع اذإ

 9 0 مم ممم ممم مم مق ؟هفالتإب الإ هب عفتني ال يذلا ءيشلا فقو حصي له

 1 م مل هموم ممم مم مم م ممم نيجاتحملا ضارقإل ريناندلاو مهاردلا فقو

 ]8 م مه همم م مم مم ممم مم مم م ممم م ممم م مم هريغو ناويحلاك لوقنملا فقو

 11 ممم ممم هع مم م همم همم همم همم هم م ممم مم هع م يلح لا فقو حصي له

 113 م م ممم همم همم همم م معمم همم همم م همم م ممم همم ع ممل ؟ عاشملا فقو حصي له

 0 ثلثلا ىلع دازي ال توملا ضرم يف فقولا

 1م مم عمم مم ؟فقاولا توم ضرم يف ثراولا ىلع فقولا حصي له

 0 مهم مهم مم همم همم همم همم ممم م مق فقاولا طرشب لمعلا بجي له

 0 قاقحتسالاو ردقلا يف فقاولا طرش ىعاري

 18 6 ملل هم همم هم م عمم همم م مم ممم مم ممم هم ؟عراشلا صنك فقاولا طرش له

 ١97 0 هوم م مة وتم وم ممم ممم ممم ممم وم ممم ؟رب ىلع فقولا نوكي نأ طرتشي له

 14 6066 معمم ممم م مم مم مم ممم م عمة م مم مو ممل دهاشملاو روبقلا ىلع فقولا زوجي ال

 آ؟ 8 م ا م ممم ممم فمرة م ممن مق همم ورف عدبلاو تامرحملاو تاهورككملا ىلع فقولا



 91 م لوم همم مم همهم هم موقق تيملا ىلإ اهءاوث ءادهإو نآرقلا ةءارق ىلع فقولا

 13# 0 ممم فمع همة ممم همم مم همم مم ممم مم ممم همم هم ممم تاحابملا ىلع فقولا

 817 م مه همم مم ممم ممم همم ممم ممم همم ممم مم هم ممم ممم موقق ءاينغألا ىلع فقولا

 ا همم ممم ممم مة ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم م هممت ممم ممم مومو لوهجملا فقولا

 3735 لو ممم ممم ممم همم ممم ممم مم ممم همم مم ممم ممم ممم لوهجم ىلع فقولا

 8 م ممم هه ممم ممم ممم مع معمم همم قم م ممم ممم همم هموم مق ملعملا بلكلا فقو

 80 0666 0م مم ممم هر مة فم ممم ء م ممم ممم م ممم ج ممم ممم وملف افرصم نيعي ملو فقولا قلطأ اذإ

 814 م مم هم مم ممم مم ممم مع مم مهم جم م هم مم م م فقولا فراصم عاطقنا تالاح

 عا لل ل طم هم ممم وم مق مم مق همم مم ممم همم همم ممم معجم همم مق عطقتنملا فقولا مكح

 الا ل ل ف فه لمة ممم همم همم هم مم ممم همم همم ؟فقاولا كلم لوزي لهف فقولا حص اذإ

 ا#ا/ 0 وة م ملم هم مم م مم مم م ممم م م مع ممم م مم هوم مم م ؟فوقوملا كلم لقتني نمل

 اك لمه م مع همم مم م مم مم م م ؟طرتشي مل اذإ فقولاب عفتني نأ هل زوجي له

 1 ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ؟فتولا يف ةعفنم هسفنل طرتشي نأ هل زوجي له

 4# و مو مو ممم همم م ممم همهم م هوو معمم مم مم مم م مق ؟هسفن ىلع فقولا حصي له

 عع مهمل هب عافتنالا هل زاج هوحنو دجسملاك اماع افقو فقو اذإ

 8 مة م مو ممم مم همم هم وع م مم اهلهأ نم راص مث ةهج ىلع فقو اذإ

 1 مم امم عمم ؟ضعب نود هدالوأ ضعب ىلع فقي نأ هل زوجي له

 ا ل ملم همم ههه مم معمم ممم مق هيضتقي ببسل ضعب نود دالوألا ضعب صيصخت

 8 لع لع ممم ممل ؟ثانإلا نود هدالوأ نم روكذلا ىلع فقولا حصي له

 36 اة همم ممم همن زاج ثانإلا نود روكذلا هريغ دالوأ ىلع فقو اذإ

 ل ؟روكذلا لضفي وأ فقولا يف ثانإلاو روكذلا نيب يوسي نأ لضفألا له

 8 ل ا ع مم م ممم همم ممم همم ممم مم همم مم معمق يدالوأ ىلع فقو اذه لاق اذإ

 8 ع م مم ممم همم ملل ؟هدالوأ دالوأ لخدي لهف هدالوأ لع فقو اذإ

 ا م هه ممم ممم هلق ءانبألا دحأ تامف مهدالوأ مث هدالوأ ىلع فقو اذإ

 7 ؟تانبلا دالوأ مهيف لخدي لهف هدالوأ دالوأو هدالوأ ىلع فقو اذإ

 را م ل ممل ؟ىثنألاو ركذلا يوتسي لهف قلطأو هدالوأ ىلع فقو اذإ

 8 ممل ىثنألاو ركذلا ىوتسا ثانإو روكذ مهيف ةعامج ىلع فقو اذإ



 اإل مو م همم مهم ممم ممم ممم معمم ممم مم ممق براقألا نمف براقألا ىلع فقو اذإ

 ف ل مم ممم مهمة ممم م ممم ممم ممم ممم همم ممم مم مف ؟فقولا ةراظن نوكت نم ىلإ

 ا ملم هم ممم ممم ممم هم ممم همم ممم همم ممم م ممم مم همم همم همم م ممم ممم هم رظانلا ةرجأ

 6 ممم ع همم مم م ممم معمم قم مم هع مم م ممم همم ؟فقولا نم عافتنالا رظانلل له

 #8 ل مم مل ممم ممم م ممم م ممم م م ممم همم م م ممم همم مم عمق ؟ةاكز فوقوم ا لاملا نيع يف له

 0 ةاكز فوقوملا لاملا ةلغ يف له

 ل ؟هفاقوأ نم ىضقت لهف هل لام الو هتوم دعب نويد فقاولل ترهظ اذإ

 ض0 هيف عجري وأ ءاش ىتم فقولا عيبي نأ طرش اذإ

 0 ؟ةمولعم ةدم رايخلا هسفنل طرتشي نأ فقاولل له

 عه ل مل موه م ممم همم هم ممم همم ممم هم مم معمم ممم ممم م ممم مم مق فقولا ةراجإ مكح

 عآم و مم م ممم ممم ممم همم همم هم مف ؟هرجؤم تومب فقولا ةراجإ يهتنت له

 غ0 مهيلع فوقوملا نيب فقولا مسقي له

 غ0 ؟ةقفنلا نوكت نم ىلعف ةقفن ىلإ جاتحا اذإ فقولا

 5820000 ملم م لم ممم ممم معمم مم ممل نيتئاملا دعب نوناثلاو سماخلا ثيدحلا

 نا نيتئاملا دعب نونامثلاو سداسلا ثيدحلا

 © 8 666 ول هه م ممل ملفه فنه ممم مم مم مم همم ممم مة ممم همم همم ممم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 68 006 م ممم ممم مهم مم ممم معمم ممم همم ممم ممم مم هموم اهعاونأو ةبهلا فيرعت

 نا لوبقلاب مأ ضبقلاب ةبهلا دقعنت له

 07 0000م6 م ممم همم ء ممم همومهم هوب ؟بهاولا نذإ ضبقلا يف طرتشي له

 0157 مملة ز مرة م هم مرة فمي م و ممم رم ممم ممم ممم مم يقف ؟هوحنو لمطلا نع ضبقي نم

 0177 26مم مم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ؟زيمملا يبصلا ضبق حصي له

 0 200006060 م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم معمم ممم ضبقي فيكو عاشملا ةبه حصت له

 86 0 ل مم همم هم همم هم مع ممم همم م همم م ممم همم هم ًالوهجم اًئيش به نأ حصي له

 68 2006206066 6 م6 مم مم ممم همم ممم ممم همم همم م ممول هميلست ىلع ردقي ال ام ةبه حصت له

 81[ 2 6 م مم ممم ممم م ممم ممم همم ممم هم مف دعب تأي مل يذلا مودعملا ةبه حصت له

 85[ 20 م م تمم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مممف ؟طرش ىلع ةبهلا قيلعت حصي له

 10 ؟اهاضتقم يفانت اًطو رش ةبحلا يف طرتشا اذإ



 0 ؟ضوعب ةبهلا يف عوجرلا هل زوجي له

 .... مهضعب ةبه يف عوجرلا هل سيلف هدلو نيب ىوس اذإ

 0 ؟اهيف عوجرلا زوجي ال هللا هجو اهب ىغتبي يتلا ةبحلا

 00 ؟هتقدص وأ هتبه يرتشي نأ هل له

 0 ثاريملا قيرط نع هتبه هيلإ تعجر اذإ

 0 ةيصولا مكح توملا ضرم يف ةبهلا مكح

 0 نيتئاملا دعب نونايثلاو عباسلا ثيدحلا

 0 هنع هضبقو ريغصلا هدلول دلاولا ةبه

 0 ةيطعلاب هدلو ضعب صيصخت زوجي له

 0 ؟ةلضافملا مدع يف بألا مكح مألل له

 0 ؟ةلضافملا مدع يف بألا مكح دجلل له

 00 ؟ىثنألاو ركذلا نيب يوسي له

 00 ؟حصت لهف ةيطعلاب هدلو ضعب صخ اذإ

 0 اروف ءاطعإ وأ عوجرب يوسي نأ هيلعف مهضعب صخ اذإ

 0 يوسي نأ لبق تام مث هدالوأ نيب لضاف اذإ

 قل ل مم مم عج م مم مم ممم عمم ممم معمق اهوحنو ةقفنلا يف دالوألا نيب لدعلا مكح

 0 جاتحيال رخآلاو جاوز ىلإ جاتحي هدالوأ ضعب ناك اذإ

 ل1 ممم مم م مم ممم مم نيرخآلا نود هلمع يف هنيعي هدالوأ ضعب ناك اذإ

 9/1 مم هم ومنع همم مم مف ؟ملسملاو رفاكلا هدلو نيب يوسي نأ هيلع بجي له

 9/1 ممم م ممم ممم مم همم ممم ؟ءانبألا ريغ براقألا نيب ةيوستلا بجي له

 الا ل ل ل مم مم ملمع معمم مم ممم مم ممم همهم مم ممم هدلول هبهب |ميف عجري نأ بألل له

 ا ا ا مم همهم مم ممم مهم ممم همهم ممم ؟اهدلول هبهت |ميف عوجرلا مألل له

 اال عم وو م هامل ؟امهدالوأ دالوأل نابهي |ميف عوجرلا ةدحجلاو دجلل له

 ئى



 0 ا ا هدلول هتبه يف دلاولا عوجر عناوم

 8/6 ل دلاولا اهيف عجري نأ لبق ةلصفنم ةدايز دلولا دنع ةبهلا تداز اذإ

 ال0 مم ا مم ممم مم ممم ممم ممم ممم توملا ضرم يف ثراول ةبهلا مكح

 ل1 66 و مم ممم همم ممم م مم مو م همم ممم ممم ممم وم همم مق ةيطعلا يف تاجوزلا نيب لدعلا

 غ0 رخآلل هتبه يف نيجوزلا دحأ عوجر

 الإ 6 م مجهم همومهم ممم ممم مو هو ومف اهقلط مث هريغ وأ اهقادص اهبهوتسا اذإ

 9/4 2 مهمة هجم م ممم مة مع م ممل نيتئاملا دعب نوناثلاو نماثلا ثيدحلا

 ا :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 الق م مام همم ممم ممم مصمم ممم مم ممم همم همم ةعرازملاو ةاقاسملا فيرعت

 4 ةاقاسملا مكح

 0 ةرمثلا نم عاشم مولعم ءزج ىلع ةاقاسملا نوكت نأ طرتشي

 ل ل ولم مل مو همم م همم ممم همم مم معمق ةاقاسملا اهيف زوجي يتلا راجشألا

 0 هل رمث ال ام يف ةاقاسملا

 27 ممل ممم ممم ممم همم م ممل دوصقم رهز وأ قرو هلو هل رمث ال هيف ةاقاسملا

 1 حالصلا ودب لبق ةرمثلا روهظ دعب ةاقاسملا

 0 هحالص ودب دعب رمثلا ىلع ةاقاسملا زوجت له

 0 هوحنو ثاركلاك لوقبلا ىلع ةاقاسملا زوجت له

 46 ومن نومهم هوم هم ممم ممم م ممم مومو هوم لصبلا يف ةاقاسملا زوجت له

 0 عرزلا ىلع ةاقاسملا زوجت له

 6 لماء زر نو ة نم مة قرم مة مو ممم مة فم م مافن ة ممم خطابملاو يثاقملا يف ةاقاسملا زوجت له

 0 ةسراغملا يهو هسرغي رجش ىلع ةاقاسملا زوجت له

 ملأ ل مم مف مهمه ممم همهم م ممم مم ممم همم م ممم ممم مة مممم ةعرازملا زوجت له

 00 ؟ةعرازملا يف رذيلا نوكي نم ىلع

 0 دوجوم عرز ىلع ةعرازملا

 0 ل يقس ىلإ جاتحي ال ايف ةعرازملاو ةاقاسملا

 0 ؟زئاج مأ مزال دقع ةعرازملاو ةاقاسملا له

 44.6.0060 0606 006م رم م مرة م مة مم ممم ةبةممرف ؟ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم تيقوت طرتشي له



 0 ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم لقأ

 0 ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم رثكأ

 كغ ل ل ل م م م مم مم هم هم ممم مم هم همم همم مم هم ممم همم ؟رايخ ةاقاسملاو ةعرازملا يف له

 4 للم ل م مم مم همم مم ممم ممم ممم ملم ؟ةعرازملاو ةاقاسملا يف لماعلا مزلي اذام

 4 ف فو فو مهم مق م مم ممم ممم همم مم ممم ممم همم مم فوق ؟ةرمثلا ذاذج نوكي نم ىلع

 80[. ملم ممم م مج ممم هم هع مم هم ممم ةعرازملاو ةاقاسملا يف نيفرطلا دحأ تام اذإ

 41 ل م عمم همهم ممم مم ممم هموم ممم ؟ةعرازملاو ةاقاسملا هيلع فوقوملل

 ال لل ل مم م ممم م هم ممم همم ممم عم همم مم همم هع همم مق ةعرازملاو ةاقاسملاب ةهيبش دوقع

 46 000006060 مم ممم ممم معمم معمم ممم معمق نيتئاملا دعب نوناثلاو عسانتلا ثيدحلا

 40 لل ل م م م ممم ع همم مم همم هع هم مم ممم عم هم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نا ةعرازملاو ةاقاسملا طورش ماسقأ

 نك ةعرازملاو ةاقاسملا يف ةدسافلا طورشلا طباض

 8 م مل ةنيعم ةهج رمث هل نوكي نأ ةعرازملاو ةاقاسملا يف طرتشا اذإ

 ل هطسق ىلإ ةفاضإ ةمولعم ةعفنم امهدحأ طرتشا اذإ

 44 6 ل عبرلا يلف اريعش اهتعرز نإو فصنلا يلف احمق اهتعرز نإ هل لاق اذإ

 آه ل فصنلا هلف احضن هاقس نإو عبرلا هلف رطملا هاقس نإ هنأ ىلع هعراز اذإ

 ا رخآ صخش نم لمعلاو صخش نم ضرألاو صخش نم رذبلا ناك اذإ

 آف م ممم هم م ممم ؟ةدسافلا طورشلاب ةعرازملاو ةاقاسملا لطبت له

 161 2 نا مما مم مهتم مم موو م ةممف ؟رمثلا نملف ةعرازملا وأ ةاقاسملا تدسف اذإ

 ل اهريغو ةاقاسم نم ةدسافلا تاكرشلا يف لماعلا هقحتسي يذلا ردقلا وهام

 #18 اة موه معة عمومة ء مما ممملل قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك مكح ام

 103 ملفه مم مهمه ممم مه ممم م ممم مهمل دوقنلا ريغب ضرألا ءارك زوجي له

 158 2. ا ممم ممم معمم ممم ممم ممم ممم ممم مم مئاق عرزلاو ةراجإلا ةدم تهتنا اذإ

 1١ ا مة ة لة من نم فوة مم مة ممم ممم ام ممم مقوم نفق نيتئاملا دعب نوعستلا ثيدحلا

 107 ممم ممم ممم ممم ممم مم مومو ممم ممم مة ملف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 آل وو ممم هه وم م مو م هم مم مم ممم م ممم م مم دم ىبقرلاو ىرمعلا يهام

 1١4



 نيتئاملا لعبد نوعستلاو ىداحلا ثيدحلا

 نيتئاملا دعب نوعستلاو يناثلا ثيدحلا

 0 كبقعلو كل يراد كترمعأ :لاق اذإ

 00 ديقي لو كترمعأ :لاق اذإ

 0 ىرمعلاك يه لهو ىبقرلا مكح

 0 ؟عفانملا مأ ةبقرلا رمعملا كلمي له

 ةماعلا يتثرو ىلإ وأ يلإ تعجر سم اذإف كتايح كل يه :لاق اذإ

 000 راقعلا ريغ يف ىرمعلا حصت له

 00 ىبقرلاو ىرمعلا يف ةصالخلا

 0 ىرمعلاك يه لهف تومت ىتح رادلا هذه نكسا لاق اذإ

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 هيلع ةبشنلا عضو هل زوجي الف ررضتي راجلا رادج ناك اذإ

 0 هراج رادج يف ةبشنملا عضو ىلإ راجلا جتحي مل اذإ

 0 هيلع ررض الو هراج رادج ىلع هتبشخ عضو ىلإ جاتحا اذإ

 0 ررض الب دجسملا رادج ىلع هبشخ عضو ىلإ جاتحا اذإ

 ؟كلذ وحن وأ ميتي طئاح وأ فقو طئاح ىلع هبشخ عضي نأ هل زوجي له

 .. ؟رادجلا طوقس فيخ وأ هعضو نع ىنغتسا اذإ هبشخ ةلازإ همزلي له

 00 هرادج ىلع ءانبلا يف هل نذأ اذإ

 0 هراجل بشخ وأ ءانب هيلع يذلا هرادج مده دارأ اذإ

 0 بشنخلا لاز وأ طئاحلا مده ا اذإ

 00 راجلا رادج يف ىرخأ تافرصت

 00 راجلا ضرأ يف بازيملا بص

 0 هراج نذإ ريغب هقح يف هناينب يلعي نأ راجلل

 00 ؟ةرتس ينبي نأ همزلي لهف هراج نم ىلعأ ناك اذإ

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هيلث معلول نو وم نة وفنون ووو. فوة رة مةةاءاعو

 رقيب فو ع رم رم و رو و و ووو و و يه ووو مع م اماققاو

 لال

 ل 1١١5

١١ 

 سل ١١7

 لير

 ل



 0 لاح لك ىلع نمضي بصاغلاف بوصغملا فلت اذإ

 المل ممم تفلت اذإ ةبوصغملا نيعلا دئاوز بصاغلا نمضي له

 00 ةميقلاب يلثملا ريغو هلثمب يلثملا نمضي

 0 ةميقلاب ىتأ لثملا رذعت اذإ

 0 ؟بصاغلا اهنمضي لهو راقعلا بصغ روصتي له

 00 نمض بصاغلا نم ببسب راقعلا فلت اذإ

 هلل ؟نمضي لهف هنذإ ريغب هراد وأ ناسنإ ضرأ لخد اذإ

 00 ةبوصغملا ضرألا يف ىنب وأ سرغ اذإ

 ا اهدري نأ ىلإ اهبصتغا ذنم ةبوصغملا نيعلا ةرجأ بصاغلا ىلع

 ل ل ارقتسم اصقن بصاغلا دنع ةبوصغملا نيعلا تصقن اذإ

 ل اهعفانم ضعبو اهمسا ريغ ام ةبوصغملا نيعلا يف لعف اذإ

 ا بصاغلل ءيش الف بصاغلا دي يف ةبوصغملا نيعلا تداز اذإ

 0 راعسألا ريغت ببسب ةميقلا تصقن اذإ

 0 رجشلا بحاصل بوصغملا رجشلا ةرمث

 00 ةبوصغملا ضرألا يف بصاغلا عرز اذإ

 0 اهدعب حبرف ادوقن بصغ اذإ

 ل م ملل اهبصغب ملعي ال نم ةبوصغملا نيعلا ىرتشا اذإ

 ؟بصاغلا ةمذ أربت لهف اهكلامل ةبوصغملا نيعلا بهو وأ ىدهأ اذإ

 00 اهباحصأ فرعي ال بوصغ هدي يف تيقب اذإ

 0 هدي عطقن الو لتقي ال بصاغلا
 م

 للمرة رورو ووو وف نري هوو امو وت هور وف ف وروي وفقا .٠ فهيرعد :ةطقللا فيرعت

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نم مث ثم يامم م مم ماو و ورع هيو و راررو و م مي اة و يو هوم و و و وو م هن و ووو وة وماعاوأاو

 110 م للم

 لمعلم 1١635

 لل 1١56



 188 6... للم ممل 6م ممم ممم همة عمهم م ممم همم مم ممم ممم ممم برضأ ةثالث ىلع ةطقللا

 146 0 ملم مل م ممم ممم م ممم همم ممم ؟اهفرعيل اهذخأ همزلي لهف ةطقل دجو اذإ

 ١4 66 همة ممم مومو م مم ملف اهنمضي لهف اهناكم ىلإ اهدر مث ةطقللا ذخأ اذإ

 16137 ل ل م مم ممم همم هم همم ممم ممم همم ؟تفلت اذإ ةطقللا طقتلم لا نمضي له

 1617 معمم ممم معمم هم ممم مق ؟صافعلاو ءاكولا ةفرعم بجي له

 1 64 06 مف و وهم ممم مم ممم م ممم ممم هم ممم ممم م مم ؟طاقتلالا ىلع داهشإلا بجي له

 ١54 20 فرعي الو هذخأ زوجي سفنلا هعبتت ال يذلا هفاتلا ريسيلا ءيشلا

 1 غ4 6.66 ة ممم مهموم ممم ممم موق اًفورعم هبحاص ناكو اًريسي اًئيش ناك اذإ

 19 0. ممم مم همم مق ؟الماك ًالوح فرعت يتلا ةطقللا رادقم مك

 1١21 6.6666 6066 6مم ممم ممم وم ممم ؟فرعت لهف سفنلا اهعبتت ةريسي ةطقللا تناك اذإ

 1١0 عم مع هموم اهكلمتيل اهذخأ اذإ ةطقللا فّرعي نأ طقتلملا ىلع بجي

 1817 عمهم مم همم ممم ممم معمم م ممم اًدبأ اهبحاصل اهظفحيل اهذخأ اذإ

 18 ع لم همم هم عمم لوحلا لبق اهب قدصتلا الو اهكلمت هل سيل

 18 ل ل ع مطل م ممم عم همم مم مم هم عم همم همم مم مهم الوح ىقبت ال يتلا ةطقللا

 104 ...66066606 0666660 ممم مم من ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مة ممف ؟فيرعتلا ةدم مك

 185 60م معمم ممم مم همم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم م ممم ؟فيرعتلا ةنس أدبت ىتم

 آه م مو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مممم ةيلاوتم ةنس اهفرعي

 لل ارهش ةنس لك اهفرعي نأك ةقرفتم ةنس اهفرع اذإ

 لن هردقو فيرعتلا تقو

 ١67 2.6666 مة نم مة يمة مي مم ممم يمة ممم ة مفعمة فيم ممم مة ممتم فيرعتلا ةيفيك

 آه ملل م ممم مم مو مم مم ممم ممم مم مم ممم م ممم ممم ممم ةممف فيرعتلا ناكم

 ١8/4 6600من م ممم نعم ممم مم ممم ومصمم ممم همم مم ممل دجسملا يف ةطقللا بلط مكح

 88 م ل م مم مع همم مم مم هم ممم ممم همم م م مم مم ممم دجسملا يف ةطقللا فيرعت مكح

 ]5137 0م ممم هم ممن ة همم ممن ممم ممم مو موق مارحلا دجسملا يف ةطقللا فيرعت مكح

 117 ممل ؟ةنيب نم دبال مأ تامالعلاب ةطقللا بلاط يتأي نأ يفكي له

 1 ع ل مم ممم مم ممم ممم مم ممل ؟تامالعلا ضعب فرعي نأ يفكي له

 1١ م مم ملة ممم مة ممم مم ملم ؟نيمي ىلإ جاتحي لهف صافعلاو ءاكولا فرع اذإ



 0 اهتامن عم هيلإ اهعفد لوحلا لبق اهبحاص ءاج اذإ

 0 اريقف ناك نإ اهكلمتي نأو اهب قدصتي نأ لوحلا دعب هل

 0 ؟اهكلمتي نأ اينغ ناك اذإ طقتلملل له

 00 ؟هرايتخاب مأ امكح هكلم يف لخدت له

 ... لصفنملا نود لصتملا ءانلا عم اهبحاص اهذخأ طقتلملا اهكلمت اذإ

 هل ل نماض وهف لوحلا دعب اهب قدصت وأ اهلكأف اهكلمت اذإ

 ؟الف الإو نمض طقتلملا نم طيرفتب لوحلا ءانثأ يف ةطقللا تفلت اذإ

 00 لاح لك ىلع اهنمض تفلت مث لوحلا دعب اهكلمت اذإ

 2010 ؟ةطقللا ةميق ريتعت ىتم

 00 لبولا ةلاض طاقتلا زوجي له

 0 عابسلا نع عنتمت يتلا ةلاضلا طاقتلا زوجي له

 0 هطاقتلا هل زوجي ال ام طقتلا اذإ

 00 ؟منغلا ةلاض فيرعت بجي له

 0 تارايخ ةثالث منغلا ةلاض دجاول

 0 اهلكأي نأ هلف فوخملا ناكملا يف منغلا ةلاض دجو اذإ

 0 راصمألاو ىرقلا يف منغلا ةلاض تناك اذإ

 0 اهذخأ ةمئاق يهو منغلا ةلاض بحاص ءاج اذإ

 0 اهنمضي لهف طقتلملا اهلكأ دقو اهبحاص ءاج اذإ

 0 ؟اهبحاص ىلع عجري نأ هل لهف «ةلاضلا ىلع قفنأ اذإ

 155 0 معلم

 150 ل

 علل 1١14

 ١لا ل

 175 م



 0 مهمزلت ال حيحص وهو يصوملا ةايح يف ةثرولا ةزاجإ

 هن هم مم مث يام ووو و م مو ويم وقوة. ةه ف مف اة هاف

 146 00مل ومهمة عمم هم منعم م ممم معمم هم مممق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 146 ل م لم مم همم ممم مم ممم ةسمخلا ماكحألا اهيف يرجت ةيصولا

 ل ةعورشم ةيصولا

 ليا مالسإلا نساحم نم ةيصولا زاوج

 148 0 للم ملم مم مم مم ممم ممم ممم هموم همم اهيلع دهشي ملو ةيصولا بتك اذإ

 145 006 مم معمم همم ممم م ممم هم هريغو نيد نم قوقح هيلع ناك نمل ةيصولا بجت

 00 نيثراو ريغ اوناك اذإ براقألل ةيصولا مكح

 ا لل م م مل همم ممم م ممم م ممم همم ممم ممول ؟براقألا ريغل ةيصولا زوجت له

 144 مهريغل هنم لضفأ ةجاحب اوناكو «نيثراو ريغ اوناك اذإ براقألل ةيصولا

 16 ممم هم مم همم م ممم نيتئاملا دعب نوعستلاو سماخلا ثيدحلا

 145... 666 لمة مم ممم ممم ممم مممف نيتئاملا دعب نوعستلاو سداسلا ثيدحلا

 148.0 ملم مم ممم م ممم همم ممم ممم ممم هم مل :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 148 0. ل ثلثلا نم رثكأب توملا دنع ةئرو هل ناك نم ةيصو زوجت ال

 148 6.6000 6 00مم ممم ممم وم ء موقف ؟ةثرولا اهزاجأ اذإ ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زوجت له

 لل ثلثلا نم رثكأب قدصتي نأ هل حيحصلا لجرلا

 1455 6 ل هريغ وأ نيد نم يصوملا لام عيمج ثلث ذخأ ثلثلاب هل ىصوملل

 1١43 ةثرولاو هل ىصوملا ىلع فلتلا ناك اهتمسق لبق ةكرتلا ضعب فلت اذإ

 ١ ةا/ ل ل ملم هتميق تريغت ىتح هضبقي ملو هب ىصوملا كرت اذإ هل ىصوملا

 117 ل همة م م مهمل ؟هتاضقب رمألا وأ هثراو نع نيدلا طاقسإ مكح

 1417 0 ل ل مم ممم همم ممل ؟هلام لكب ىصوي نأ هل له «هثري نم هل سيل يذلا

 ١4 م ع مل لاملا نم هفاتلا ريسيلا الإ دنع نكي مل نمل ةيصولا بدنت ال

 14ه مل لم ممم مم م ممم هموم ممم همم هم همم همم مو ثراول ةيصولا زوجت ال

 144 6066 ل مة هم م هم ممم ممم مق ةثرولا اهزاجأ اذإ ثراولل ةيصولا مكح

 نا



 ا يصوملا تومب ةربعلاف هبجحي ام ءاج مث ثراول ىصوأ اذإ

 0 مهقوقح ءامرغلا ءافيتسا دعب ةيصولا ذفنت

 00 ةيصولا لبق نيدلاب أدبي

 00 فوخملا ضرملا يف ةاباحملاو ةزجنملا تاعربتلا مكح

 ال هطاقسإو هعفد هنكمي ال قح نم هضرم يف ضيرملا مزل ام

 0 اهريغو هتيصو يف عجري نأ يصوملل زوجي

 ل ًاعوجر نوكي ؛هوحنو عيبب ةيصولاب يصوملا فرصت

 00 امهدحأ تايف نينثال ىصوأ اذإ

 0 هفسل هيلع روجحملا غلابلا ةيصو مكح

 0 مسربملاو «نونجملاو «لفطلا ةيصو حصتال

 0 ؟ةيصولا يف اهجوزو ءاهابأ ةأرملا نذأتست له

 0 ؟هب ىصوملا هل ىصوملا كلمي ىتم

 0 ؟لوبقلا ةيصولا كلمتل طرتشي له

 0 ؟ةيصولا هل ىصوملا لوبق ربتعي ىتم

 000 يصوملا توم لبق هل ىصوملا تام اذإ

 0 لوبقلا لبقو ىصوملا توم دعب هل ىصوملا تام اذإ

 0 ...... ةيصولا در دارأ اذإ هل ىصوملا

 0 هدعب وأ يصوملا توم لبق هب ىصوملا فلت اذإ

 ؟ةذفان ةيصولاف ثلثلا زواجتي ال نيعم ضرعب لجرل ىصوأ اذإ

 قرة رة قمم ممم مقامة ممم ممم ممم ممم ةيممف ؟تيملل ةيصولا مكح

 هلم لم م ممم ة نة مثف رح لدع لقاع ركذ ملسم لك ىلإ ةيصولا حصت

 00 ؟قسافلا ىلإ ةيصولا مكح ام

 0 ؟ةأرملا ىلإ ةيصولا حصت له

 5” لم

 585 وو مم ملم

 ؟8 6 لة ممم

 آ؟0 6 ملل

 504 م لة ل لم

 558 ملم للل

 518 م مللت



 1 م ع

 2000 صضيئارفلا باي
- 

 0 نيتئاملا لعب نوعستلاو عباسلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 هللا باتك يف ةردقملا ضتارفلا
 00 نيتئاملا دعب نوعستلاو نماثلا ثيدحلا

 م مل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا
 0 َملسملا ٌرفاكلا ثريال
 0 ؟ٌرفاكلا ملسملا ثري له

 ممم ثري ال ةكرتلا ةمسق دعب ملسأ اذإ رفاكلا

 000 نيتئاملا دعب نوعستلاو عساتلا ثيدحلا

 00 ا ا ؟هتبهو ءالولا عيب مكح

 0 ةئامثالثلا ثيدحلا

 ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 :حاكنلا فيرعت

 75186 اة مة ممم ممن ممم مممف

 14 ل ل م ممن ممم ممم ممم مممم

 ؟1/4 م ممم ممم مم مم ممل

 0 ا

0 

 558 م م مة مم مم مة مم مة يمنم



 ير 0 هسفن ىلع يشخو هيلع ردق نمل حاكنلا مكح

 7 ل ا ما ممم ممم مع معة ممم ووقف هسفن ىلع فخي ملو هيلع ردق نمل جاوزلا مكح

 را قفني ام هدنع سيلو حاكنلل هسفن تقات اذإ

 1 و الفوم ممم ممم معمم معمم ممم ممول ؟جوزتي نأ هل ةوهش الو لام هل نمل له

 334 ل ممم ممم ومعه ة ممم م ممم هموم ممم ممم ممم مو ممم تاجوزلا ددعت مكح

 نر ةئايثالثلا دعب ثلاثلا ثيدحلا

 7 ممم معمم ممم م ممم ممم مم هم هم ممم هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ف لتبتلا نع يهنلا ببس

 مال مم همم همم ممم هم ممم همم همم همم هم مم مدآ ينب يف ءاصتخالا مكح

 8الإلا مم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم م همم مم ممم همم مدآ ينب ريغل ءاصخلا مكح

 7 م مم م مم ممم ممم م ممم همم همم ممم م مق ةئامثالثلا دعب عبارلا ثيدحلا

 388 مم همم ممم مم مم ممم ممم همم همهم م هلق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 38 ل م ممم همم م ممم همم م همم مم مم مم مم ممم ممم هم مم م ممم م ءاسنلا نم تامرحملا

 351 0مم ملة ن مم ممم معمم همم مم ممم معمل :ةرشع سمخ ءاسنلا نم تامرحملا

 317 ممل معمم ع ممم مم ممم ممم م مم همم مم ممل :بسنلا نم تام رحملا

 #38 م لمع هم ممم مم معمم وو ممم م همهم مم ممول :عاضرلا نم تامرحملا

 55 6 مم هم ممم م ممم م ممم مم ممم م ممم همم ممم همم :ةرهاصملاب تامرحملا

 558 2 ا م مرة ونة لوم م اممم مما مم موف :سمخ الإ تامرحم تامرحملا تانب

 3501 ام ملم من ممم مهم ممم م ممم فم ممف ةئائثالثلا دعب سماخلا ثيدحلا

 301 2 مم هم مم همم م ممم ممم م ممم مهمه هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 501 نة ول مو رم ة نمي فرق م اممم ممم وممن ممم ممم مم موه ماوه مم عمجلاب تامرحملا

 301 2.6 ل مم ةة وة و موو ممتعة ممم نوم ممم ممم همم ومو و موق كلملاب نيتخآلا نيب عمجلا زوجي

 307 لة ء هوو ومنو معة ء عنة ملق ؟ءطولا يف هئامإ نم نيتخألا نيب عمجلا زوجي له

 703 م ممم ممم ممم ف ممم ممم معمل ؟امهادحإ ءطو هل لهف ناتخأ هكلم يف ناك اذإ

 50177 و ومو لم مم ممم و ممم متم م معمق ؟ةمعلا يتنبو ةلاخلا يتنب نيب عمجلا زوجي له

 507 اء معمل ؟اهريغ نم هتنباو لجر ةجوز تناك نم نيب عمجلا زوجي له

 لاا ا مل اة ة زر نر نة ياقة رة وة وو فلة من هةية ومو ونة يمتف نمرحن ءاسنلا نم تانصحملا قيل



 ؟ 66... ل م 0 م مة ممم ممم ممم ممم مملة م مم ممفمف ةئايثالثلا دعب سداسلا ثيدحلا

 آ508 مم م ممم م ممم ممم ممم ممم اممم ممن ممم مصمم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا” 64 مملة مم ممم حاكتلا ىضتقم يفاني ال اًطورش طرتشت نأ ةأرملل زوجي

 8051 مم هع هم هم مم مم ممم مم مم ممم همم م مم مم ممم اهترض قالط ةأرملا تطرتشا اذإ

 3” 85 6 هم مه هع ممم لم ممم هتدئافو هعفن اهيلع دوعي اطرش ةأرملا تطرتشا اذإ

 0 الر هم ال نأ اهيلع طرش اذإ

 8 4/6 ل ل مل مم مع م م همم هع مم معاج هع همم مم م م همم م م ممل ةقفنلاو ءطولا مدع طرتشا اذإ

 5804 لمعة ممم كلذ فالخ تنابف ةفص ىلع اهنأ ىلع ةأرما جوزت اذإ

 804 2. م ممم م هم مم م ممم همم هم ممم م ممم م ممل ؟ماكتلا يف رايخلا طرش حصي له

 88 م م ممم همم مو مم مق رهملا ميلستب وأ اهمأ اضرب دقعلا يلولا قلع اذإ

 7331 م ملل قلاط ىهف اهجوزتي ةأرما لك نأ دقعلا يف هيلع اوطرتشا اذإ

 901 0 ةئامثالثلا دعب عباسلا ثيدحلا
 اك ل م هم همم هع هل همم م مم همم مم مم هم ع م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اك المهم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم همم ممم ممم ممم مم ممم ممم راغشلا مكح

 ا فون مو منة همم ممن عمم ممم ممم ممم مم همم همم ممول ةيلهاجلا حاكن نم راغشلا

 898 م ؟حاكتلا مكح !ف قادص الب هتيلو رخآلا امهدحأ جوز اذإ

 89111 مل مم ممم همم همم ممم همم م همم م م مم مم همم همم مم ممم همم اق اًئيعم اًقادص ايمس اذإ

 آو ع عمل ىرخألل اقادص ةمولعم مهاردو ةدحاو لك عضب العج اذإ

 5/4 م م ممم ممم امام مم ممم ممم ممم ممم ومهم ممق ةئاثالثلا دعب نماثلا ثيدحلا

 834 6 ا هن هم فم هم ممم ممم معمم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 354 6م لم م مف هم هم ممم م م ممم همم همم م مم م مق ةعتملا ميرحت اهيف ءاج يتلا عضاوملا

 كال ل ا او ل هموم همم منهم ممم نهم ممم ممم مم ممم ممم مهموم همم م همم ةعتملا مكح

 81/8 مم ممم همم ممم ممم همم ممل حاكنلا ماكحأ نم مكح اهب قلعتي ال ةعتملا

 178# ل ل م مع مم مع م م همم ممم ممم مم هم م ممم هم م ممم خسفني هنإف ةعتملا حاكن عقو ىتم

 8387/1 6 ل مم ف مم مم ة ة عم همم مع ممم ممم ممم مم همم ممم همم همم مم همم مم هم قالطلا ةينب حاكتلا

 0 ا قالطلا طرشب حاكنلا

 ا؟ا5 لل ممم م عم مهو همم همم مم ممم ؟رهملا اه لهف ةعتملا حاكن لصح اذإ



 9171 م م م عمم ممم مع ؟انزلا دح ةعتملا حاكن حكن نم ىلع ماقي له
 8371 ل مم ممم همم م همم ممم م هم مم ممم ممم ممم هوم هموم ؟ةعتملا دلو قحلي نمب

 ؟397/4 مم م م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م متل ةئامثالثلا دعب عساتلا ثيدحلا

 ا[ م م م مف م م همم مم عمم ممم مم هم قع ممم ممم مم م مم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 يق ؟اهقطن ريتعملا بيثلا ىهام

 819768 م مم مم م ممم همم همم عم عم همم همم مم مم مع م مم قطنلا نم هيف دبال بيغلا نذإ

 1” م ما ل م ممم ممم ممم ة ممم ممم ممم صعق ؟اهنذإ ريغب بيثلا ةريبكلا جيوزت زوجي له

 آل هه م م ممم ممل ؟اهنذإ ريغب ةريغصلا بيثلا جوزي نأ بألل له

 9717 م م ممم ممم ممم ممم مم همم م همهم مم ممم ممم ممم همم ركبلا نذإ ةفص

 في ؟نذإ اهتمص نأ ملعت ال تناك اذإ دقعلا لطبي له

 81 م ممم مم معمم ممم ممم وهلم ممم مف تمصلا نم متأ وهف نذإلاب تقطن اذإ

 كال ل م مل عع قمم هم ع همم مط هم مم م ممم عمم ؟انذإ ريتعي له ءاكبلاو كحضلا

 819/44 م هم ممم مم ؟حاكتلا ىلع ةغلابلا ركبلا هتنبا رابجإ بألل له

 آل لا ل مم ممم ممم همم همم اهنذإب الإ ةغلابلا ركبلا جيوزت بألا ريغل سيل

 1 م مم همومهم م ممم ممم همم ممم ممم ممم عامج ريغب اهتراكب تبهذ اذإ

 ا اهجيوزتب اهيلول اهنذإ يف ناجوزلا فلتخا اذإ

 1ك ل ممم همم م ممم حاكتلا دقعب هل اهتذإ يف ةأرملا ىلع يلولا داهشإ مكح

 7 مل مفهوم ممم معمق اهنذإ ريغب ةريغصلا ركبلا هتئبا لجرلا جيوزت مكح

 7 ممل ؟تغلب اذإ رايخلا اهل لهف ءاهوبأ اهجوز اذإ ةريغصلا ركبلا

 4 ل للم مم هم مم هم ممم مم مم ممم م همم ممل اهنذإ طرتشي لهف ةعساتلا تغلب اذإ

 3/485 مم ملم ممم ومفعم ممم مل اهذإ ريغب ةريغصلا ةميتيلا يلولا جيوزت مكح

 986 اممم ممم ممم مم مة ممم مم ممم ممم ممم م مم ةئامثالثلا دعب رشاعلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 را ل م م هريغ اجوز حكنت ىتح لوألا اهجوزل اثالث ةقلطملا لحت ال

 7رباا . ةةع ةوومة ةمم م هو ممم م ممق لوألا اهجوزل ةتوتبملا حيبي يذلا حاكتلا

 طب ف ممن نمو مة ممم تمم مم ممم مم مم ممق ؟لوألل هب لحت يذلا ءطولا لقأ وهام

 ؟84 م ل مع م مع ؟لوألل اهلحي لهف قهارملا اهجوزت اذإ اثالث ةقلطملا



 [/64 0 م ممم ع م همم م همم ممم ؟اثالث ةقلطملا لحي له مارحلا ءطولا

 848 ل لم هم مم مم ممم ممم ممم مم م م همم م مم مم ممم ؟دسافلا حاكتلا اهلحي له

 541 ملم م ممر هع م مقق ؟لوألل اهلحي ةمئانلاو اهيلع ىمغملا ءطو له

 341 ل لم ومهمم مم ممم م ممم ممم ممل لوألل اهلحي ال جرفلا نود ءطولا

 ا تحكت دق اهنأ هتقلطم لوألا جوزلا قيدصت

 341 مم هم مم ممم همم ممم معمم ممم ممل قالطلا دحجي مث قلطي لجرلا

 397 و مومو ممم م ممم ؟اهتدع يف هتعلاخم جوزتي نأ لجرلل له

 341 ع ممم همم م همهم ممم ممم م ممم ةئاثالثلا دعب رشع يداحلا ثيدحلا
 34 م هلم ممم م م م ممم م ممم هم م ممم مم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ 4 م هلم مم فافزلا بقع اهدنع ةماقإلا نم بيثلا وأ ركبلا هقحتست ام

 346 ل مم همم همم همم م ممم همم همم مسقلا لبق ةديدجلا دنع ماقملا مكح

 5848 2. م مم م م ممم مم مم ممم مم ممم ممم م ممم ثالثلاو عبسلا يف ةالاوملا

 846 مة ممم ممم مة معمم وم هموم ؟ةجوزلل مأ جوزلل قح روكذملا ماقملا له

 17148 ل مل م همم ممم ممم ممم مم م ؟اجوزتم ناك نمب ماقملا اذه صتخي له

 3 م ل مم همم معمم م همم هم م مسقلا يف تاجوزلا نيب ةيوستلا بوجو

 584 م مو مة وممن معمم ممم ممم مما ممم موف ممم مة مومف ؟مَسَقلا داع نوكي ىتم

 ال ل م ل مهمه ممم مة ؟اثالث اثالث وأ نيتليل نيتليل مْسَقلا زوجي له

 8 م م م هم هم مم مم نهئاعدتساب وأ نهزانم يف هئاسن ىلع فاوطلا

 7 ملل حيحصلا مسقي اك نومسقي مهوحنو نينعلاو بوبجملاو ضيرملا

 3844 ل م م همم همم ممم هم همم هم م مم همم مم مم همم مق ؟مسقي له نونجملا

 31 م مع مم مهم م ممم ممل نهريغو ةمرحملاو ضئاحلاو ةضيرملل مسقي

 ؟ 4/4 ؟ىرخألا هتجوز ىلإ اهل موسقملا دنع نم جرخي نأ هل زوجي له

 344 ع عم مم معمم همم عم موق ؟عامجلا يف هئاسن نيب ةيوستلا هيلع بهجت له

 قف و م ممم م همم ممم ممم همم ممم همم مق ةدحاو ةليل يف نيتأرما فافز هركي

 اعلاف ل مهم م همم ممم همم همم م ممم مم مم همم هع ةيمذلاو ةملسملا نيب مسقلا

 01 ممم ممم مم ممم همم مم ممم ممم ممل ةئاثالثلا دعي رشع يناثلا ثيدحلا

 و1 م عم همم م م همم همم م همم مم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 00 ةرشابملا لبق نوكت ةيمستلا

 0 ةثاثالثلا دعب رشع ثلاثلا ثيدحلا

 0 :قادصلا ءاسأ

 00 :قادصلا ةيعورشم

 00 ةثاثالثلا دعب رشع عبارلا ثيدحلا

 201000 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 هب جوزتت نأ ىلع هتمأ قتعأ اذإ

 0 ؟يلوو داهشإ مزلي لهف هب جوزتت نأ ىلع هتمأ قتعأ اذإ

 00 ةئامثالثلا دعب رشع سماخلا ثيدحلا
 00 ةئاثالثلا دعب رشع سداسلا ثيدحلا

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟هرثكأو رهملا لقأ مك

 00 هيلع اوقفتاو هب اوضارت ام بسح ىلع نوكي قادصلا

 غ0 راسيلاو ةردقلا عم قادصلا يف بحتسملا ردقلا

 ص00 ؟هتنبا رهم نم اًئيش هسفنل طرتشي نأ بألل له

 0 ؟اًئيش هسفنل طرتشي نأ بألا ريغ يلولل له

 0 اهقادص ىطعت ىتح اهسفن عنمت نأ لوخدلا لبق ةأرملل

 00 ؟اًئيش اهتاطعإ لبق ةأرملاب لخدي نأ لجرلل زوجي له

 00 هضعب وأ رهملا لجأ اذإ

 00 ؟حاكتلا حصي لهف اقادص مسي ملاذإ

 00 ةأرملل ارهم نآرقلا ميلعت لعج مكح

 00 ؟اًرهم عفانملا لعج زوجي له

 00 اهب جحي نأ ىلع اهجوزت اذإ

 0 اًقادص نوكي ال لومتي ال يذلا ءىشلا
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 86 معمم هم م ممم همم همم ممم مم ممم اًقادص نوكي ال هعيب حصياال ام

 ل4 ع م ممم مم همم همم ممم هم مم مم مم ؟قادصلا داسفب دقعلا دسفي له

 لا هوحنو لوهجملاو مودعملاك ادساف اقادص اهل ىمس اذإ

 اا/ ع وعم م م م معمم مم م م مم م م ممم ممم همم هم مم مق ؟لثملا رهم يف ربتعملا وهام

 ع ل ممم همم ممم مم ممم همم م م همم مق هدر اهلف ابيعم قادصلا ناك اذإ

 1# ا ا ل مل لمة ممم مم موقف ؟اهقلط مث اهب الخ اذإ ءقادصلا نم ةأرملا قحتست مك

 7٠ ؟قادصلا لمكت ةولخلا نأب لوقلا ىلع هفلاختو ءطولا ةولخلا هيف قفاوت يتلا ءايشألا يه ام

 را لوخدلا لبق قلطو ادساف ارهم اه ىمس اذإ

 ا لوخدلا لبق اهقلط مث ةروس ميلعت اهقدصأ اذإ

 سرفر لوخدلا لبق قالطلاب رهملا فصن قاقحتسا يف ءاوس ركبلاو بيثلا

 ا ممم مو ورة همومهم مم مهمه هممت جم ممم مم وعول رهملل تاقحتسملا ءاسنلا

 ضر رهملا ردق يف ناجوزلا فلتخا اذإ

 عما م ل م م مم مم مم م هم م ممم تركتأو قادصلا عقد هنأ ىعدا اذإ

 6 عمه عع م مم مع اهجوزل اهقادص تيهو اذإ اهسفن رمأل ةكلاملا ةأرملا

 عمال 6 ل ل مق مة مم همم ممم همم مم ممم مم ممم م ممم مقل ةبطا ظفلب حاكنلا دقع مكح

 ال م م همم ممم م همم همم كل تحبأو تللحأ :ظفلب حاكنلا دقعني ال

 لال مم مم ممم مم مج م مم ممم مم مم ممم همم هم ؟رهم انزلا ىلع ةهركملل له

 نسر ؟رهملا ال لهف ربدلا يف اهتطوو ةيبنجأ ةأرما هركأ اذإ

 عمال ا م مم ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم مم ممم مم ممم م مقق قالطلا باتك

 عيال ل م مم همم هم م همم مم ممم هم معمم همم مم م ممم م ممم مق :قالطلا فيرعت

 لإ ا ا ا ا ممم اممم وم متو ممم م ممم ممم معجم مة ممف :قالطلا ةيعورشم

 هاا ل ل مم مم م م م مم هم مم هم :ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا هيف يرجت قالطلا

 851 2 م مم ممم مم مم ممم م همم م ممم ةئاثالثلا دعب رشع عباسلا ثيدحلا

 #8 ل م ع هم مم همم هع مم ممم م ممم م همم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8غ ل م مع م همم همم م م م ممم مقام ممم هم ممم همم همم هم مو همم همم ةنسلا قالط ةيفيك

 #6 ل ع مل ؟هيلع اذاف هيف اهعماج رهط يف وأ اضئاح اهقلط اذإ

 0 همهم مم هم ممم عقم همم همم همم ضفئاحلا قالط عنم يف ةلعلا



 384 4 م لع ممل ؟هيف اهعماج يذلا رهطلا يف وأ ضيحلا يف قالطلا عقي له

 868 ؟رهطتو ضيحت ىتح رظتني نأ قلطي نأ دارأو اهعجار اذإ همزلي له

 #أل ل  ةوووم م هه وو معمم ؟لسغلاب رهطتلا مأ ضيحلا عاطقنا رهطلاب دارملا له

 #7 عرف نمو ممم موون مم ممم م ممم مو ممم ممم م ممم م ممم ممم مه مقلق لماحلل قالطلا قيرفت

 8 عر ل هو مة مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ةسيآلاو ةريغصلل قالطلا قيرفت

 8 را ا م ممم هه ممم مم م ممم م مم مم ممم همم ءاش ىتم نهقالط زوجي ءاسنلا نم عبرأ

 78” م مة ممم مم مم مم مم ممم ممم همم ممم ممم مم م ممم نابضغلا قالط مكح

 الل 8 ل مع هج هو همم هما ممم همم ممم جم هم وجف قح ريغب قالطلا ىلع هركأ اذإ

 ه1 ممول مم وم ممم مم ممم هم ممم مم مم مم ممم همم هم عمق ؟لزاهلا قالط عقي له

 "ا ا ا مة مم ممم مم وم موتة مورقة ة مو مومو وو نة هو وفم ؟هيفسلا قالط مكحام

 0 ؟يبصلا قالط مكح ام

 0 امهوحنو مئانلاو نونجملا قالط مكح

 886 6. م مة معمم مم ممم ممم عم همم ممم وم ممم وم ممق ناركسلا قالط عقي له

 اسما ل ل م مم مم مم معمم مم همم ممم مم همة ممق مكحلا هب قلعتي يذلا ركسلا طباض

 عسا ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم مهمل ةئامثالثلا دعب رشع نماثلا ثيدحلا
 اج ل ممم مم ممم مم مم همم هم همم همم همهم همم همم م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اناا ؟ةدحاو ةعفد ثالثلا قالط زوجي له

 م تاقيلطت ثالث ىلع يهف لوألل تداع مث تجوزت مث اًنئاب اهقلط اذإ

 اولا لوألا ىلإ دوعت مث هريغ اجوز حكنت ثالثلا نود ةقلطملا

 ل لوألا ىلإ تداع مث جوزتت ملو ثالثلا نود اهقلط اذإ

 ا ممم موف م مم مومن مم ممم ممم ممم ممم ممل هيخخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ

 الالم هوة همم همم ممم ؟حاكنلا مكح امف جوزتو هتبطخ ىلع بطخ اذإ

 ا م ممم م مجم ممم ممم ؟ةنئاب تناك نإو ىنكسو ةقفن لماحلا ةقلطملل

 ا ل م وم مة وو همة لف ؟الماح نكت ل اذإ ىنكسو ةقفن نئابلل له

 ج4 مل ؟ىنكسو ةقفن ةهبش ءطو وأ دساف حاكن نم ةدتعملل له

 7/8 مل من ممم مم ممم مهما ممم ممم م ممم مق ؟ةقفنلا ةافولا نم ةدتعملل له

 نو ؟اهتدع مايأ ىفوتملا لام نم ىنكسلا اهل بجي له ةافو نم ةدتعملا



 يلم ممم مم ممم مممق يعجرلا قالطلا يف ةدتعملا هقحتست يذلا وهام

 0 ؟ىنكسلاو ةقفنلا زْشاّتلا ةأرملل له

 00 لا 0 ؟ىنكسلا امل لهو

 0 ؟ةقفنلا امل لهف الماح تناك اذإو
 0 ؟ىنكسلاو ةقفنلا ةعلتخملل له

 0 ؟ىنكسو ةقفن ةنعالملل له

 0 ؟اهم ينزملا ىلع ينازلا قفني له

 0 لماحلا ةقلطملا ةقفن عفد ةيفيك

 0 ؟لماحلل مأ لمحلل ةقفنلا له

 0 كلذ فالخب تنابف لماح اهنأ ىلع اهيلع قفنأ اذإ

 00 لمحلا يف ةأرملاو جوزلا فلتخا اذإ

 0 ؟ةقفنلا بوجو يف ةوسكلا لخدت له

 00 ٍةَدِعلا باب

 20110 ا ااا :ةدعلا فيرعت

 20100 :ةدعلا مكح

 00 ةئاثالثلا دعب رشع عساتلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 غ0 ا ل هعضوب ةدعلا يغقنت يذلا لمحلا

 0 ؟ةدعلا يضقنت لهف لمح لا رثكأ جرخ اذإ

 00 نادلو اهنطب يف نم ةدع

 00 ؟اهمايأب يلايللا ءرشعلا يف ربتعي له

 00 اًرْشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع لعج نم ةمكحلا

 000 ةافولا ةدع يف ضيحلا دوجو ربتعي ال

 00 ل ةيعجرلا قالط ةدع يف جوزلا تام اذإ
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 8 ا م هه مم ؟ةافولل دتعت لهف اهتدع يف نئابلا قلطم تام اذإ

 ول و لل مم ملمع هع هموم ؟دتعت لهف اهنع تامو ادساف احاكن ةأرما حكن اذإ

 اق :نضحي نمم تناك اذإ ةقلطملا :ثلاثلا مسقلا

 3415 لملم ممم معقمة ممم ممم مم مممف اهضيح دعابت نإو ضيحلاب دتعت ضئاحلا

 ل ا لملم ممم معمق ةدعلا نم ةضيحلا كلت بسحت مل ضيحلا يف اهقلط نإ

 7817 م مملة وم ممم ممم ملم لوزي ىتح تصبرت ضراعل اهضيح عفترا اذإ

 نا هعفر ام يردت ال اهضيح عفترا اذإ

 846 يم ع هه ممم فهم م هوم م مق ءورقلا ىلإ لاقتنالا اهمزل ةنسلا يف ضيحلا داع نإ

 845 لل مم همم همم هم همهم همم همم اهتدع ءانثأ يف تسيأ مث ضِّيُحلا نم تناك اذإ

 598 6 م مم ممم ممم ممم ممم مة ممم مم مبف سافنلا مدب دتعت ال ءاسفن يهو ةقلطملا

 الإ ممم همم مفعم مم هم ممم مم ممم همم مم ممق مدلا اهب رمتسي يتلا ةضاحتسملا ةدع

 74 اة رز م نة وت مرة ة مة ممم ممم ممم م ممل :روهشلاب ةدتعملا :عبارلا مسقلا

 8و ل ممم ممم ممم مم ممم ممم اهتدع ءانثأ يف ضيحت روهشلاب ةدتعملا ةريغصلا

 591 م م مم مملة م م ممم ممم ممم ممم ممم اممم ممم ممم ممم ممم ممم مصممة مف ةيمذلا ةدع

 الو ا وممن مم مهموم ممم مجم مم مم مم ممم ممم اهيلع ةدع ال سيسملا لبق ةقلطملا

 إل ل ل مل ع ع مم عضولا دعب هقالط وأ اهجوز ةافوب تملع اذإ لماحلا

 سال ع ع ممل اهضعب وأ ةدعلا يضم دعب هتافو وأ اهجوز قالط ةأرملا غلب اذإ

 "948 م مم و تهمه مم ممم ممم ممم مم مم ةئاثالثلا دعب نورشعلا ثيدحلا

 فخ ا م ا ا مة مومو م مو ممم معمم ممم ممم تمرة ومو مم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 مايأ ةثالث جوزلا ريغ ىلع دادحإلا زوجي

 0 اهجوز ةافو نم ةدتعملا دادحإ مكح

 451 6 م اممم ة ممم مومو وتتم مة ممم ممم مومو قوتم جوز لك نع دادحإلا بجي

 81 م مل ممم اممم مم هم همم ممم ممم دادحإلا نهيلع بجي يتاللا تاجوزلا

 عآم ام م مل ما ممم ممم مم مقف ؟دادحإلا اهيلع بجي له دوقفملا اهجوز ىلع ةدتعملا

 00 دادحإلا بوجو طقس تعضو اذإ لماحلا

 6815 ؟ةدملا تلاط نإو اهلمح عضت ىتح دادحإلا لماحلا ىلع له

 ع8 م ومهم عم مم هم مهمه مق ؟دادحإ ةقلطملا ىلع له



 ف ل مع همم همم ةقلطملا نود اهنع ىفوتملا ىلع دادحإلا لعج نم ةمكحلا

 0 5 مالم لملم معمم مومو مو مم موم دادحإلا نهيلع بجي ال يتاللا تاحوكنملا

 عفا ممم مم ممم ممم دلولا مأو ةمألاك تاجوزلا ريغ ىلع دادح ال

 عقم مم ممم مج ممم مم مم هعمل ةئامثالثلا دعب نورشعلاو ىداحلا ثيدحلا

 عقال لاو لم ف م ممم مم ممم مم ممم همهم م همم ههه :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ةنيزلل بايثلا نم غبص ام سبل ةدتحملا ىلع مرحي

 عقال للم لوو م ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم همم هوم جسن مث هلزغ غبص اذإ

 68 لل لة همم ممم م ممم هم ممم ممم ممم ممم ممل داوسلاب غوبصملا بوثلا

 عفط لل لل همم ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم مهموم وقل ةنيزلا هغبصب دصقي مل اذإ

 عفا لل للعم همم مم ممم مم ؟ةغوبصملا ريغ بايثلا ناسح نم ةدتحملا عنمت له

 عفا لل ل هموم همم ممم مم ممم ممم ممم هم مم ممم ةنيزلا بايث سبل ةدتحملل زوجي ال

 38 0 0 0 مر رة ومر رل مرهم ممر ف ممن فة مومو ممم اممم فم ممم ممم مجمل ةدتحملل ريرحلا سبل

 قف م لم مم مم ممم همم مم مم ممم مم مم همم ممم مق ةدتحملل ضايبلا سبل

 عاف لولوه مم همم ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةدتحملل عقربلا سبل

 ع1 6 م نم مة منوم ممن مم ممن مم ممم ممم مهتم ممم ممم يلحلا سبل ةدتحملا ىلع مرحي

 311 2 م همم مم مم ممم ممم مق اهجوز توم نيح نم اهيلع يلحلا ناك اذإ

 11 6 مو ملهم مة ممم مم همم مم ملف ةضفلاو بهذلا ريغ نم ٍلحلا سبل مكح

 61137 مع هلم ممم مم مق ةضفلاو بهذلا ريغ نم متاوخلا سبل مكح

 0 ةدتحملل ةعاسلا سبل

 1137 0م ممم ممم همم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم همم بيطلا ةداحلا بنتجت

 611 م مهم ممم مم ممم ممم معمم ممم ممم هموم ةبيطملا ريغ ناهدألا

 611 ل ممم ممم معمم ممم ممم م ممم ممم ممم مم موقق ةدتحملل بيطلا مش

 0 كسمملا نوباصلاو وبماشلا

 436 ممم ممم م ممم ةئاثالثلا دعب نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 5156 606م مم وهم ممم ممم مم ممم همم مم هم مم همه موق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 104 6 م همم ممم مم مم ممم مم معمم مومو اهندي يف ةنيزلا ةدتحملا ىلع مرحي

 513 6 6 مم ممم م معمم ممم رافظأ صقو طبإ فتنك اهندب ةدتحملا فيظنت



 4738 0 مم ة مة مم مم ممم معمم ممم ممم م ممم م مة مومو مق ناعللا باتك

 78 م ا ا ل لة لمرة م ممم مهم مم وم ممم متم م و ممم موو مففف ناعللا فيرعت

 ع؟ 8 ل لل اممم منوم مم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم مقو :ناعللا ةيعورشم

 551 م معتم م ممم القل ةئامثالثلا دعب نو رشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 عال لل مو هو هموم م ممم م ممم همم همم عم موق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عال ا ل مم همم م ممم م م ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم هتجوز لجرلا فذق مكح

 #5373 م مة هوم مومن هه هموم م ممق ينزت اهتيؤر يعدي نأ ناعللا يف طرتشي له

 613715 0.06 لم همم منوم م اممم همام ممم ممم ممبل ناعللا امهنم حصي نيذللا نيجوزلا ةفص

 76 ا ا ا ممم همم مم ممم وام مم ممم ممم ومهم ممم مو ومو نيجوزلا نيب ناعللا ةيفيك

 6133 مل ممم ؟ناعللا تقو لمحلا يفن همزلي له لماحلا هتجوزل فذاقلا

 4317 م مم م ملم همم همم مم مو ممم همم ةسمخلا ظافلألا نم نانعالتملا صقن اذإ

 63717 م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ؟ناعللاب لجرلا أدبي نأ طرتشي له

 64 ل ع م مع ممم همم مم م مم مم مم هم سانلا نم ةعامج رضحمب نعالتلا مكح

 674 0مل ممل مف ممم م هم مم ممم ممم م ممم ممم هم مم ممم همم اًمايق نعالتلا بحتسي

 ع8 لل لم همم عملة هم مم هم مق نامزلاو ناكملاب ناعللا يف ظيلغتلا مكح

 عال مل ةنعللاب بضغلا ةأرملا تلدبأو بضعغلاب ةنعللا لجرلا لدبأ اذإ

 عا ل للهم ممم همم ممم هم مم م هم همم هم مكاح مكحب الإ نوكي ال ناعللا

 عال لل م مم همم همم همم هم ملف ؟نينعالتملل مامإلا ةظعوم نوكت ىتم

 عال لل عمم همم همم م معجم ممل نعالي نأ ىبأو انزلاب هتأرما فذق اذإ لجرلا

 قا ل همم م ممم م م ملم اهجوز ناعتلا دعب ناعللا نم ةأرملا تعنتما اذإ

 اا ا ل م ممم مم مم ممم مم ممم هوم ممم ممم ؟نينعالتملا نيب ةقرفلا عقت ىتم

 616 لل مف مم همم ممل ؟هسفن بذكأ ولو ىتح دبؤم ناعللاب ميرحتلا له

 630 و مم ممم ممم ملف دحلا هيلعف هسفن بذكأ مث هتأرما فذق اذإ لجرلا

 838 6 ل م مة وممن ممم ممم مق همم ممم مة معمم معمم ملف هامس لجرب هتأرما فذق اذإ



 484 ؟فوذقملا بلاطي مل نإو فذقلا دح فذاقلا ىلع ماقي له

 عال هيفن ديري دلو |مهنيبو اهل فذاقلا اهجوز نع ةجوزلا تفع اذإ

 عاطل ل ل لعل فمه همهم ممم مم ممم ممم ممل هيلع دحلا ةماقإ ءانثأ يف ناعللا بلط اذإ

 عاللال ل ل ل مم ممم ممم هم ممم همم همم م ممم مم ممم همم ؟ةداهش مأ نيمي ناعللا له

 عار ل م ع هم ممم ممل اهنعالي هنإف اهب لخدي نأ لبق هتجوز فذق اذإ

 عا ل ممم م ممم م ممم م ممم هم ؟نعالي نأ هل لهف اهفذق مث ايعجر اقالط اهقلط اذإ

 ض2 ل ؟اهناعل هل لهف اهنابأ مث هتجوز فذق اذإ

 غ0 اهفذق مث هتجوز نابأ اذإ

 عا مل لملء مم مم ملم م م همم ممم م ممم همم هل اهفذق مث ادساف احاكن ةأرما حكن اذإ

 51 م م لق حاكتلا لبق ام ىلإ هفاضأ انزب اهجوزت نأ دعب اهفذق اذإ

 غ1 اهب جوزت مث ةأرما فذق اذإ

 غ0 ءارذع كدجأ مل :هتجوزل لجرلا لاق اذإ

 غ0 فذقلا هيلع امنإو امهنيب ناعل الف ةيبنجأ فذق اذإ

 8 مو ممم ممم مم ممم ممم مم مم همم مق هيلع اذاف ةريغصلا هتجوز فذق اذإ

 ع لل ل ل مم همم ممم م مم مم عم ممم مم ممم ؟هيلع اذاهف ةنونجملا هتأرما فذق اذإ

 ك2 نعالي هتجوز فذق اذإ ىمعألا

 ض3 هتنعالمو سرخألا فذق مكح

 ع8. ولم و لم ممم مه ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم همم ممم ممم هتأرما يبصلا فذق اذإ

 6403 م مم م مم همم ممم ممم ممم هم همم م مم ةممق هفذقل مكح ال نونجملا

 0 انزلاب ةنعالملا يمر زوجيال

 ع4 مل ممم همم ممم مم ممم ممم همم ممم م مم مم موق ةدودحم وأ ادودحم فذق اذإ

 ك0 ةيبرعلا ريغب ناعتلالا مكح

 غ1 اهب لوخدملا ةنعالملا رهم توبث

 110 ؟قالط وأ خسف ناعللاب ةقرفلا له

 5440006 م همم مم ممم ممم مة ممل ةئامثالثلا دعب نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 544 6. ملم ممم مم وم مم ممم ممم ممم ممم ممم قمة ممق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 544 0 مهمل همم ممم م ممم م همم ؟عضت نأ لبق هتأرما لمح نم يفتني نأ هل له



 غ1 ؟دلولا نم ءافتنالا هل زوجي ىتم

 01 0066من م ممم ممم ممم ممل ةينازب تسيلو «ينم لمحلا اذه سيل :لاق اذإ

 ع6 ل ناعل ريغب هنم ىفتنا جوزلا نم هنوك نكمي ال نمز يف دلولا لصح اذإ

 817 20 مو مم مم مم همهم ممم ممم ممم مهم م ممل كلذ دعب هيفن هل لهف لمحلاب رقأ اذإ

 0 هفني لو تكسف اهلمح ملع وأ هتأرما تدلو اذإ

 ع8 ل ل م م ممم ممم لمحلا يفنل ةدعلا ءاضقنا دعب هتجوز لجرلا ةنعالم

 583 ل للم لة ممم ممم همم ممم ممم مم م مممل هسفن بذكأ مث هناعل يف هدلو نم ىفتنا اذإ

 588 600م ملم اهدلوأف رخآ تحكتنف هتافو اهغلبف نينس هتجوز نع باغ اذإ

 885 6.0 مم ومهم معمم م ممم ممم ممم ملف انزلا موي يف اهئبطو مث ينزت اهآر اذإ

 566 260660 مم ممم ممم ممم ممم مق ةثاثالثلا دعب نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 565 200 م ممم مم امم ممم ممم ممم ممم مو ممم مصمم مم ممم ممم مم مو ثيدحلا دئاوف

 عهال ممل م م م م م ممم ملم ةئاثالثلا دعب نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 ع8 66.000.000 م ممم ممم ما ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 88/6 206 66مم م ممم م همم مة م ممم مم ممم هموم م مجهم ؟اهجوزل اشارف ةأرملا نوككت ىتم

 884 2. لعلم هل هم هم مم م همم هم همم هع ممم مم مم مق ؟اًشارف ةمألا ريصت اذاهب

 ع8 0 مو مهم ممم ممم همم م ممم ممم ممم ممم ةممق ؟دلولا قحلتسي نأ بألا ريغل له

 0 انزلا نم هدلو قحلتسي نأ ينازلل له

 75 2 م مم مو ملة ممم مو مم مم مف ةئاثالثلا دعب نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 عال ل م لم مم مم همم همم همم مم مم همم م مم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 63013 ا ل ل ممم همم مم م ممم هم ممم مم همم ممم هم همم ةفايقلاب بسنلا تابثإ مكح

 ع6 ل ل لم م م ممم مم همم همم هم ممم ممم همم همم لكشأ ايف الإ ةفايقلا نوكت ال

 عا ل لل لل و مع مع هم همم هم ممل هاوعدب درفنا دحاو لجر طيقللا ىعدا اذإ

 ع8 6مل ممم معه همم هع ممل ءامإلاو رئارخلا دالوأ يف ةفاقلا لاوقأب ذخؤي له

 ع8 0 ل مل ما مم ممم م مم همم همم م ممول شارفلا عم فئاقلا لوق ىلإ تفتليال

 عا ل م مم ممم م ممم ممم ممم ممم عمم م ممم ممم ؟دحاولا فتاقلا لوق لبقي له

 6304 مو هم مم مم ممم مم ممم ممم ممم همة ممم اًريبخ نوكي نأ فتاقلا يف طرتشي

 ع0 0 6مم همومهم معمم ممم همم ممم ممم موو مم ةقق ةفاقلا لوق فلتخا اذإ



 000 نّيعّدمب ةفاقلا هتقحلأ اذإ

 00 ل تايانجلا يف رثألا فئاقلا عبتت

 000 ؟ةفايقلا يفني نم دنع هيف عزانتملا دلولا نوكي نم

 0 ةئامثالثلا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 0 ةثاثالثلا دعب نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 00 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟لزعلا مكح ام

 01111111 ]1 ]ذل اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعيال

 0 اهنذإ ريغب ةمألا نع لزعي نأ هل زوجي

 000 ؟ةمألا هتجوز نع لزعي نأ هل زوجي له

 لمة نة ممم همم ممم من همم ممم هبسن هقحل دلو لصحف هتمأو هتجوز نع لزع اذإ

 0 ةئامثالثلا دعب نوثالثلا ثيدحلا

 0 :عاضرلا فيرعت

 لق م مرت  ة مة وة نة ة م اة مة مة مة ممن مهم منة مت همة منن مر منة منة مثمف :عاضرلاب ميرحتلا

 0 ةثاثالثلا دعب نوثالثلاو ىداحلا ثيدحلا
 0 ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 الالة رة ماء فاء ةةة يه مة مة مم فة فة مية مة ةففمم بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 0 هفلاخي امو بسنلا هيف عاضرلا كراشيام

 للام مما من ملة مة ممم وة ممم ممم ميمي ممل ؟رهصلاب مرحي ام عاضرلاب مرحي له

 0 ميرحتلا اهب تبثي يتلا تاعضرلا ددع

 0 سمخلا نم بسحت يتلا ةعضرلا طباض
 0 ا ؟مّرحي له هريغب طلتخملا نبللا

 نم ممن مة مم مة م ء مم مة مة م ءمثم ؟طوعسلاو دودللاو روجولاب عاضرلا ةمرح تبثت له

 00 يبصلا همعطأ مث انبج نبللا لمع اذإ
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 غ1 ؟ةنقحلاب ميرحتلا تبثي له
 ع4ق لل لم نة ف و نم مم مهم مف منق هنم تعضرأف نبل اهل رد اذإ أطوت مل يتلا ركبلا

 5844 200600666 0 0 ممم ممم مم ممم ممم ب من مم امتم ءاسنلا نم عمج نم بيلح يبصلل عج اذإ

 00 مّرحي ةتيملا ةأرملا نبل له

 0 ل نبل لجرل راث اذإ

 41 6. مم مام ممم ومو معتم مو ممم ممم ممم مم ممم مم موو ممف مرحي ال ةميهبلا نبل

 41 06666 لم ممول ممل عجر مث ةعاضرلا نم همأ وأ هتخأ يه :هتأرمال لاق اذإ

 علا ل للة ملم مم همم ممم همم مم ممم ممم همم مم مم همم ممل حزمي ناك اذإ يقب

 #8 ل ع علم همم مم ممل ةعاضرلا نم اهوخأ اهجوز نإ :تلاق اذإ ةأرملا

 عه ع م ممل ىرغصلا ىربكلا تعضرأف ناتجوز هل ناك اذإ

 0 عاضرلا دعب امهنم لك هقحتست يذلا رهملا

 ع4 ل ل ؟ةريغصلا رهم نم همزل اب ةريبكلا ىلع جوزلا عجري له

 ع4ق للملف مهمة معمم م ممم ممم م عمهم همم ممم ممل روجفلا نبلب عاضرتسالا مكح

 45 م م م ممم ممم ممم ممم ممم ممم متف ةئاثالثلا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 عقال لل هلل همم همم م ممم م م ممم معمم مم هم همم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟مرحي لحفلا نبل له

 عقب مل لم م رخآب تجوزت مث نبل هنم اطو هتجوز لجرلا قلط اذإ

 ع4 لل ل ممم ممم هوم هموم ممم م ممم مم ممم ممم مم ممل ؟مّرحي ينازلا نبل له

 688 ل ا ل هه مم م همم م ةمممق ناعللاب اهجوز هافنف اهدلو تعضرأ اذإ ةأرملا

 ه5 1 ممم مم مم ممم م مملة ممل ةثاثالثلا دعب نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 88195 6 ملل م م مهموم همم وهم ممم فلق ميرحتلا هب قلعتي يذلا عاضرلا تقو

 886 2006م مم همم ممم مم همم ةأرما هتعضرأ مث نيلوحلا لبق لفطلا مطف اذإ

 685 نيلوحلا دعب سمخلا لمكأو نيلوحلا يف سمخلا ضعب عضترا اذإ

 666 6060000 0مل م همم ممم ممم وميت ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 058 6666 10م6 مة مة ممم ء مق ممم اممم مم مصممة موه ممم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نا ؟ةعاضرلا ىلع ةداهشلا يف لبقي يذلا ددعلا مك

 68 6666 ممم مم همهم مق مق ممم مم مم ممم مهمل هددع يف وأ عاضرلا دوجو يف كش اذإ



 غي ةرسفم الإ عاضرلا ىلع ةداهشلا لبقت ال

 نا ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا

 018.200 66 زمام مم ة ممم ء مفرمة هجمة موه مومو ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 كا لفطلا ةناضح مكح

 نا ؟ةناضحلا هل تبثت يذلا وه نم

 611 0 مع م جوزتت ملام هب قحأ مألاف دلو امو ناجوزلا قرتفا اذإ

 0117 06666 م ممم ممم همم مج همم ممم ممم مم مم مم ممم ممم م معمق ةناضحلاب ىلوألا بيترت

 615 6.060 ممم ممم مم ممم ممم ممم همم معمم طورش ةناضحلا قحتسي نميف طرتشي

 018 60006 ممم م ممم معلق لاز مث عنام لصح اذإ ةناضحلا قحتست يتلا ةبارقلا

 هاا. نم اة م نامل مملة ء مم ة نمرة ممتن منة ممم ممم ممم مم ممل تايوتحملا
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 جلا كي
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 و

 صاصيقلا :باتك (...)ثيدحلا هادم

 :صاصقلا فيرعت

 «هتعبتت رثألا تصصق :لاقي «رثألا عبتت :ةغللا يف وهو فاقلا رسكب :صاصقلا

 كلذ نمو :هرثأ يعبتت :يأ [١١:صصقلا]4 ِهيِضق ِدِتْحُأِل َتَلاَهَو 9 :ىلاعت لاق امك

 .يناجلا هب لعف املثم هب لعفي نأ كلذو «حارجلا يف صاصقلا قاقتشا

 .دوقلاب مدلا عبتت :اعرشو

 .(1//1410) "مالعلا ريسيت”و «"ةغللا بيذبت” مجعمو )8١/9(: ؟مالعإلا” :رظنا

 صاصقلا مكح

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا صاصقلا ين لصألا

 :ةرقبلا 4 َلْذَقْلَا يف ٌصاَصِقْلا ُكَيَلَع بيك اوما نذل اهي » :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 ٍنيعْلأي تريعلاو سيقّتلاي سْفّنلا نأ آَبيف َمِيلَع اَبَكَو # :ىلاعت هلوقو 0
 .[10:ةدئاملا]4 ُصاَصِق َحوُرْجْلأَو نيلي ّنَسِلاَو ٍنْدَأْلاِب تذألاو فنا َفَناْلآَو دس سل 0 4 م 06 يا © حص مس < حور

 .صاصقلا باتك باتكلا اذه يف فلؤملا هركذ اف :ةنسلا امأو

 .صاصقلا ىلع ةلمجلا يف عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقنف :عامجإلا امأو

 .(؟64/؟60) «راكذتسالا”و ((47/1"7/) ؟فارشإلا” :رظنا



 مم لجيال» :ِةلككت هللا ٌلوُسَر ّلاَق :َلاَق كعنيخ ٍدوُعْسَم ِنْب هَللاِدْبَع ْنَع 7537
 ثالث ىدْخإب الإ هللا ُلوُسَر ْنَأَو هل هلل اّلِإ لإ ال نأ ُدَهْشَي ملشُم يما 0. رار م 0

 .(ةعاَمَجْلِل ُقِراَلا هيب دل ُكِاَتلاَو ءسْفَلاب ُسْقلاَو هينَّلا بيلا

 )١51/5(. ملسمو ,((5417/4) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نع ةيانك وهو .هلك يأ همد ةقارإ لحيال :يأ «ملسم ئرما مد لحيال» :هتوف

 .همد قري مل ولو هلتق

 ملسملاب دارملا نأ نايبل تركذ ةيناث ةفص يه هللا الإ هلإ ال نأ دهشي» :هلونق

 يه ةداهشلا نأب اراعشإ فوصوملل ةديقم لاح يه وأ «نيتداهشلاب يتآلا :وه

 .مدلا نقح يف ةدمعلا

 .ثالث لاصخ :يأ «ثالث ىدحإب الإ» :هلوق

 هيف لخدي سنج مسا وهو جوزتملا :يأ ءنصحملا هب دارملا «بيثلا» :هلوق

 .ىثنألاو ركذلا

 .تومي ىتح ةراجحلاب مجري «نصحملا ينازلا / :يأ «ينزلا' :هلوق
 00لا

 كن رسل

 سوفتلا هب ينعيو «لتق قح ريغب ادمع لتق نم :يأ 50000 نينا سفنلا

 . ارِفاَكب ُمِلْسُم ُلتْقُي ال١ :يََب هلوق ليلدب ؛ةيرح او مالسإلا يف ةئفاكتملا



 : 125 يبنلا هيف لاق يذلا مالسإلا نع دترملا :ينعي (هنيدل كراتلاو» :هلوق

 . (6وُلتقاَف هئيد َلَّدَي ْنَم»

 ىلع ايراج اتعن هب ىتأ هنأ هرهاظ :هنللَ يبطرقلا لاق «ةعامجلل قرافملا» :كلوق

 قحلي هنأ ريغ ,مهتعامج نع جرخ دقف مالسإلا نيد نع دترا اذإ هنأل ؛هنيدل كراتلا

 جراوخلاك ادترم نكي مل نإو نيملسملا ةعامج نع جرخ نم لك فصولا اذه يف مهب

 يغبلا لهأو .هيلع اولتاقو مهيلع دحلا ةماقإ نم مهسفنأ اوعنم اذإ عدبلا لهأو

 نكي مل نإو ؛مومعلا مكحب ةعامجلل قرافملا ظفل مهلوانتيف «مههبشأ نمو نوبراحملاو

 ميش ير 6 لَك اَل) :لاق يذلا ثيدحلا يف روكذملا رصحلا حصي مل كلذك

 (...ثالت ىدخِإب

 .(47/4) ؟مالعإلا” و 7١1 /17) ؟حتفلا”و ((10075) ؟ملسم” و 5١(. /5) ؟مهفملا رنا

 اَم لَو : هلي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ثنضض ٍووُعْمَم ِنْب هللادْبَع ْنَع -894

 . (ءاَمّدلا يف ِةَماَيِقلا َمو موي < ساّنلا ّنْبَب ىَضَقُي

 :ثيدحلا جيرخت

 )١517/4(. ملسمو «ةمايقلا موي) :هدنع سيلو «25875) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يف هلل يبطرقلا لاق «ءامدلا يف ةمايقلا موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ نإ» :هلوق

 الو .ءامدلا نم مظعأ نييمدآلا قوقح يف سيل هنأ ىلع لدي اذه :(57؟ /5) "مهفملا”

 لك نأل ؛اَلَّصلا ِهِلَمَع ْنِم ُدّْبَعلا هب ُبَاَحي ام ُلَوَأ١ : بي هلوق نيبو اذه نيب ضراعت

 دعاوق مظعأ اهنإف ؛ةالصلا هللا قوقح نم هيف رظني ام لوأف «هباب يف لوأ اهنم دحاو

 .مئارجلا مظعأ اهنآل ؛ءامدلا نييمدآلا قوقح نم هيف رظني ام لوأو «ةيلمعلا مالسإلا



 دخلا كي

1 39 
 و

 صاصقلا :باتك (م)ثيدحلا مدل

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 قح ريغب لتقلا مرحي

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا قح ريغب هللا مرح يتلا سفنلا لتق ميرحت ىلع لد

 :ءارسإلا]# ّقَحْلَأب لَم مَيَح لأ سفن ودق اكو 9* :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 ايف اًدِنَح ٌمَّنَهَج موَاَرََف ادَيَعَتْماَنِمؤُم ْلَُفَي نَمَو # :ىلاعت لاقو ؛[”*
 نم اهريغو [ة؟:ءاسلا]4 اَميِظَع اًباَذَح هل َّدَعَأَو ُهَنَمَلَو ِهََلَع ُهَّلأ بضع

 .تايآلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كنهخ دوعسم نبا ثيدح اهنم ةريثك ثيداحأف :ةنسلا امأو

 وهو «ةمادق نباو ينارمعلا مهنم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هلقنف :عامجإلا امأو

 .ةرورضلاب مالسإلا نيد نم مولعملا نم
 .("180 /8/) "ينغملا” و (؟596 )١1/ ؟نايبلا” :رظنا

 .حوصنلا ةبوتلاب الإ طقسي ال اذهو .هللا قح :لوألا

 وفعلا وأ ةيدلا وأ صاصقلا :ءايشأ ةثالث نيب ريخم وهو .ثراولل قح :يناثلا

 .هقح طقس هذه نم دحاو هل دمت اذإف ءاناج

 هسفن ملسو لتاقلا بات اذإ ايف وهو افالخ ميقلا نبا ركذ .لوتقملا قح :ثلاثلا

 :لاق مث فالخلا ركذ ؟لوتقملل قح ةمايقلا موي هيلع ىقبي له :اصاصق“ لتقف لتقلل

 ىلإ اعوط هسفن ملسو هللا قح نم لتاقلا بات اذإ :لاقي نأ ملعأ هللاو باوصلاف

 هللا هعيضي.ال ثوروملا قح يقبو ناقحلا هنع طقس هثوروم قح هنم ىفوتسيل ثراولا

 ةبوتلاو هلتاق لتقب ربجنت مل هتبيصم نأل ؛لوتقملا ضيوعت لتاقلل هترفغم مامت نم لعجيو
 .هتبوت لامكل اذه بقاعي الو هتملظم نع اذه ضوعيف ؛اهلبق ام مدهت حوصنلا
 0١ "حيضوتلا”و )5948/1١(2: "نيكلاسلا جرادم# :رظنا



 حلا
 رخل عيب

| 

 صاصقلا :باتك (مب)خيدحلا (هر احلم

 ةثالث لتقلا عاونأ

 موارجف ادّمعَتماَنِمَّؤَم ٌلُسَفَي نمو # :ىلاعت هلوق هليلد .دمعلا :لوألا 0 يا حو

 .[97:ءاسنلا]4 اًميِظَع اَباَدَع هل َّدَعَأَودُهَمَمَلَو ِهَيِلَع ُهَّللأ َبسِحَو ان اَدْكَح ٌمَّئَهَج

 لِ اًمِوْؤُم َلُخَمَي نأ ِنِمّوُمِل تر اَمّوإ» :ىلاعت هلوق هليلد .أطخلا :يناثلا

 .|مهيلع عامجإلا لقن ناعونلا ناذهو .[7”4:ءاسنلا]# اًمَطَح

 :هتوبث يف فلتخم اذهو .دمعلا هبش :ثلاثلا

 .هتوبث ىلإ مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج بهذف
 ثيداحأ دعب يتأيس .فلؤملا هركذ يذلا ثفخ ةريره بأ ثيدح :مهتجحو

 نأ ديغنيع ورمع نب هللادبع ثيدحو «ثيدحلا ...ليذه نم ناتأرما تلتتقا :هيفو

 «لبإلا َنِم ٌةئام :اَصَمْلاَو ٍطْوّسلاب َناَك اَم ِدْمَْلاهْبِش طل َةَيِدَّنِإالآ» :لاق ديب يبنلا

 «حيحص هدنسو «امهريغو يئاسنلاو دوادوبأ هجرخأ .«اَهِواَلْوَأ ٍنوُطُب يف َنوُعَبْرَأ اَهِْم

 .(566 /ا/) "ءاورإلا” يف ينابلآلا هححص

 لاق .دمعلا هبش راكنإ ىلإ دعس نب ثيللاو هنع روهشملا يف كلام بهذو

 ادحأ ملعأ امو :هللك ريلادبع نبا لاق ؛هيف فالتخا ال يذلا اندنع رمألا وهو :كلام

 .امههعبات كلذ ىلع راصمألا ءاهقف نم

 امهدنع لتق نمف :اذه ىلعو .أطخلاو دمعلا الإ هللا باتك يف سيل هنأ :مهتجح

 هنإف كلذ هبشو بيضقلاو طوسلا ةبرضو ةمطللاو ةضعلاك ابلاغ هلثم لتقي ال اهب

 .هب داقيو دمعلاب قحلي

 .ملعأ هللاو ,ةلدألا نم مدقت امل ؛لوألا لوقلا وه حجارلا

 (9//5*5/) "ىنغملا”و «(595/5) «ةيادبلا”و .(558/56) "راكذتسالا”و 5٠”(. /ال) ؟فارشإلا» :رظنا

 .(557 /8) "لينلا”و .(5857/8) "يبطرقلا”و



 لا كي
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 ل

 صاصيقلا :باتك (08)ثيدحلا (هر٠شسلا

 هروصو دمعلا لتق طباض

 نظلا ىلع بلغي اهب هلتقيف ءاموصعم ايمدآ هملعي نم دصقي نأ :دمعلا لتقلا

 :روص عست هلو .هتوم

 نيكسلاو فيسلاك ندبلا يف لخديو عطقي ام وهو «ددحمب هبرضي نأ :ىلوألا

 بهذلاو صاصرلاو ساحنلاو ديدحلا نم حرجيف ددحي امت هانعم يف امو نانسلاو

 تاهف اريبك احرج هب حرج اذإ هلك ءبشخلاو بصقلاو رجحلاو جاجزلاو ةضفلاو

 .عامجإلا اذه ىلع ةمادق نباو رذنملا نبا لقن .دمع لتق وهف

 وحن وأ ةكوش وأ ةربإب ةزرغ وأ ماجحلا ةطرشك اريغص احرج هحرج نإ امأف

 هطب اذإ الإ مهللا هب هتوم نظلا ىلع بلغي ال اذهف :هئللذ نيميثع نبا خيشلا لاق ءكلذ

 ناكم يف هطب ول امأ .كلذ هبشأ ام وأ ديرولا يف وأ داؤفلا يف هطب ول اك لتقم يف

 لجرلا بيصت يتلا حورجلا رثكأ امو عقاولا يف دمعب اذه سيلف ندبلا نم فرطتم

 .ها .لتقي اذه نإ :سانلا لوقي الو كلذ وحن وأ ةجاجز وأ راسم نم

 دنع هب قوهزلا لوصح نظلا ىلع بلغي امم ددحملا ريغب لتقلا يف اوفلتخاو
 سنأ ثيدح :مهتجح .صاصقلل بجوم دمع هنأ ىلإ روهمجلا بهذف .هلاعتسا

 اهسأر دجو ةيراج نأ :هيفو «نيئيدح دعب ٍتأيسو فلؤملا هركذ يذلا كتننغ

 لاقو .كلذ يف دوق ال :يبعشلاو نسحلا لاقو .ثيدحلا ...نيرجح نيب اضوضرم

 كلذ يف دوق ال :ةفينحوبأ لاقو «حالسلاب ناك ام دمعلا :سواطو ءاطعو بيسملا نبا

 .روهمجلا لوق باوصلاو «ناتياور ديدحلا لقثم يف هنعو «رانلاب هلتق نوكي نأ الإ

 :هللا ءاش نإ اهركذ يتآلا يهو عاونأ ددحملا ريغب لتقلاو

 اديدح وأ ارجح ناك ءاوس ءابلاغ هلثم لتقي ريبك لقثمب هبرضي نأ :ةيناثلا

 وأ لتقي رجحلا نوك ةفرعمو :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق «ةظيلغ اصع وأ ةقرطملاك



 نسل اأ كك

2 , 
 صاصقلا :باتك (هب)نيدحلا (ه حنس

 ناسنإلا هب برض ول لتقي رجحلا اذه :اولاق ىتمف .فرعلا ىلإ كلذ يف عجري لتقي ال

 .ها .ادمع رجحلا اذهب لتقلا نوكيف «لتقم ريغ يف ولو

 يقأيف رادج ءارو لظتسي صخش يأي نأك اطئاح هيلع ىقلأ ول اضيأ اذه نمو

 يأ «قهاش نم هاقلأ ول :اضيأ هنمو ءابلاغ لتقي هنأل ؛دمع لتق اذهف «هيلع هيقليف رخآ

 .عفترم ناكم

 وأ امهترثكل اهنم صلختلا هنكمي الو ران وأ هقرغيف ءام يف هيقلي نأ :ةثلاثلا

 ؛رده همد اذهف تام ىتح هكرتف امههنم صلختلا هنكمأ نإ امأو ء«توميف هنع هزجع

 .هسفن لعفب هتوم

 هلثم يف تومي انمز هفنأو همف دسي وأ توميف هريغ وأ لبحب هقنخي نأ :ةعبارلا

 .دمع هبشف ابلاغ هيف ناسنإلا تومي ال نمز يف تام نإف «ةداع

 نمزل اشطع وأ اعوج توميف بارشلاو ماعطلا نم هعنميو هسبحي نأ :ةسماخلا

 فالتخاب كلذ فلتخيو .بلطلا رذعت طرشب نكلو ءايلاغ كلذ نم هيف تومي

 .كلذ ريغو لاحلاو نمزلاو سانلا

 يوأي يذلا هناكم :وه دسألا رحجو .هوحن وأ دسأ رحجب هيقلي نأ :ةسداسلا

 .ادمع نوكي هنإف ؛هلكأف دسأ رحج يف اصخش ىقلأ اناسنإ نأ ولف .هيلإ

 ببستم عمتجا اذإ سيلأ :لاق هكلله نيميثع نبا خيشلا هدروأ لاكشإ انهو

 ىلع نامضلا ةلاحإ رذعت اذإ نكلو .معن :باوجلاف ؟رشابملا ىلع نامضلاف رشابمو

 نوكيف دسألا وهو رشابملا ىلع نامضلا رذعتي انهو ءببستملا ىلع نوكيف رشابملا
 .بيبستملا ىلع نامضلا

 ةيودأو ىقرو دقعو مئازع نع ةرابع رحسلاو .رحسب هلتقي نأ :ةعباسلا

 همزليف ابلاغ لتقي رحسب هلتق اذإف .هلقع وأ هندب يف روحسملا ررض ىلإ اهب لصوتي



 ٌنِحلا

 صاصيقلا :باتك (مم)ثيدحلا مهن

 وأ ابلاغ لتقي ال امم ناك نإو «نيكسب هلتق ول ام هبشأف ابلاغ لتقي |ب هلتق هنأل ؛دوقلا

 برض هبشأف أطخلا دمع هنأل ؛صاصقلا نود ةيدلا هيفف لتقي الو لتقي امم ناك

 .اصعلا

 نأ بجي رحاسلا نأ انل مدقت :لاق هلله نيميثع نبا خيشلا هركذ لاكشإ انهو

 لقن ملاذإ لجو زع هللا قحل هلتق :لوألا :نيببسل هلتق بجو رحاسلا اذهف ءادح لتقي

 لوتقملا ءايلوأ قح :ناقح اندنع ضراعت انهف «لوتقملا ءايلوأ قحل هلتق :يناثلا .هرفكب

 ءايلوأ لاق نإف لوتقملا ءايلوأ قح مدقي :باوجلا ؟مدقي امهبأف ءلجو زع هللا قحو

 نأ ديرن :اولاق نإو ,كلذ مهلف ةيدلا ديرن نحنف لتقيس لجرلا نأ ماد ام :لوتقملا

 .كلذ مهلف هنم انرودص يفشنو هلتقن

 هايإ هيقسيو ماعط يف وأ ءام يف مسلا هل عضي نأب كلذو .مسب هلتقي نأ :ةنماثلا

 «ملعي ال ناك اذإ نكل ءرده وهف هبرش وأ هلكأو امس هيف نأ ملع نإف .ملعي ال وهو

 .ادمع التاق مسلا هل عضو يذلا نوكيف

 نصح انزب ةعبرأ هيلع دهشي وأ هلتق بجوي اب هيلع نالجر دهشي نأ :ةعساتلا
 انهف «هلتقل نودمعتمو انتداهش نع نوعجار نحن :اولاقو اوعجر مث «كلذل لتقيف

 ىلإ اولصوت مهنأل :اولاق ,دمحأو يعفاشلا لوق يف صاصقلا مهيلعو ادمع هلتق نوكي

 صاصق ال :ةفينحوبأ لاقو .هركم لاك صاصقلا مهيلع بجوف ابلاغ لتقي ببسب هلتق

 لوق باوصلاو .رئبلا رفحك صاصقلا بجوي الف ؛ىجلم ريغ ببست هنأل ؛مهيلع

 .دمحأو يعفاشلا

 مابا /|؟م) ؟ىواتفلا»و إل ١ ؟ىنغملا”و ةاولا في لا ؟نايبلا”و ممم رال) "فارشإلا» :رظنا

 1١(. /154) "عتمملا حرشلا”و «(4//007) "برآملا لين”و «(9//1717) ؟ضورلا ةيشاح” و «(587/6) ؟يبطرقلا” و



0 
 صاصقلا :باتك (0)ثيدحلا 01

 همكحو طخلا لتق طباض

 :نيبرض ىلع اطخلا لتق
 يمري نأ :لثم «هلتقيو هبيصيف لوتقملا ةباصإ هب ديري ال العف لعفي نأ :امهدحأ

 ناسنإ ىلع هوحنو هيلع ىمغم وأ مكان وهو بلقني وأ اًناسنإ لتقيف افده وأ اديص

 أطخلا لتقلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأ :هغلله رذنملا نبا لاق

 .هيف نوفلتخي مهملعأ الو .هريغ بيصيف ائيش يمارلا يمري نأ

 لقن .لتاقلا لام يف ةرافكلاو «ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيف بجت إطخلا نم عونلا اذهو

 .فالخلا مدع اذه ىلع ةمادق نبا

 ٌريَسَص اًكطَح اَنِمَؤُم لَم نمو# :ىلاعت هلوق ةرافكلاو ةيدلا بوجو يف لصألاو
 ناك ءاوسو ء[ة4؟:ءاسنلا]# ْأَوُهَّدََصِي نأ هَّلِإ ءهلَهَأ لإ ٌةَمّلَسُ ُهَيِدَو ٍةَّمِمْؤُم قبر

 كصَتَنَي مو نم تاك نإّو# :ىلاعت هلوقل دهع هل ارفاك وأ السم لوتقمل

 ء[5؟:ءاسنلا]4 ٍةَكمّْوُم َةَبَكَر مرو ءولَهَأ 1! ٌةصّلكُم ٌةَيِدَك قسم مُهّتْدَيَو

 1 اَنّيرإ# :ىلاعت هلوقل ؛مزح نبا هلقن «قافتالاب اذه نم ءيش يف صاصق الو

 .[؟87:ةرقبلا]4 انصح وأ آَسيِسَّص نإ [َنْذِداَوُت

 .مدقتملا اطخلا مكح سفن ذخأي نونجملاو يبصلا دمع نأ ملعلا لهأ ركذو

 لهف «هريغ بيصيف ةمرتحم ةميبب وأ موصعم يمدآ يمر دصق اذإ :هيبنت

 ؟اطخ لتق اذه نوكي

 نبا رايتخا وهو .هيف لخدي اذه نأ عامجإلا هلقن يف رذنملا نبا مالك رهاظ

 لوقو ءأطخ ال ادمع نوكي هنأ هباحصأ ضعب هراتخاو دمحأ مامإلا نع ءاجو «ةمادق

 .إطخ لتق هنأو ءباوصلا وه روهمجلا



 ملا كي

2 
 ثيدحلا (ه #٠

 نبا لاق ءاملسم نوكيو ارفاك هنظي نم برحلا ضرأ يف لتقي نأ :يناثلا برضلا

 .اصاصق بجوي ال ءأطخ اذه نأ يف فالخ الو :هنلل ةمادق

 صاصقلا :باتك (ممب)

 ؟ةرافكلاو ةيدلا هيف بجت لهو

 «سابع نبا نع اذه يور .ةرافكلا هيف بجتو ةيد هيف بجت ال :لوآلا لوقلا

 .ةفينح وبأو روث وبأو يروثلاو يعازوألاو ةداتقو ةمركعو دهاجمو ءاطع لاق هبو

 ُروْحَسَه ٌترِمْؤُم َوُهَو كَل َوُدَع ِمْوَه نم تراك نول :للعت هلوق :مهتجح
 يف اهركذ عم مسقلا اذه يف اهركذ هكرتو «ةيد ركذي مل [9؟:ءاسنلا]# ٌوكَموم ْفَبكَر

 .ةبجاو ريغ اهنأ يف رهاظ «هدعب يذلاو هلبق يذلا

 :نيهجول ةيدلا تطقسو

 .اهم اووقتيف مهيلإ عفدت نأ حصي الف نوبراحم رافك لوتقملا ءايلوأ نأ :امهدحأ

 ياو :ىلاعت هلوقل ؛هل ةيد الف ةليلق رجاهي ملو نمآ يذلا اذه ةمرح نأ :يناثلا

 .[077:لافنألا]# اوُرجاَجم ٌّقَح ءْيَّش نم مهتيلَو ني ركل ام أورجاَبم َمَلو أَوْنَماَ

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو كلام لوق وهو .ةرافكلاو ةيدلا بجت :يناثلا لوقلا

 سمس دام جحر ىدوس و عدم ص
 بدو َةَسِمْؤوَم ٍةبقر رحم اًَكَطَخ اًنِمّؤَم َس نمو :ىلاعت هلوق :مهتجح
 تبجوف ؛أطخ |ملسم لتق هنألو .[197:ءاسنلا4 أوُهَدَصي نأ ةّلِإ ءولَهَأ لإ َةَمَّلَسُم 5 5 هاد باسل < 5 جه ع 2

 ((58؟/0) "يبطرقلا”و 0256٠0 /7) "؟ينغملا”و (2570) "عاججإلا بتارم”و 207410 /0) ؟فارشإلا” :رظنا
 .(19/154) "عتمملا حرشلا”و ««5 ١9 /5) "برآملا لين”و ,(1075/10) "ضورلا”و

 دمعلا هبش طباض

 ال |ب هبرض دصقي نأ وهو «لتقلا ماسقأ دحأ دمعلا هبش :هلله ةمادق نبا لاق

 برضلاك «هيف فرسيف «هل بيدأتلا دصقل وأ «هيلع ناودعلا دصقل امإ ؛ابلاغ لتقي



 ًنخلا

 صاصقلا :باتكك (00م)ثيدحلا هلع

 ؛لتق اذإ ايلاغ لتقي ال ام رئاسو «ديلاو زكولاو «ريغصلا رجحلاو ءاصعلاو ءطوسلاب

 ؛دمعلا أطخو طخلا دمع ىمسيو «لتقلا نود برضلا دصق هنأل ؛دمع هبش وهف

 .هيف دوق ال اذهف «لتقلا يف أطخأو «لعفلا دمع هنإف «هيف اطخلاو دمعلا عامتجال

 .(509/) ؟برآملا لين”و «(17/5 /7) ؟"ضورلا ةيشاح”و 56٠(« /90) *ينغملا” و «؛/4 /70) "راكذتسالا” :رظنا

 ناقرتفيو ناكرتشي دمعلا هبشو دمعلا
 :(8/1) "عتمملا حرشلا” يف هفللَو نيميثع نبا خيشلا لاق

 .اهم ةيانحلا تلصح ىتلا ةلآلا يف نافلتخيو «ةيانجلا دصق يف ناكرتشي :الوأ

 .صاصق هيف سيل دمعلا هبشو «صاصق هيف دمعلا :ايناث

 .ةلقاعلا ىلع دمعلا هبش ةيدو «لتاقلا ىلع دمعلا ةيد :اثلا

 .ةرافك هيف دمعلا هيشو «ةرافك هيف سيل دمعلا :اعبار

 دمعلا هبشو دمعلا هيميسقو اطخلا نيب قرفلا

 أطخلا كرتشي :(57/15) "عتمملا حرشلا” يف هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 :يلاتلا يف ناكرتشيف ءرومأ يف ناقرتفيو ؛رومأ يف دمعلا هبشو

 .امهيف صاصق ال هنأ :الوأ

 .ةيدلا امهيف نأ :اًيناث

 .ةلقاعلا ىلع ةيدلا نأ :اًنلاث

 .دصقب سيل أطخلاو ءدصق دمعلا هبش نأ :الوأ

 .ةظلغم ريغ إطخلا ةيدو «ةظلغم دمعلا هبش ةيد نأ :اًيناث

 .هيف مثإ ال أطخلاو «مثإ هيف دمعلا هبش نإ :اًثلاث



 نخلا
3 1 ١ 

 صاصقلا :باتك (0+م)ثيدحلا هاما

 :يلاتلا يف دمعلا أطخلا قرافيو

 .هيف صاصق ال أطنملاو ءصاصق هيف دمعلا نأ :الوأ

 .ةففخم أطنخلاو ةظلغم هتيد دمعلا :اًيناث

 .ةلقاعلا ىلع هتيد أطخملاو «لتاقلا ىلع هتيد دمعلا :اًثلاث

 .ةرافك هيف أطخلاو «هيف ةرافك ال دمعلا :اًعيار

 .هيف مثإ ال أطخلاو «ميظع مثإ هيف دمعلا :اًسماخ

 فرعي نأ نوكي ام مهأ نم نأل ؛عماوجلاو قراوفلا ةفرعم ىلإ وعدأ انأو

 .ها .قرفيو زيمي ىتح هيف عمتجت يتلا هوجولاو «ملعلا لئاسم نيب قرفلا ناسنإلا

 ناطلسلا الإ هميقي ال صاصقلا

 الإ هميقي ال لتقلا يف صاصقلا نأ فالخ ال : "هريسفت” يف هللذ يبطرقلا لاق

 هللا نأل ءكلذ ريغو دودحلا ةماقإو صاصقلاب ضوهنلا مهيلع ضرف هرمألا ولوأ

 ىلع اوعمتجي نأ اعيمج نينمؤملل ًايهتي ال مث .صاصقلاب نينمؤملا عيمج بطاخ هناحبس
 .دودحلا نم هريغو صاصقلا ةماقإ يف مهسفنأ ماقم ناطلسلا اوماقأف ؛صاصقلا

 ىلإ دودحلا نم هريغو صاصقلا زواجتي الأ مزاللا امنإ مزالب صاصقلا سيلو

 ام ىلع ,حابم كلذف وفع وأ ةيد نم صاصقلا نودب اضرلا عقو اذإ امأف «ءادتعالا

 .هنايب يتأي
 .(57580518/5) "يبطرقلا” رنا

 ناطلسلا نذإب قحلا باحصأ دحأ صاصقلا يضوتسي

 ءافيتسا لهأ نم نانبا وأ ناوخأ هلو الجر لجر لتق نإو :هفللذ ينارمعلا لاق

 امإف «لتاقلل ابيذعت كلذ يف نأل ؛اعيمج صاصقلا ايفوتسي نأ امل نكي مل ء«صاصقلا



 نخل
 , ؟ ام

 صاصقلا :باتك (50م)ثيدحلا (ه)خ

 .امهنيب عرقأ رخآلا هلكوي نأ دحاو لك بلط نإف

 نذإ ريغب صتقاو فلاخ نإف ,عامجإلا لقن مدقت دقو هروضح ريغب وأ ناطلسلا نذإ

 .هيلع ءيش الو رزعي :يعفاشلا لاق «ناطلسلا

 )2685/1١5. "عتمملا حرشلا”و .(8 )١١/ 4٠5 ١5 "نايبلا” :رظنا



1 1١5 
 صاصقلا :باتك (مو)ثيدحلا هرم

 يس نب هلل ع ا ا م
 7 ةصيخو 7 . دبع قلطنا :لاق كعلط ةمئح حس ةمدح يل

2 

 فاين لإ قي أك كدلك حش ذو ذوْؤَي َيِهَو يح لإ ٍدوُحْسَ

 َقلَطْناَف هدم َمدَق مَن ُكَنقَدَف - اًّلبتَق مد يف ُطَّخَشَمَي َوُهَو - ٍلْهَس ِنْبا
 بَعد. بلا لإ دوُششم انا ُةصْيَوُحَو ُهَصيخَو لهَص نب نمل
 - مُوَقلا ُثَدَحَأ َوهَو - ابك م١ : ِةِكَع َلاَقَف ملكتي نابع

 - أ ْمُكَلِتاَق َنوَقِحَتْسَنَو َنوُفِلَحتَأ» :ّلاَمَف .امكتت تكن

 دوبي مُكئيتَ» :َلاَق !؟ر 1و ْذَهْشَ 1و ,فلخَت تفْيَكَو :اوُلاَ

5-9 
 ع

 ءسَم نبا

 ًِط

 و م ب عع س ىلا | ف
  دكزمو# اتش ل ناب ذاك تنيك :ا ولك هاني

 38 وي 000 0م 3 17-0 7 هر

 َلَع ْمُكْدِم َنوُسْمَ م ُمِسَقُيل :ِهلك هللا لوُسَر لاقف :ِدْيَز نب د ْثيِدَح فَو

 ٌفِلُحَت َفِيَك ُهْدَهْشَت 1 ٌرْمَأ :اول .اهتمرب عفديف «مهنم ٍلَجَر :َلاَق !؟ : عت هد[ "5 :| لاق ءادتئ*» ٌءَقْرْنَف نينم اخ
 يا 5 2 112 ّ 1 6.

 ُهاَدَوَف .ٌراَفُك ٌمْوَق «ىللا َلوُسَر اي اولاَق (ْمُهْنِم َنيِسْمَح نيب دوُهَي ْمُكَئِيَت١ْ

 9 رويس موت ورش <. مو 596 هس 0 رى وال مس ا مرش

 تاب ُهاَدَوَف ؛هَمَد َلِطْبَي نأ كي هللا َلوُسَر َءرَكَف :ِدْيَبع ِنْب ِديِعَس ِثيِدَح فَو
 ةَقَدَّصلا لبإ ْنِم 2 6.

 )١579(. ملسمو ؛هظفل اذهو (7117/7) يراخبلا هجرخأ



 جلا

 ا * ١ ١
 صاصقلا :باتك (09)ثيدحلا (5)ج

 .(؟) ةياور مدقتملا مقرلاب ملسم يف وه خلا ديز نب دامح ثيدح يفو :هلوقو

 :ثيدحلا ظافلأ

 ليتق «ليل وبأ هتينك «يثراح يراصنأ وه (لهس نب هللادبع قلطنا) :هلوق

 هنإ :ليق «ليللا لبق الوتقم دجوف رصعلا دعب ارمت راتمي اهيلإ جرخ «ربيخب دوهيلا

 «نيع وأ ريقف يف حرط هنأ حيحصلا يفو ءاهيف احورطم هقنع ترسك دق نيع يف دجو

 .لخنلا لوح نوكت يتلا ةريفحلا :ليقو «مفلا ةعساولا رعقلا ةبيرقلا رثبلا ريقفلاو

 .لتق يذلا لهس نب هللادبع وخأ :وه (لهس نب نمحرلادبع قلطناف) :هلوق

 :هنلله يوونلا لاق ءاهفيفختبو امهيف ءايلا ديدشتب (ةصيوحو ةصيحمو) :هلوق

 انبا امهو «ناوخأ امهو .ديدشتلا امهرهشأ :يضاقلا لاقو .ناتروهشم ناتغل

 .يراصنأ يجرزخ .يدع نب رماع نب بعك نب دوعسم
 .همد يف غرمتيف برطضي :يأ (اًلينق همد يف طحشتي وهو) :هلوق
 لوتقملا نأ :اذه ىنعم :هكللذ يوونلا لاق (ملكتي نمحرلادبع بهذف) :هلوق

 ربكأ امهو ؛:ةصيوحو ةصيحم امهو «مع انبا امو نمحر لادبع همسا خأ هلو هللادبع وه

 :ديَي يبنلا هل لاق ملكتي نأ ليتقلا وخأ نمحر لادبع دارأ املف .نمحرلادبع نم انس

 ال نمحر لادبع هيخأل يه نإ ىوعدلا ةقيقح نأ ملعاو .كنم ربكأ ملكتي :يأ يك »

 نكي مل هنأل ؛ةصيوح وهو «ربكألا ملكتي نأ ْةكَي يبنلا رمأ امنإو ءهمع ينبال اهيف قح

 ةقيقح دارأ اذإف .,ترج فيكو «ةصقلا ةروص عامس لب ؛ىوعدلا ةقيقح همالكب دارملا

 ىوعدلا يف ةصيوح لكو نمحرلادبع نأ لمتحيو .اهبحاص ملكت ىوعدلا

 .لئاضفلا يف يواستلا دنع نسلا ةليضف اذه يفو .هليكوتب رمأ وأ «هتدعاسمو



 نخلا
 1 *؟ ١11

 صاصقلا :باتك (0و)ثيدحلا (5)ج

 .ربكألا ملكتيل :«!دْيَك !دَيَك» ىنعمو :هكللج نقلملا نبا لاق «!ربك !ربك» :هلوق

 ادن حاكنلا ةيالوو ةمامإلا يف يعور دقو .نسلا فرش ىلع اهيبنت ؛ريركتلاب هدّكأو

 هلامعأ ةسراممو هب ملعلاو هيلإ قبسلاو مالسإلا يف مدقلا نسلا ربكب دارملاو .اضيأ

 يلع مدق هدب باشلا فصتاو هكللذ نع ايرع خيشلا ناك ولو ءهيف هقفلاو هلاوحأو

 متفلح نم ىلع مكقح تبثي :هانعم (مكبحاص وأ مكلتاق نوقحتستو١ :هلوق

 .هيلع

 امنإ مهنأ ملعاو :هكلله يوونلا لاق (!؟رن لو .دهشن لو .فلحن فيكو) :هلوق

 نإ «نيميلا دو يبنلا مهيلع ضرع امنإو «كلذ اونظ وأ اوملع اذإ فلحلا مهل زوجي
 :اولاق اذهو ؛نظ ريغ نم فلحلا يف مهل نذإلا دارملا سيلو ءطرشلا اذه مهيف دجو

 !؟دهشن ْلو فلحن فيك

 نيسمخب مكاوعد نم مكيلإ أربت :يأ «انيمي نيسمخب دوهب مكؤربتف» :هلوق

 ةموصخلا تهتنا اوفلح اذإف .اوفلحي نأب «نيميلا نم مكنوصلخي :هانعم :ليقو ءانيمي

 رفاكلا نيمي ةحصل ليلد اذه يفو .نيميلا نم متنأ متصلخو «ءيش مهيلع تبثي لو

 .قسافلاو

 بيرقتو مهقدصل داعبتسا :وه (رافك موق نايأب ذخأن فيك :اولاقف) :هلوق

 .ةرجافلا ناهيألا ىلع مهت أرجو بذكلا ىلع مهمادقإل

 لبإلا نأل ؛القع ةيدلا تيمسو .هتيد :يأ .هلقع ىطعأ :يأ (هلقعف) :هلوق

 .نيقحتسملا ءانفب لقعت تناك

 .هتيد عفد :يأ «لادلا فيفختب (هادوف) :هلوق

 لبإ نم ةئاوب هادوف :هدعب يتلا ةياورلاو (هلبق نم ِةِْك هللا لوسر هادوف) :هلوق

 لاوحألا ضعب يف هلام صلاخ نم نوكي نأ لمتحي :هلله يوونلا لاق :ةقدصلا



 بنِحلا

 صاصقلا :باتك (مسو)ثيدحلا اة

 يف هلوق امأو .نيملسملا حلاصمو لاملا تيب لام نم هنأ لمتحيو «.هدنع كلذ فداص

 نأل ؛ةاورلا نم طلغ اهنإ :ءاملعلا ضعب لاق دقف ««ةقدصلا لبإ نم) :ةريخآلا ةياورلا

 لاقو «ىلاعت هللا مهاس فانصأل يه لب .فرصملا اذه فرصت ال ةضورفملا ةقدصلا

 ؛ثيدحلا اذهل ةاكزلا لبإ نم اهفرص زوجي :انباحصأ نم يزورملا قاحسإ وبأ مامإلا
 دعب تاقدصلا لهأ نم هارتشا :هانعم :مهريغو انباحصأ روهمج لاقو .هرهاظب ذخأف

 هنأ ءاملعلا ضعب نع يضاقلا ىكحو «ليتقلا لهأ ىلإ اعربت اهعفد مث اهوكلم نأ

 .هيلع ثيدحلا اذه لوأتو «ةماعلا حلاصم يف ةاكزلا فرص زوجي

 .اهفعضو ىرخأ الاوقأ هْتَللَم يوونلا ركذو

 .(9597 /17) ؟حتفلا” و ء(08/9) ؟مالعإلا” و )١579(. "ملسم حرش” و «(8/0) "مهنملا” :رظنا

 :ثيدحلاي ةقلعتملا لئاسملا

 ةماسقلا مكح

 نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .اهم لمعيو ةماسقلا عرشت :لوألا لوقلا

 نباو يناكوشلاو ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو «مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كف ةمثح يبأ نب لهس ثيدح :مهتجح

 يبأ لوق وهو .ةيعرشلا لوصألا اهتفلاخمل ةماسقلاب لمعي ال :يناثلا لوقلا

 ةيلع نب ميهاربإو راسي نب نايلسو ةداتقو ةبيتع نب مكحلاو هللادبع نب ملاسو ةبالق

 .هنع ةياور يف زيزعلادبع نب رمعو دلاخ نب ملسمو

 نأ :اهنم ءاهتحص ىلع عمجملا عرشلا لوصأل ةفلاخم ةماسقلا نأ :مهتجح

 موقي ام وأ «ةيسحلا ةدهاشملاب اعطق هملع ام ىلع الإ دحأ فلحي الأ :عرشلا يف لصألا



 َج ت١
 دق لب «لتقلا اودهاشي مل مهو مدلا ءايلوأ مسقي فيكف كلذك ناك اذإو .اهماقم

 نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ :اهنمو !؟رخآ دلب يف لتقلاو دلب يف نونوكي

 .عرشلا لصأ يف ركنأ
 دورول ؛لقتسم ةعيرشلا لوصأ نم لصأ ةماسقلا نأ :نيذه نع بيجأو

 الو «نيدتعملل رجزو ءامدلل ظفح اهيفو .ةماعلا ةلدألا اهب ٌصّصتختف ءاهب ليلدلا

 .ةماع ةنس لجأل ةصاخ ةنس حرط لحي

 هددصي نحن يذلا ةماسقلا يف دراولا ثيدحلا نأ :لوقلا اذه لهأ هب جتحا امو

 مهل فطلتف ؛ةيلهاجلا ماكحأ نم ةماسقلا تناك امنإو «ةماسقلاب مكحلا هيف نكي مل

 .اهنالطب فيك مهريل دي يبنلا
 مدع مزلتسي ال ةمثح يبأ نب لهس ثيدح يف مكحلا مدع نأ :اذه نع بيجأو

9 
 اوُدَي ْنَأ اّمإ) :لاقو نيميلا نيمصاختملا ىلع ضرع دق ِدِلكَي هنإف ؛اقلطم مكحلا 07 31

 هنأ ىوعد امأو ءاعرش ناك ام الإ ضرعي ال وهو .«بْزَحب اوُندأَي ْنَأ اَمِإَو ْمُكَبِحاَص

 ملسم هجرخأ امل ؛ةلطابف «ةيلهاجلا مكح نع مهلازنإو مهب فطلتلل كلذ لاق

 ديكو يبنلا باحصأ نم لجر نع راسي نب ناميلسو ةملس يبأ قيرط نم (1770)

 .ةيلهاجلا يف هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا رقأ دب هللا لوسر نأ :راصنألا نم

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 "دازلا”و «((195 /55) ؟ىواتفلا”و ((1579) "ملسم حرش”و )1١7/5(: ؟"مهفملا”و ((509/4) ؟ةيادبلا” :رظنا

 )١195/١5(. "عتمملا حرشلا”و «(587 /8) "لينلا”و )6/ ١١

 صاصقلا :باتك (5مو)ثيدحلا (5)

 ةرشع ةماسقلا ةحص طورش

 لتاقلا نيب ةرهاظلا ةوادعلا :وه ثوّللاو ءْسَوَل كانه نوكي نأ :لوألا

 دجوي نأك «رأثلاب ضعب نم اهضعب بلطي ىتلا لتابقلا نيب تناك ءاوس «لوتقملاو



 صاصقلا :باتك (ممو)ثيدحلا

 ةرهاظ ةوادعلا نوكت نأ دب الو دارفألا نيب وأ «ىرخأ ةليبق دنع ةليبق نم ليتق

 .اثول نوكي ال اذهف ؛ةيفخلا ةوادعلا فالخب

 يبصلا ىلع حصت ال ةماسقلا نأل ؛افلكم لتقلا هيلع ىعدملا نوكي نأ :يناثلا

 .نونجملاو

 ةيقبك حصت مل «ةنامز وحنل نكمي مل اذإف .هيلع ىعدملا نم لتقلا ناكمإ :ثلاثلا

 الو لوتقملا دلب نم هدعبل هنم لتقلا نكمي مل نإ اذكو .سحلا اهبذكي يتلا ىواعدلا

 .هيلإ هنم هئيجم نكمي

 يف هوحنو نيكس وأ فيسب هحرج :لوقي نأك ىوعدلا يف لتقلا فصو :عبارلا

 .هندب نم اذك لح

 بيذكت مدع يفكي الف .لتقلل ىوعدلا ىلع ةثرولا عيمج قافتا :سماخلا

 .مكح هيلإ بسني ال تكاسلا ذإ ءاضعب مهضعب

 .قحلاب هدارفنا مدعل ؛مهضعب بلط يفكي الف .ةثرولا عيمج بلط :سداسلا

 طرتشاف لتق ىوعد اهنأل ؛لتقلل ىوعدلا ىلع ةثرولا عيمج قافتا :عباسلا

 .ةماسق الف لتقلا ةئرولا ضعب ركنأ نإف .صاصقلاك اهيف مهقافتا

 .ديز هلتق :ةثرولا ضعب لاق ولف .لتاقلا نيع ىلع ةئرولا عيمج قافتا :نماثلا

 نأل ةماسق الف ؛هلتاق ملعأ ال :ضعبلا لاق وأ «ةماسق الف ؛ورمع هلتق :مهضعب لاقو

 هملع ناكمإل هفرعن ال مهوق دعب لتاقلا مهنييعت لبقيو ةنيبلا ماقم تميقأ ناميألا

 .هلهج دعب

 لتق «تبثي ةماسقلا نأل ؛ادحاو ولو نوفلكم روكذ ةثرولا يف نوكي نأ :عساتلا

 هفيلكت مدع الو ةثرولا ضعب ةبيغ حدقي الو «ةداهشلاك ءاسنلا نم عمست ملف دمعلا

 هفلح عنمي مل هبحاصب عناملا مايقف .هريغلو هل قح ةماسقلا نأل ؛نيميلا نع هلوكن الو



 ٌنِحلا

 صاصقلا :باتك (مو)ثيدحلا ما

 قحتسيو ناييألا نم هطسقب فلحي نأ فلكم رضاح ٍرَكَّدلف ؛هبيصنل هقاقحتساو

 .ةيدلا نم هبيصن ذخأيو هطسقب فلحي نأ فلك وأ مدق نملو «ةيدلا نم هبيصن

 عم اذه هلتق :لاق ولف «مهبم ال نيعم «رثكأ ال دحاو ىلع ىوعدلا نوك :رشاعلا

 طرتشي الو .مهنم لجر ىلع :هيفو روكذملا ثيدحلل ؛ةماسق الف ؛نيذه دحأ وأ رخآ

 .دمعلاو أطخلا اهب تبثي نأ بجوف «ةيعرش ةجح اهنأل ؛ادمع لتقب ةماسقلا نوك

 "حيضوتلا”و كوم )1١/ "عتمملا حرشلا”و (هغ؟/5) ؟برآملا لين”و 546 /0) ؟صضورلا ةيشاح” :رظنا

 ١/0

 !؟لتقلا رثأ ليتقلاب نوكي نأ ثوللا طرش نم له

 ةجح .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو كلام لوق وهو .طرتشي ال :لوألا لوقلا

 لتقلا نألو ؛؟ال وأ رثأ مهليتقب ناك له :راصنألا لأسي م دب يبنلا نأ لوقلا اذه

 .داؤفلا ةبرضو نيتيصخلا رصعو قنخلاو هجولا مغك هل رثأ ال اب لصحي

 يأرلا باحصأو يروثلاو نايلس يبأ نب دامح لوق وهو .طرتشي :يناثلا لوقلا

 .هفنأ فتح تام هنأ لمتحا رثأ هب نكي مل اذإ هنأل :اولاق ,دمحأ نع ةياورو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .0/1/48) «ينغملا”و «(50 /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 اهي نظلا ىلع بلغي ةهبش اهب نرتقت ىتح ةماسقلا نوكتال

 .ىوعدلا درجمب ةيد الو صاصق بجي ال هنأ ةماسقلاب نولئاقلا ءاملعلا عمجأ

 .اهب نظلا ىلع ٍبلغي ةهبش اهب نرتقت ىتح
 :روص اهو .ةماسقلل ةبجوملا ةربتعملا ةهبشلا هذه يف اوفلتخاو



 ا
 صاصقلا :باتك (مو)ثيدحلا (ه).

 وحن وأ «ينلتق نالف :وأ «نالف دنع يمد :هتايح يف لوتقملا لوقي نأ :ىلوألا

 عمجأ امم كلذ نأ كلام ىعداو ثيللاو كلام دنع كلذب ةماسقلا تبثت اهنإف «كلذ

 .امهريغ كلذب لقي مل هنإ :حتفلا يف لاق ءىوعدلا هذه ىلع ضرتعاو «ةمئألا هيلع

 اهنإف ؛الدع ادحاو دهاشلا ناك وأ لودع ريغ ةعامج دوهشلا ناك اذإ :ةيناثلا

 ردقي ال انايبصو ءاسن دوهشلا ناك اذإ كلذكو «ثيللاو كلام دنع ةماسقلا تبثت

 .بذكلا ىلع مهؤطاوت

 لتقلا ةلآ هعمو هتهج نم اينآ وأ هنم ابيرق وأ لوتقملا دنع مهتملا دجوي نأ :ةثلاثلا

 هيلع لتقلا ةلاحإ نكمي امم هريغ الو عبس كانه سيلو «هريغ مد خطل نم هرثأ هيلعو

 .يعفاشلاو كلام دنع ةماسقلل بجوم ثول اذهف «ليتق نع ةعامج قرفت وأ

 يعفاشلاو كلام دنع ةماسقلا هيفف ليتق مهنيب دجويف ناتفئاط لتتقي نأ :ةعبارلا

 نإ ىرخألا ةفئاطلا ىلع ةيد هيف لب «ةماسق ال :ةياور كلام نعو .ءقاحسإو دمحأو

 .هتيد نيتفئاطلا ىلعف امهريغ نم ناك نإو «نيتفئاطلا ىدحإ نم ناك

 ةماسقلا هيف تبثت :ت :هنللو يعفاشلا لاق «سانلا ةمحز يف تيملا دجوي نأ :ةسماخلا

 تيما ةيد بيت :قاحسإو يروغلا لاقو ءرده وه :هلل كلام لاقو :ةيدلا اهب بهتو

 . هنن لعو رمع نع هلثم يورو لاملا تيب يف

 .ثوللا فيرعت مدقت دقو «لتقلا ةئياعم ىلع ةنيب ريغ نم ثوللا :ةسداسلا

 كلام لاق .مهدجسم أ مهتلمت دأ موق ةلحم يف ليتق دجوي نأ :ةعباسلا

 لتقلا لب «ةماسق اذه درجمب تبثي ال :مهريغو دوادو دمحأو يعفاشلاو ثيللاو

 يمفاشلا لاق ؛مهيلإ بسنيل ةفئاط ةلحم يف هيقليو لجرلا لجرلا لتقي دق هنأل ؛رده

 ترج يتلا ةصقلاك نوكيف ؛مهريغ مهطلاخي ال هئادعأ ةلحم يف نوكي نأ الإ :هللك

 ةيرقلاو ةلحملا يف لتقلا دوجو :نييفوكلا مظعمو يروثلاو ةفينحوبأ لاقو .ربيخب



 نخلا
:2 ' 

 صاصقلا :باتك (50)ثيدحلا (5)ج

 اهنأل ؛انه الإ ةقباسلا روصلا نم ءىش يف مهدنع ةماسقلا تبثت الو ةماسقلا بجوي

 .ةماسقلاب اهيف ديب يبنلا مكح يتلا ةروصلا يه مهدنع
 "يلغملا”و م ؟ةياذبلا”و 56 /0) "مهفملا”و ةورف  ةيمف ؟"راكذتسالا”و 2. ٠ /8) ؟"فارشؤلا” :رظنا

 .(585/8) "لينلا”و )١1579(( "ملسم حرش”و (759/8)

 ةماسقلا مهيلإ هجوت نم

 ىوعد يف ةأرما وأ ناك الجر لقاع غلاب ثراو لك فلحي :لوألا لوقلا

 نباو روث يبأو يعفاشلا لوق وهو .دمع هبش وأ أطخ وأ ناك ادمع لتقلاب ةماسقلا

 ,ىواعدلا رئاسك ءاسنلا قح يف عرشتف ىوعدلا يف نيمي مهدنع ةماسقلا نأل ؛رذنملا

 ناييألا ددعب ناك ولف ءاورثك وأ اولق ءاوس ءانيمي نيسمخ ةئرولا فلحي :يعفاشلا لاق

 ىلع ناهيألا تدر .مهضعب لكن وأ لقأ اوناك نإو ءانيمي مهنم دحاو لك فلح

 ثري نم ناك ول ىتح ؛قحتساو انيمي نيسمح فلح دحاو الإ نكي مل نإف نيقابلا

 .قحتساو فلح ءالولاو بسنلاب وأ بيصعتلاو ضرفلاب

 َنوُفِْمَتَأ» :لاق ْدْييَب يبنلا نأ :ثيدحلا يف ءاج ام لوقلا اذه ىلع لكشأ دقو

 نمر لادبع وه امنإ ثراولاو «ةثالثلل باطخ اذهو ؛ْمُكَبِحاَص وَ ْمُكلِتاَق َنوُقِحَتْسَتَو
 .خألا عم امل ثاريم ال مع انباف نارخآلا امأو «ليتقلا وخأ وهو ةصاخ

 صتخت نيميلا نأ مهدنع امولعم ناك هنإ :لاقف هغلله يوونلا اذه نع باجأو

 .نيميلا هب صتخت نم دارملاو مهل باطخلا قلطأف ثراولاب

 ناك نإف :أطخ وأ ادمع لتقلا نوك نيب نوقرفي مهو ةيكلاملا لوق :يناثلا لوقلا

 ةثرو فلحي نأ :كلذ ىنعمو .ددعلاو ةيوصعلاو ةروكذلا هيف طرتشيف ادمع لتقلا

 يف فلحي الو ةبصعلا ىلع ناهيألا عزوتو ةيدلا وأ صاصقلا اوبلط اذإ هيلع ينجملا



 نِحْلأ

 صاصقلا :باتك سول تيدحلا (ه) نس

 نكي مل نإف .هيف نهتداهش مدعل دمعلا يف نفلحي ال ءاسنلا نآل ؛نيلجر نم لقأ دمعلا

 .هيلع ىعادملا ىلع ناهيألا درتف ءهل ثراو ال نمك لوتقملا راص ءاسنالإ

 لزنت اهنإ :لوقي ادحأ عمسأ مل :لاق «ةثالث نم لقأ فلحي ال :هنللم ثيللا لاقو

 .سفنأ ةثالث نع

 ينبالو لهس نب نمحرلادبع لوتقملا يخأل لاق ديو يبنلا نأ :لوقلا اذه ةجح
 و

 الا اس ماس ل
92 - 

 مولعمو .فلحت :هدحو خألل لقي ملو «َنوقِحتْسَتَو َنوُمِلْحَلا :ةصيحمو ةصيوح همع

 .يوونلا مالك نم هنع باوجلا مدقت دقو .هيخأ ثاريم نع همع ينبا بجحي خألا نأ

 ردق ىلع ناهيألا عزوتو «لاجرلا عم ءاسنلا فلحيف أطخ لتقلا ناك نإ امأو

 ذخأتو ءاهلك ناييألا فلحت اهنإف ةدحاو ةأرما الإ اطخلا يف دجوي مل نإف .مهئاريم

 .ثاريملا بسح ىلع ةيدلا نم اهظح
 ؛ءاسنلا طقسو لاجرلا مسقأ لاجرو ءاسن ءايلوألا يف ناك اذإ :ثلاثلا لوقلا

 .هباحصأ ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياور يهو .ةماسقلا يف نل لخدم ال ءاسنلا نأل

 قحتسيو فلحي نأ فلكملا رضاحللف ,فلكم ريغ وأ بئاغ امهدحأ نينثا اناك نإف

 :ةلباتحلل نيهجو ىلع ؟نيرشعو اسمخ وأ انيمي نيسمح فلحي لهو «ةيدلا نم هبيصن

 فلح يبصلا غلب وأ بئاغلا مدق اذإف .نيرشعو اسمح فلحي :يناثلاو ءنيسمخ :لوألا

 .ةيدلا نم هبيصن ذخأو نيرشعو اسم

 انبا كرت ولف .مهثيراوم بسح ىلع «لاجرلا نم لوتقملا ةئرو ىلع مسقت ناهيألاو

 «ةماسقلا يف نط لخدم ال نبنأل ؛؟تانبلا نود انيمي نيسمخ مسقي نبالاف تائب رشعو

 ال ذإ ؛رسكلا ربجيو ءانيمي ةرشع تس مهنم لك فلحيف ءانبأ ةثالث هل لوتقملا ناك نإو

 .انيمي نيسمحو ىدحإ مهناهيأ عومجم نوكيف :اذه ىلعو .نيميلا ضعبت نكمي



 تس
 صاصقلا :باتك (مسو)ثيدحلا (هز رن“

 ءالجر نوسمخ ثراولا ريغو مهنم ثراولا ةبصعلا نم فلحي :عبارلا لوقلا

 ناهيألا تدر نوسمخ هبسن نم دجوي مل نإف .ةدحاو انيمي فلحي مهنم لجر لك

 .نيسمخ غلبت ىتح مهيلع اهرسك ربج مهيلع ترسكنا نإف .مهنيب تمسقو مهيلع

 صقن نم لوأ :بيسملا نب ديعس نع يرهزلا لاقو .دمحأل لوقو كلامل لوق وهو

 .ةيواعم نيسمح نع ةماسقلا

 يرهزلا نع حيحص دنسب (555 /5) ؟هفنصم” يف هلله ةبيش يبأ نبا ركذو

 .اهزجي مل ءلجر ةماسقلا يف نيسمخلا نم صقن اذإ :لاق هنأ

 .نيميثع نباو ميقلا نبا لوقلا اذه راتخاو

 لاق .هيفو هفلؤملا هركذ يذلا ةمثح يبأ نب , لهس ثيدح :لوقلا اذه ةحح

 ْمُهْنِم ٍلُجَر َلَع ْمُكِْم َنوُسْمَت ُمِسقِيا :ةبَي هللا لوسر

 اوغلبي مل نإف .همد ثوقحتسي يللا مهتم ثراولا فلمي :لوقلا اذه لعف

 بسني يتلا هتليبق نم برقألاف مهنم برقألا ذخؤي «ةبصعلا رئاس نم اوممت نيسمخ

 ناك ول الثمف :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق «لوتقملا نم هبسن ةيفيك فرعيو .اهيلإ

 ءانبأب لمكت انيمي نوسمخلا تناكو «ماعأو ةوخإ ونبو ةوخإو بأو ءانبأ اندنع

 .مابعألا فلحت ال انهف «ةوخإلا

 اذه راتخا نأ دعب هنلل» نيميثع نبا خيشلا لاق «عبارلا لوقلا :وه حجارلا

 نأ دب ال هنأ اوملع اذإ ةليبقلا وأ ةعامجلا ءالؤه نآل ؛غلبأو طوحأ اذه نألو :لوقلا

 ءالثم !انمثؤت الو هللا قتا :لوقيو اضعب مهضعب حصني دق مهنم نوسخ فلحي

 فلَح نم دبال هنأ ةلدألا ىلإ برقأ لوقلا اذهو .ةحلصمو ةدئاف هيف نوكي ذئتيحو

 .الجر نيسمح



 بِحلا ككي

 1 ا
 صاصقلا :باتك (”مو)ثيدحلا (5)ج

 )١5/0(. ؟مهفملا”و :(759/5) ؟ةيادبلا”و .(*800 .*”*غ /50) "«راكذتسالا”و .(4؟/8) "فارشإلا” :رظنا

 ؟"فاصنإلا”و ضر ؟محتفلا”و يا /ه) ؟دازلا”و لاحدكو) ؟ملسم حرش” و 520 /م) ؟ينغملا”و

 .0507/15) ؟عتمملا حرشلا” وك( )٠١8/1١

 ؟نايبصلاو ءاسنلا نيب ةماسقلا يرجن له

 نم اوناك ءاوس ءنومسقي ال مبنأ يف فالخلا مدع ةمادق نبا لقنف نايبصلا امأ

 ءةجح هلوقب تبثي ال يبصلاو ءفلاحلل ةجح ناهيألا نأل ؛مهيلع ىعدم وأ ءايلوألا

 .ىلوأ هريغ قح يف هلوق لبقي ال نألف «لبقي مل هسفن ىلع رقأ ولو
 يف عرشتف ؛اهتثربتل فلحتست اهنإف «لتقلا اهيلع ىعدم تناك نإ ةأرملا امأو

 ثيللاو يروثلاو ةعيبر بهذف ليتقلا لهأ نم ءاسنلا تناك نإ امأو .نيميلاك اهقح

 .نفلحتسي ال نبنأ دمحأو يعازوألاو

 ةجح اهنألو :اولاق .«ْمُكْنِم اُلُجَر َنوُسُمح ْمِيِقْي١ :رَو يبنلا لوق :مهتجح

 .ةداهشلاك ءاسنلا نم عمست الف «دمعلا لتق اهب تبثي

 .دمعلا نود طخلا ةماسق يف الخدم نمل نأ ىلإ كلام بهذو

 يف عرشتف ىوعد يف نيمي اهنأل ؛غلاب ثراو لك مسقي هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 .ناهيألا رئاسك ءاسنلا قح

 8١0(. /8) "ينغملا”و «(57 /8) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ هيلع ىعدملا مأ نوعملا :ناميألاب أدبي نم

 نيسمخ نوفلحيف ءالوأ مدلل نيعدملا فيلحتب ةماسقلا يف أدبي :لوألا لوقلا

 ىعدملا فلحتسا اوفلحي مل نإف .هلبق مهقح تبثو «هلتق هنأ هيلع ىعدملا ىلع انيمي

 يبأو ةعيبرو ديعس نب ىيحي ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ئربو انيمي نيسمخ هيلع

 .ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو ءقاحسإو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو دانزلا



 نِحلا

 صاصقلا :باتك (5م)ثيدحلا هلا

 وأ ْمُكلِتاَن َنوُقِحَتْسَ َدْشَتَو اَنيِمَي َنيِمح َنوُفِلمَتَأ) :هيفو ءروكذملا ثيدحلا : :مهتجح

 َنيِسْمَخَب دوج 2 ريت ١ :لاق !؟رن لو ءدهشن ملو فلحن فيكو :اولاق !؟ْةَكَبِحاَص

 .يعدملاب أدب و يبنلا نأ :دهاشلا . ااًنيِمَي

 نم ريثكو ةيفنحلا لوق وهو .الوأ ناهيألاب هيلع ىعدملا أدبي :يناثلا لوقلا

 . هطفيخ باطخلا نب رمعو يرهزلا نع يورو «يعازوألاو نييندملاو نييرصبلا

 .ركنأ نم ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا نأ ىواعدلا يف لصألا نأ :مهتجح

 رئاسل ةفلاخم ةماسقلا يف ىوعدلا :لاقف هكلَو يباطخلا اذه ىلع در دقو

 تءاج صاخ مكح اذهو .هيلع ىعدملا لبق يعدملاب اهيف أدبي نيميلا نأو «ىواعدلا

 نأ املو ءمعت نأ امل امك صخت نأ ةعيرشللو ءماكحألا رئاس ىلع ساقي ال ةنسلا هب

 .امهنيب قفوت نأ اهل اك ةفصلا يف ةهباشتملا ماكحألا رئاس نيب فلاخت

 دع هللا لوسر نأ راصنألا ءاربك نم لاجر نع دوادوبأ هجرخأ اب اولدتساو

 وهف حص نإ اذهو «ثيدحلا اهّلُجَر َنوُسْم ْمُكَْنِم ٌفِلْخيَأ» :مهب  أدبو .دوهيل لاق

 نبا هلعأ دق هنأ ىلع .حصأ نيحيحصلا يف امو «ىرت امك نيحيحصلا يف امل فلاخت

 .ننسلا بيذب# يف ميقلا
 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 "ملسم حرش” و 07/0 /8) "ينغملا”و 2٠١ /5) "مهفملا”و «(54 /4) "ةيادبلا”و «(700 /70) "راكذتسالا” :رظنا
 .(18ع مل /9) «هقفلا ريسيت” و(7/0١) «دازلا” و 88/9١9 ؟ىواتفلا”وء(1559)

 ؟دحاو نم رثكأ ىلع اومسقي نأ لوتقملا ءايلوأل له

 دمحأو يرهزلا لوق وهو .دحاو لجر ىلع نوكت (منإ ةماسقلا :لوألا لوقلا

 .يعفاشلا باحصأ ضعبو هنع روهشملا يف كلامو



0 
 صاصقلا :باتك (ممو)ثيدحلا (ه ل

 َنوُسْمَح ُمِسقْيا :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ةمثح يبأ نب لهس ثيدح :مهتجح

 .(ْمُهّْنِم ٍلُجَر َلَع ْمُكْنِم

 لوق وهو .رثكأ وأ ناك ادحاو «نيعم ىلع نوكت نأ طرتشي :يناثلا لوقلا

 .روهمجلا

 ؟لكلا لتقي وأ دحاوب لتقلا صتخي له :اوفلتخاو

 اهيف ىوتساف ؛دوقلل ةبجوم ةنيب اهنأل ؛ةعامجلا لتق اهب قحتسي هنأ روث وبأ بهذ
 ادحاو اوراتخيو ةعامج ىلع اوفلحي نأ مه :بهشأ لاقو .ةنيبلاك ةعاجلاو دحاولا

 قبسي مل لوق وهو :هثلله ظفاحلا لاق «ةئام ةئام نويرضيو اماع نوقابلا نجسيو لتقلل

 .هيلإ
 م

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه باوصلا

 "ملسم حرش”و :«(88/4) ؟ينغملا”و )١١/5(« ؟مهفملا”و «(578/6) ؟ةيادبلا”و ء(59/8) "فارشإلا” :رظنا

 .( 185 /4) ؟لينلا”و كى" 8/1١ "؟متفلا7 و(« 0

 ؟نوؤربي لهف ,مهيلع ىعدملا فلح اذإ

 اوفلحي مل نإف .نوؤربي انيمي نيسمخ مهيلع ىعدملا فلح اذإ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةيدلا اوعفد

 :فلؤملا هركذ يذلا هعنتخ ةمثح يبأ نب لهس ثيدح يف ءاج ام :مهتجح

 .ااًنيِعَي َنِسْمَكب دوه ْمُكَنِريَت١َ

 ليتقلا اهيف دجو يتلا ةلحملا لهأ نم الجر نوسمح فلحتسي :يناثلا لوقلا

 يعخنلاو يبعشلا لوق وهو .ةيدلا نومرغيو .الئاق انملع الو «هانلتق ام :هللاب

 .دمحأ نع ةياورو «يأرلا باحصأو يروثلاو



 يلا
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 صاصيقلا :باتك (9)ثيدحلا رح

 ام اوسيق :رمع لاقف «برعلا نم نييح نيب ليتق دجو هنأ رمع رثأ :مهتجح

 هجرخأ !ةيدلا مهومرغأو ءانيمي نيسمخ مهوفلحأف برقأ هيلإ هومتدجو |مهمأف ءامهنيب

 رمع نع هيوري «يبعشلاو يبعشلا ىلإ حيحص دنسب روصنم نب ديعسو ةبيش يبأ نبا

 ثراحلا نع يبعشلا هذخأ اهنإ :يعفاشلا لاق لب ءعطقنم وهف ؛هنم عمسي ملو كعليخ

 ديعس يبأ نع اعوفرم ائيدح ظفاحلا ركذو «كورتم روعألا ثراحلاو :تلق ءروعألا

 .فيعض هدنس نكلو :لاقو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(2578/17) ؟متفلا” و ١7(, /8) "مهفملا” و ىالال ل5 /8) ؟ينغملا” :رظنا

 ناميألا نم مهيلع ىعدملا عنتما اذإ

 اهيلعو دمحأ نع ةياور وهو .اوسبحي مل ءاولكنف مهن|يأ اوبلط اذإ :لوألا لوقلا

 .هباحصأ بهذم

 ةياورو ةفينح يبأ لوق وهو .اوفلحي وأ اورقي ىتح نوسبحي مهنأ :يناثلا لوقلا
 اهنأل ؛لوكنلاب صاصقلا بجي ال هنإف اذه تبث اذإ :هنئل ةمادق نبا لاق ءدمحأ نع

 .نيميلاو دهاشلاك مدلا اهب طاشي الف ؛ةفيعض ةجح

 ؟لاملا تيب يف نوكت وأ ,ةيدلا مهمزلت لهو

 .دمحأ نع ةياور وهو .لاملا تيب يف نوكت :لوألا لوقلا

 وهو «مدقت دقو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةيدلا مهمزلت :يناثلا لوقلا

 اهبوجو نألو «ىواعدلا رئاسك مهقح يف تبثيف ءلوكنلاب تبث مكح هنأل ؛باوصلا

 زجي ملف ؛هربج ناكمإ عم يعدملا قح طاقسإو مدلا رادهإ ىلإ يضفي لاملا تيب يف

 .ىواعدلا رئاسك

 )00171/15١(. ؟"فاصنإلا”رم558/1) ؟حتفلا” و 0074030 /8) "ينغملا” :رظنا



 بحلا

 صاصقلا :باتك (000)ثيدحلا مدخن

 ؟ةماسقلاب دوقلا نوقحتسي لهف ءادمع ىوعدلا تناكاذإ

 لوق وهو .إطخلا يف ةيدلاو دمعلا يف دوقلا ةماسقلاب قحتسي , :لوألا لوقلا

 قاحسإو دمحأو يعازوألاو ثيللاو هباحصأو كلامو دانزلا يبأو ةعيبرو يرهزلا

 نب رمعو ريبزلا نبا نع يورو «ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو «دوادو روث يبأو

 ىرأل ينإ .نورفاوتم ْدّدَيَي هللا لوسر باحصأو اهب انلق :دانزلا وبأ لاق ءزيزعلادبع

 نع هذخأ انإ اذه دانزلا يبأ لوقو .نانثا مهنم فلتخا اف ءلجر فلأ مهنأ

 اذه راتخاو .ظفاحلا هلاق .ةباحصلا نم اريثك ري ملف دانزلا وبأ امأ ءديز نب ةجراخ

 .نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت نباو رذنملا نبا لوقلا

 وأ ْمُكَِتاَفٌنوَفِحَتْسَتَو انوي ني َنوُفَِلا :هيفو «روكذملا ثيدحلا :مهتجح

 .«هيمَر عهدي : :يناثلا ظفللا يفو «؟مكَبِحاَص

 نسمحلا لوق وهو .ةيدلا بجت انإو ءصاصقلا ةماسقلاب بجي ال :يناثلا لوقلا

 يعفاشلاو هباحصأو ةفينح يبأو حلاص نب نسحلاو يتبلا ناثعو يعخنلاو يبعشلاو

 . مهو ةيواعمو سابع نباو رمعو ركب يبأ نع اضيأ يورو ديدجلا يف

 ضعب يف ءاج فلؤملا هركذ يذلا كنف ةمثح يبأ نب لهس ثيدح :مهتجح

 :اولاق «ِبْرَحِب اوُندأَي نأ امإَو ْمُكَبِحاَص اوُدَي ْنَأ اَمإ) :حيحصلا يف وهو «هظافلأ

 مايقل اهب مدلا ةطاشإ زوجي الف ؛رهاظلا مكحو نظلا ةغلب يه |منإ نيعدملا ناييأ نألو

 صاصقلا اهب بجي الو «حاكنلا اهب تبثي ال ةجح اهنألو ؛اهنم ةنكمتملا ةهبشلا

 .نيميلاو دهاشلاك

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه برقآلا

 "يواتفلا”و )١579(( "ملسم حرش” و «(الا/ /8) "ينغملا” و (5571/1) ؟ةيادبلا”و (59/8) "فارشإلا” :رظنا

 .(( 99/1 "عتمملا حرشلا” و (*) "حتفلا” و )١7/6(. ؟دازلا”وء(1 6: /*:)



 بِلا

 صاصقلا :باتك (بو تيدحلا (01

 املسم لتقي رفاكلاو ارفاك لتقي ملسملا

 لوقي نم دنع فالخ الب ةماسقلا هيف اذهف ءارح [لسم لوتقملا ناك اذإ

 نب لهس ثيدح اذه يف لصأللاو .ارفاك وأ |لسم هيلع ىعدملا ناك ءاوس «ةماسقلاب

 .فلؤملا هركذ يذلا كينغ ةمثح يبأ

 هيفف ءارفاك ملسملا لتقي نأك «نيملسملا ىلع رافكلا نم ىوعدلا ناك نإ اذإ امأو

 :فالخ

 نآل :اولاق «ةلبانحا ضعبو كلام لوق وهو .هيف ةماسق ال :لوألا لوقلا

 .دوقلا بجوي اهيف نوكت امنإ ةماسقلا
 :اولاق «ةلبانحلا ضعبو ةيفنحلاو ةيعفاشلا لوق وهو .ةماسقلا هيف :يناثلا لوقلا

 ناك ام نآلو ؛ملسملا رح ا لتقك هيف ةماسقلا تعرشف «ةرافكلا بجوي يمدآ لتق هنأل

 .هب دقي مل نإو «ةيدلا قحتسي هنأل ؛رفاكلا لتق يف ةجح ناك رحلا ملسملا لتق يف ةجح

 وهو «هلتقب صاصقلا هيلع بجي نمب هلتاق ناكو ءارفاك لوتقملا ناك نإ امأو

 .يأرلا باحصأو ىعفاشلا لوق وهو .ةماسقلا هيفف هلاح يف هل لثاملا

 )١7/6(. "مهفملا”وء(485 /8) "ينغملا” :رظنا

 ديبعلا يف ةماسقلا مكح

 هلتقب صاصقلا هيلع بجي نم هلتاق ناكو ءادبع لوتقملا ناك نإ :لوألا لوقلا

 «ةلبانحلاو يأرلا باحصأو يعفاشلا لوق وهو .ةماسقلا هيفف «هلاح يف هل لثاملا وهو

 اهنإف ؛ةميهبلا قرافو ءرحلا لتقك ةماسقلا بجوأف صاصقلل بجوم لتق هنأل :اولاق

 ربدملاو دلولا مأو .همدل قحتسملا هنأل ؛هديس دبعلا ىلع مسقيو ءاهيف صاصق ال



 نِحلا

 صاصقلا :باتك (سو) تيدحلا (ه) نر

 وهو .ىواعدلا رئاسك ىوعد نوكت امنإو «هيف ةماسقلا بجت ال :يناثلا لوقلا

 لتقك ةماسقلا هيف بجت ملف ؛لام هنأل :اولاق .يعازوألاو يرهزلاو كلام لوق

 .ةميهبلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :باوصلاو

 :اًدبع لقي رحلاك .هل لثامت ريغ ناك نإو

 نآل :اولاق «ةلبانحلا ضعبو كلام لوق وهو .هيف ةماسق ال :لوألا لوقلا

 .دوقلا بجوي |ميف نوكت |نإ ةماسقلا
 :اولاق «ةلبانحلا ضعبو ةيفنحلاو يعفاشلا لوق وهو .ةماسقلا هيف :يناثلا لوقلا

 .ملسملا رح ا لتقك هيف ةماسقلا تعرشف ؛ةرافكلا بجوي يمدآ لتق هنآل
 .(85/4) "ينغملا”و .("74/16) "راكذتسالا» :رظنا

 حورجلاو فارطألا نم سفنلا نود اميف ةماسق ال

 الو .حراوجلاو فارطألا نم سفنلا نود اهيف ةماسق ال :هكللك ةمادق نبا لاق

 ةفينحوبأو كلام :كلذ يف ةماسق ال لاق نممو .افالخ اذه يف ملعلا لهأ نيب ملعأ

 رئاس نود اهب تصتخاف ؛اهتمرحل سفنلا يف تبثت ةماسقلا نأل كلذو ؟يعفاشلاو

 .فارطألا

 )١95/114(. "عتمملا حرشلا”و «(38/48) "ينغملا” و «(47/8) "فارشإلا” :رظنا



 نحلا كليب
 0 ا

 صاصقلا :باتك (4؛.)ثيدحلا (4)ج

 8 و هس )سد 3
 , كنعد كلام نب سن ْنَع 20 ا ني اًضوضْرَم اَهُسْأَر َدِجَو ةيراج ن

 0 رم ل م ءالإل ل ماس ةسمك هر 00 هايس
 «يدوجي َرِكذ ىتح !؟ٌنالف !؟ٌنالف !؟كب اذه لعف ْنَم :ليقف (نيَرَجَح

 ُهَْسْأَر ضَرُي ْنَأ هلي لا َرَمَأَف هَفرَتْعاَف ٌيِدوُهَيلا َدَحَأَف ءاَهسَأَرِب ْتآَمْوََ عل تك« ع ؟5 قروي م 50 ررك# هايد رج هل مسا < قم )سا عر 0

 .ٍنيَرَجَح ني

 هت اس اى صر 2 الا هس 85 رك ع م 00 2 ماوس

 هداقأف ؛حاضوأ ىلع ةّيراَج لتق اًيِدوُبَي نأ تعليخ سّنأ ْنَع :ٌىَئاَسْنلاَو مِلْسلَو
2 

 ننال لل 4 2

 .ِةِلَص هللا لوُسَر

 «مدقتملا مقرلاب وه :ملسملو :هلوقو )١777(. ملسمو .(5517) يراخبلا هجرخأ

 .حيحص هدنسو «هظفل اذهو «(21415) مقرب يئاسنلاو

 :ثيدحلا ظافلأ

 قرط ضعب يف نكل «ةيراجلا هذه مسا ىلع فقوي مل (ةيراج نإ) :كهلوق

 نأ لمتحيو ةمأ نوكت نأ لمتحي ةيراجلاو :هلل ظفاحلا لاق ءراصنألا نم :ثيدحلا

 نم غلبي مل نمل مسا :ةيراجلا :هلللو يبطرقلا لاقو .غولبلا نود نكل «ةرح نوكت

 .هيف فلتخي ال اذهو .لاجرلا يف مالغلاك ءاسنلا

 : يأ «نابملا ريغ رسكلا :ضرلا (نيرجح نيب اضوضرم اهسأر دجو) ةلوقا



 نحل

 صاصقلا :باتك (4.0)ثيدحلا ها

 رابختسالا اهب دصقي يتلا ماهفتسالا ةزمه فذحب (!؟نالف !؟نالف) :هلوق

 نع ةيانك :ماللاو فلألاب يأ |ىبو «يسانألا نع ةيانك :مالو فلأ ريغب نالفو نالفو

 .ةنالفلا تبلحو نالفلا تبكر :لاقيف «متاهبلا

 .همسا ىلع فقوي مل «ايدوبي اوركذ» :هلوف

 تأموأ اهباصأ نمع تلئس امل :هكلله يبطرقلا لاق (اهسأرب تموأف) :هلوق

 اهنإ :ةاورلا نم لاق نمو اهناسلب مالكلا ىلع ردقت ملو «لتاقلا اه ركذ ال ءاهسأرب

 .لوقلا ةلزنم تلزنت اهنإف ؟لوقلاب ةراشإللا نم اهنع مهف امع ربع اهنإف ءمعن :تلاق

 تيمس .هب ىلحتي «ةضف نم يلح :ةمجعملا داضلاب (حاضوأ ىلع) :هلوق

 .حضو اهدحاو ءاهضايبل ؛كلذب
 .( م” و١ "مالعإلا” و ( /1؟١ ؟متفلا”و (171) "ملسم حرش” و ((75/0) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟ىثنألاب ركذلا لتقي له

 نم مهنم نأ الإ ؛ىثنألاب ركذلا لتق ىلع اوعمجأ كلذكو :هفلله ربلادبع نبا لاق

 الو ةيدلا اوذخأ الإو ءاوءاش نإ ةيدلا فصن اودأ اهب لجرلا ةأرملا ءايلوأ لتف نإ :لاق

 .ةيدلا فصن اودؤي ىتح «ىثنألاب ركذلا لتقي
 قيرط نم ءاجف . ثني يلع نع هيف فلتخاو «يتبلا ناثع نع اذه يور :تلق

 ؛ةعطقنم يلع نع يبعشلا ةياور نكل «ةيدلا فصن عفد :هيفو . كي يلع نع يبعشلا

 ءاقلطم ةأرملاب لتقي لجرلا نأ :ةعاجلا لوق لثم هنع مكحلا ةياور نم ىلع نع ءاجو

 :لك ىلعو .يلع نع فلتخا اى ءاضيأ امههنع فلتخاو ءنسحلاو ءاطع نع ءاجو

 .روهمجلا لوق :باوصلاف



 نجلا

 عد
 صاصقلا :باتك (*4.0)ثيدحلا كفل

 و

 [45:ةدئاملا]# سيقتل أي َسْفَنلأ نأ آف َمِيلَع اَِدكَو # :ىلاعت هلوق :روهمجلا ةجح

 َنوُنِمْؤملا» :ثيدحو ,(سفتلاب ُسْفَنلا» :هيفو ,مدقت يذلا كعنيخ دوعسم نبا ثيدحو

 يذلا فلؤملا هركذ يذلا عني سنأ ثيدحو «نيينرعلا ثيدحو .(ْمُهُّؤاَمِد ًاَقاَكَتَت

 .ةيراجلا سأرل يدوهيلا ضر هيف

 ؟دهعلا ضقنل مأ اًصاصق يدوهيلا ْديَيَي يبنلا لتق لهو

 لتقي لب «ةراجحلاب هسأر خضرت ال دهعلا ضقان نإف ؛ءاصاصق هلتق :باوجلا

 هلوق نع باوجلا ام 0 «ميقلا نبا هلاق .فيسلاب

 ركذلا نأ اهموهفم نإف ؛[178:ةرقبلا]4 ألا َقنأْلاَو دعب ُدْبَعْلاَو راب يللا :ىلاعت

 ركذلا لتقب ةنسلا تءاجو «موهفملا ةلالد باب نم اذه نأ :باوجلاف ؟ىثنألاب لتقيال

 .ىثنألاب لتقي ركذلا نأو «هب ةربع ال موهفملا نأ ىلع اذه لدف «ىثنألاب

 حرش” و «(01786/1) "ينغملا”و ,(2707/5) ؟ةيادبلا” و 5865 /50) "راكذتسالا”و ,(57/ا/) "فارشإلا” :رظنا

 .(؛ ٠١ /185) "عتمملا حرشلا”و «(4/6) "دازلا” و )١7177(( "ملسم

 ؟لتق ينلا ةفصلا ىلع اصاصق لتقي ادمع لتاقلا له

 ريغ وأ قنخ وأ قيرغت وأ اصع وأ رجح نم لتق ام لثمب لتقي :لوألا لوقلا

 .ميقلا نباو ةيميت نباو رذنملا نبا رايتخا وهو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .كلذ

 .لمدلا] 4. شلي ام لي اوم فَ نول :لاعت لوف :مهتجح
 :ةرقبلا]# ٌجكَتِلَع ئَدَتْعَأ اَم نمُف## :ىلاعت هلوقو 7

 يف ةاواسملا هلصأ صاصقلاو .[40:ةدئاملا#1 ص اتت عوج :ىلاعت هلوقو 15

 .فلؤملا هركذ يذلا كن» سنأ ثيدحو «لعفلا

 يبأو يعخنلاو يبعشلا لوق وهو .قنعلا يف فيسلاب الإ دوق ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو «ةفينح

 رتْغَأ 24

 اَم ٍلْمِمب ِهَْيَع أودع مكي 16



 -ّسلأ

 70 ا
 صاصيقلا :باتك (04:0)ثيدحلا (ه)ج

 ظفاحلا لاق ءيدع نباو رازبلا هجرخأ .؛ِفْيَسلاِب الإ َدَوَق الا :ثيدح :مهتجح

 لاقي هنأ اذه نع بيجأو .ةلثملا نع يهنلاب :اضيأ اوجتحاو .فيعض وهو :هفللو

 نب دادش ثيدحب يناكوشلا حج جتحاو .هب ثُم لّثَم اذإف «لوتقملاب لثمي مل اذإ هبجومب

 ناسحإو :لاق «ثيدحلا «. ..ةلثهلا ارثيخأت تلتف اَذإ) :لاق ديب يبنلا نأ تخ سوأ

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 «متقلا”و ء(4/5) "دازلا”و 188/90(4) ؟ينغملا”و .(79/5) ؟مهفملا”و .(759/9) ؟فارشإلا» :رظنا

 .(؟55/8) ؟لينلا”و 0٠١ /1؟؟)

 هنيعل لحي ال امب هلتق اذإ

 هلتقي مل .هرحس وأ ارمخ هعرج وأ هلتقف هب طال نأ لثم «هنيعل لحي ال اب هلتق نإ

 ىلإ لدعيو :هنللك ةمادق نبا لاق «قافتالا اذه ىلع رجح نباو ةمادق نبا لقن .هلثمب

 رمخلا عيرجتو طاوللاب هلتق نميف يعفاشلا باحصأ ىكحو :لاقو «فيسلاب لتقلا

 :انلو :لاق .تومي ىتح ءاملا هعرجيو ءاهم هلتقي ةبشخ هربد يف لخدي هنأ :رخآ اهجو

 .رحسلاب هلتق ول اك .فيسلاب لتقلا ىلإ هنع لودعلا بجوف ؛هنيعل مرح اذه نأ

 ؟قرحي له رانلاب هلتق نإو

 :ثيدحلا ؛ةلبانحلا ضعبو ةفينح يبأ بهذم وهو .رانلاب قرحي ال :لوألا لوقلا

 .«!راَتلا ُتَاَلإ رالي ُقرْجاَل١

 نب ءاربلا ثيدحل ؛ةلبانحلا ضعبو يعفاشلا لوق وهو .قرحي :يناثلا لوقلا

 اولمحو .؛!ًةاَنفَّرَع َقَّرَغ ْنَمَو كاَنقَّرَح َقَّرَح ْنَم١ :لاق ْدُيينَب يبنلا نأ .كقيخ بزاع

 .قرحملا يف صاصقلا ريغ ىلع لوألا ثيدحلا



 نِحْلأ

 صاصقلا :باتك (4.)ثيدحلا اة

 نابلآلا خيشلا هفعض «فيعضف ءاربلا ثيدح امأو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ١595(. /ال) "ءاورإلا” ىف هفللك

 قيقا "حتفلا” و 6 /0) "مهفملا” و .( 588/190 « ينل" :رظنا

 سفنلا نود اميف ءاسنلاو لاجرلا نبي صاصقلا

 لوق وهو .سفنلا نود ايف ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا بجي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج

 ترعلاَو نيقتلاب َسْفّتلا نأ آَيِف ايف َمِهيلَع نيكو # :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .[ 40 :ةدئاملا]# ٍفنَأْلَاِب فَلاَ ٍنيَمَلَأب

 يبأو نابلس يبأ نب دامح لوق وهو .سفنلا نود |مهيف صاصق ال :يناثلا لوقلا

 .ةفينح

 تناك امل ةأرملا نأ كلذو :لاق رذنملا نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 حيبأ اذإ ريثكلا نأل ؛ىلوأ سفنلا نود ام ناك ءارطخ مظعأ وهو سفنلا يف ةئفاكم

 .ىلوأ ليلقلاف

 )97١/9(. "يبطرقلا” و «(14 /5) ؟مهفملا”و «(" 407 /97) ؟فارشإلا” :رظنا



0-1 0 

 ْتّلِحَأ اَنَ و يدفن دعأل ليال وق ناك دارا نب 5

 لتحي الو ءاَهَرَح رَجَش ٌدَضْعُي ال ٌهاَرَح :ِلَه يِتَعاَس اََّنِإَو رات ْنِم ةَعاَس يل

 هَل َلُق ْنَمَو شن الإ اَهُنطِتاَس قلت الَو ءاَهْكْوَش ُدَصْنُم الَو ءاهالَح
 ه5 اة سمك سرا عنك هس فس ثق م ل هكا هو سقم ل ب
 ٍلهأ نم لجَر َماقف .(يدوي نأ اَمِإَو ,لتقُي نأ امإ :نيرظنلا رثخب وهف :ليت
 8 و 2 001 وعو 5 8 م 01 4 وع 00 هاو ر

 وللا لوسَر لاقف .يل اوبتكا للا لوسَر اَي :ل 6 وبا : لاقي - ِنَمَيِلا

 ءّرخذالا الإ ىلا لوُسَر اَي :لاقف 0 : واش يبأل اوبتكا» :ك 3 053 0 2 0 كا ص آآ 0 “3 0 وعقب ا

 ا ََل نو 44 2 - ٠ رار م ل

 .«رْخْذإلا الإ :ةلكك هللا ٌلوُس اقف .اًنِروُبَقَو انَتوُيِب يف ُهَلَعجَن انف

 ءامهنم دحاول ظفللا سيلو )2١705(« ملسمو )١١7, 2784775 58٠0( يراخبلا هجرخأ

 .(ليذه) لدب (ةعازخ) امهدنعو .انه ركذ يذلا ظفللا نم بيرق اهنإو

 :ثيدحلا ظافلأ

 ال :ةروهشم ةيرضم ةريبك ةليبق :ةحوتفم لاذ اهدعب ءاملا مضب (ليذه) :هلوق



 نَحلا

 صاصقلا :باتك (04)ثيدحلا (ه هنن

 نب ركب نب ثيل ىلإ بسنت «ةروهشم ةليبق ةثلثملا ءاثلاب (ثيل ينب نم) :هلوق
 .رضم لئابق نم ةنانك

 هسبحب راشأو ثاعبنالا نم هعنم :يأ «ليفلا ةكم نع سبح دق هللا نإ» :هلوق

 ىلإ لصو املف .ةبعكلا بارخ دصق يذلا ؛يشبحلا مرشألا ةهربأ ةصق ىلإ ةكم نع

 ليفلا لبقتسا املف .ةكم ىلإ هزّهجو هليف أّبع ةكم نم بيرق برعلل قوس زاجملا يذ

 هب اولبقتساو «هيلع اوردقي ملف ةليح لكب هيلع اولاتحاف «تبثو ماقأ :يأ ,مزر ةكم

 ءاهب ريطلا لسرأ يتلا ةراجحلاب هللا مهامر ىتح اذكه هب اولازي ملف عنتماف ةكم ةهج

 !!ريسفتلا بتكو ريسلا يف روكذم وه ام ىلع
 وذ «ةييدثلا بثاوعلا ةليصف نم مسجلا مخض ناويح :وه «ليفلا» :هئوق

 .جاعلا امهنم ذختي ناريبك نازراب نابان هلو ءديلاك ءايشألا هب لوانتي «ليوط موطرخ

 .ةليفو لايفأ :هعمج

 .نيكمتلاو بيلغتلا :وه «طيلستلا نم ماللا ديدشتب «طلس» :هلوق

 اهقلطت برعلاو «رابن وأ ليل نم تقولا :يه ةعاسلا «راهن نم ةعاس» :هلوق

 .حتفلا موي :انه دارملاو ءلق نإ تقولاو نيحلا اهب ديرتو

 .اهب عطقي يتلا ةلآلا دضعملاو «عطقلا :دضعلا «اهرجش دضعيال» :هلوق

 .عطقي الو زجي ال :يأ ءءاخلا نوكسو ءايلا مضب «لتخي الو» :هلوق

 مسا بشعلاو ءالخلا :اولاق ًالكلا نم بطرلا وه ءاخلا حتفب «اهالخا :هلوق

 .هنم بطرلل
 :وه دشنملاو ءةطقللا :يه ةطقاسلا «دشنمل الإ اهتطقاس طقتلت الو» :هلوق

 .اهنع لأسيو اهبلطي يذلا وهف دشانلا امأ ءامل فرحملا
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 صاصقلا :باتك (541)ثيدحلا هلا

 نإ :رايخلاب لوتقملا يلو :هانعم «نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نمو» :هلوق

 .ةيدلا يهو ةءادف ذخأ ءاش نإو «لتاقلا لتق ءاش

 :اولاق ءاتلاب لاقي الو ءجردلاو فقولا يف ءاه نوكت ءاهب وه (هاش وبأ) :هلوق

 .هتينكب فرعي |منإو ءاذه هاش يبأ مسا فرعيالو

 هللا لوسر نم اهعمس يتلا ةبطخلا هذه :يعازوألا لاق (هاش يأل اوبتكا» :هلوق

 .(7 57 5) مقرب يراخبلا يف اذه ركذ يَ

 هنابضقو «ضرألا يف يضمت هقورع راغص رجش :رخذإلا (رخذإلا الإ) :هلوق

 .ةبيط هتحئارو «قاقد

 .طقسي الف نيطلا كسميو «للخلا دسيل ؛تويبلا فيقست دنع بشخلا قوفو نيطلا
 .(4/) "حيضوتلا” و ل( و0 "مالعإلا”و (1؟هه) "ملسم حرش” و 06 / "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟وفعلاو صاصقلا مهل نيذلا ءايلوألا مه نم

 اوناك ءاوس «ءاسنلاو لاجرلا نم ةثرولا عيمجل قح صاصقلا :لوألا لوقلا

 .ءالولاو ةيجوزلاك ببسلاف .بيصعتلاب وأ ضرفلاب بسنلاب وأ ببسلاب هنوثري

 .وفعلا مهو صاصقلا ءافيتسا قح جوزلاو ةجوزللف :اذه ىلعو .ةبارقلا بسنلاو

 ةفينح يبأو يروثلاو دامحو مكحلاو يعخنلاو يبعشلاو سواطو ءاطع لوق وهو

 . كعلخ رمع نع كلذ ىنعم يورو ءدمحأو يعفاشلاو

 حيرش يبأ ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 َنَيُهَلْهَأَك لق هِذَه يِتَلاَقَم َدْعَب هَل َلِيُق ْنَمَك» :يكَي هللا لوسر لاق :لاق كعنلخ يعازخلا



 نخلا
 3, 6٠١ ع؟

 صاصقلا :باتك (041)ثيدحلا (0)ج

 )١507(. يذمرتلاو 55٠(« 4) دوادوبأ هجرخأ . اوُتقَي وأ «َلْقَعْلا اوُذَحَأَيْنَأ :نْيتريخ

 ْنَم» :دظحَي ىبنلا لوق ليلدب ؛هلهأ نم ةأرملاو هلهأ عيمج يف ماع اذهو .حيحص هلذنسو

 .«!اًرْيَخ الإ لْهَأ َلَع ٌتْمِلَع اَمِهْئاَوَق ءلْأ يفُهَدَأ ىنَعَلَب لُجَر ْنِم ِنٌرُذْعَي

 ثيللاو يرهزلاو ةداتقو نسحلا لوق وهو .وفع ءاسنلل سيل :يناثلا لوقلا

 راعلا عفدل تبث هنأل ؛ةصاخ لاجرلا نم تابصعلاب طونم هنكلو ءثوروم وفعلاو

 .ةكرتلاك ةيدلاف «ةبصعلا نم وفعلا عقو نإف .حاكنلا ةيالوك تابصعلا هب صتخاف

 .ةيميت نبا هراتخا لوقلا اذهو

 ثري نم كلذ نم جرخيف ؛؟ببس نود بسنب ثري نم هئري :ثلاثلا لوقلا

 لوزت ةيجوزلاو يفشتلل داري صاصقلا نأل :لاق «ةمربش نبا لوق وهو .ةيجوزلاب

 .ءامدلا ظفحل عرش هنأب اذه درو .توملاب

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 "عتمملا حرشلا” (558/8) "لينلا” و ««7/ 577 /1/) ؟ينغملا” و )١1١//591(, ؟نايبلا” و ء(737/4 //) "فارشإلا” :رظنا

 .(0 1/5 "حيضوتلا”و (45/15)

 صاصقلا طقس صاصقلا نع لوتقملا ةثرو ضعب افع اذإ

 ىلإ نكي , .ءصاصقلا نع لوتقملا ةثرو نم افع نمو : كلو يقرخلا لاق

 .ةجوز وأ اجوز يفاعلا ناك نإو ءليبس صاصقلا

 اذه ءاج هنأ ركذ مث «يقرخلا لوق وحن هفلله "نايبلا” بحاص ينارمعلا ركذو

 هنأ ىلع لدف . مغت#» ةباحصلا نم امل فلاخت الو :لاق دضتيع دوعسم نباو رمع نع

 .عامجإ



 نِخلا كم
 ١

 صاصقلا :باتك (041)ثيدحلا (0)ج

 ول ىتح ءصاصقلا طقس مهضعب افع نإف :هكللك نيميثع نيا خبشلا لاقو

 .صاصقلا نكمي ال هنإف ء.مهس نويلم نم ادحاو الإ ثري ال افع يذلا اذه نأ ضرف
 )58/١5(. ؟عتمملا حرشلا” و 40747 /9/) ؟ينغملا”و )477/1١(, ؟"نايبلا” :رظنا

 ؟وفعلا مأ صاصقلا مدلا يلول لضفألا له

 لصألا نأو ءلضفأ صاصقلا نع وفعلا نأ ىلع عامجإلا هلله ةمادق نبا لقن

 هَتلإةكَمأَو فورعملاب ْءاَبنأَو ءىَس دين نم هَل قع َنَمَه# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 ىلإ « نيفّتلاَي َسْفّنلا نأ ايف َمِيَيلَع ايكو # :ىلاعت هلوقو «[178:ةرقبلا]# ِنَسْحِإ

 نب سنأ ثيدحو «[ 4 ه:ةدئاملا #1 راك وهف هب َكَفَّدَصَت نمَف# :هلوق

 صاصقلاب دي رمأف ؛ةيراج نس ترسك نيح رضنلا تنب عيبرلا ةصق يف كن كلام

 .موقلا افعف

 :لاقف هكللك نيميثع نبا هعبتو «ليصفت هفلله ةيميت نبا مالسإلا خيشلو ءاذه

 نإ :لاق ثيح فلل ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام :كش الب باوصلا نكل

 اذإف :اذه ىلعو .الدع الو اناسحإ نكي مل !لظ وأ اداسفو ارش ناسحإلا اذه نمضت

 .لضفأ هنم صاصقلا نإف ءداسفلاو رشلاب فرع نم لتاقلا اذه ناك
 .(هةو/8١) ؟عتمملا حرشلا” و 7 /0 ؟ينغملا” :رظنا

 انونجم وأ اريغص مدلا ءايلوأ ضعب ناكاذإ

 نذأيو نونجملا قيفيو ريغصلا غلبي ىتح ءافيتسالا امهريغل سيل :لوألا لوقلا

 يبأو يعفاشلاو زيزعلادبع نب رمعو ليل يبأ نباو ةمربش نبا لوق وهو .ءافيتسالا يف
 .نيميثع نبا رايتخا وهو ,.دمحأ بهذم رهاظو قاحسإو فسوي



 لا
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 صاصيقلا :باتك (؟41)ثيدحلا (5)ج

 .نونجملا قيفيو يبصلا غلبي نأ ىلإ سبحي لتاقلا نإف :اذه ىلعو

 هنلا» ينابلألا خيشلا لاق رثآلا اذهو .ركني ملف ةباحصلا رصع يف كلذ ناكو «ليتقلا

 بجو امنإ صاصقلا نأ ةلعلا اضيأو :اولاق «هرأ مل :(37/1) "ءاورإلا” يف

 .دحأ نع دحأ هب موقي نأ نكمي ال اذهو «لتاقلا نم يفشتلل

 يعازوألاو كلامو دامح لوق وهو .هؤافيتسا ءالقعلا رابكلل :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأو ثيللاو

 دالوأ كتنيخ يلعل ناكو ,مجلم نبا لتق كفل يلع نب نسحلا نأ :مهتجح

 (08/8) ننئسلا يف يقهيبلا هركذو «دانسإ نودب رذنملا نبا هركذ رثألا اذهو .راغص

 :(77 /1) ؟ءاورإلا” يف هلك ينابلألا خيشلا لاقو .مهبم وار هيفو «يعفاشلا نع

 .هرأ مل

 هنأل ؛هرفكب لتق مجلم نبا نأو اذه نع بيجأ دقف «هتحص ضرف ىلعو :تلق

 يف هيعسل هلتق :ليقو .هللا ىلإ كلذب ابرقتم .هرفك ادقتعم همدل الحتسم ايلع لتق

 .مامإلا وه نسحلاو مامإلا ىلإ اذهو ,داسفلاب ضرألا

 هللاو ؛هتقافإ ىجري ناك اذإ :نونجملا يف لاقي نكل لوألا لوقلا :وه برقألا

 .ملعأ

 "5/15 "عتمملا حرشلا”و هةر "ينغملا”و )501١/11(« "نايبلا” و ل١7 /ا/) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟ةيدلا يف ىتح اقلطم رايخلا لوتقملا ءايلوأل له

 نإو «لتاقلا اولتق اوءاش نإ :رايخلاب مه ادمع لوتقملا ءايلوأ :لوآلا لوقلا

 وهو .اهعفد ىلع لتاقلا ربجأ ةيدلا اوبلط نإف .اوفع اوءاش نإو «ةيدلا اوذخأ اوءاش



 0 ٌا كتي
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 صاصقلا :باتك (41)ثيدحلا ها

 .كلام نع ةياورو ثيللاو رذنملا نباو روث

 سو حمم

 8كدأو يورعملاب اا مط هَ ْنِم هل َىُح َنَمَمل :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح
 يلو * ِهِيِحَأ نم لتاقلاب هب ديري © هَل ىفع َنَمَه :هلوقف [178:ةرقبلا]# ٍنَسْحِب ِهَبَلِإ

 ء

 ثيدح اذكو «لام ىلع هب ديري * ِنوُرْعَمْلاب ءاَبئاَمإ# ءىش ىلع :يأ 4 ءئَسِ#» لوتقملا

 ْنَأ اَمَِو َلَمقُي ْنَأ ام :نْيَرظَتلا ركب َوُهَو» :هيفو فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره يبأ
0 

 .(يِدْفَي

 اذإ الإ ةيدلا ذخأي الو ءوفعلا وأ صاصقلا الإ لوتقملا يلول سيل :يناثلا لوقلا

 .كلام نع ةروهشملا ةياورلاو ةفينح يبأو يروثلاو يعخنلا لوق وهو .لتاقلا يضر

 :اولاق [178:ةرقبلا14 َلْثَصْلا يف ٌصاِصِقْلا هْمَيَلَع َبِيُك# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 [45:ةدئاملا74 سيْفَّتل اي َسْفّنلأ نأ آبيذ َمدلَع انو #9 :ىلاعت هلوقو «ريخي ال بوتكملاو

 هللا ٌباَمِك» :لاق دي هللا لوسر نأو عّيْبرلا نس ةصق يف ثفيخ سنأ ثيدحو

 :ايَي هلوق نأب اذه نع بيجأو .ريخي لو صاصقلاب مكح هنإف :اولاق .(ٌصاَصِقلا

 .دوقلا دمعلا يف هيلع ينجملا ءايلوأ بلط دنع عقو |نإ «ٌصاَصِقلا هللا ٌباَتِك»

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا
 "يبطرقلا” و :(477/) "مهفملا”و ,(907/5) ؟ةيادبلا”و «(479/11) ؟نايبلا”و ,(”1/4/9) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(509/17) "حتفلا” و (5؟4/5)

 ةيدلا نم رثكأ ىلع مدلا ءايلوأ لئاقلا حلاص اذإ

 نم رثكأب هنع حلاصي نأ هل صاصقلا هل نم نأ :هتلمجو :هكللج ةمادق نبا لاق

 .افالخ هيف ملعأ ال .اهنم لقأو اهردقبو «ةيدلا



 خلا كتر

 1 30 عك /
 صاصيقلا :باتك (١04)ثيدحلا (ه)ج

 دمحأ دنسم يف ءاج هنأل ؛طقف ةي ةيدلا الإ هل سيل هنأ هغللك هللا هكللظ ميقلا نبا حجر :تلق

 ْنَم» ديبي هللا لوسر لاق لق يصار 0 ثيدح نم هريغو ("1/4)

 (ضَتَقَي اَمِإ :ِثاَلَث ىَدْخِإ نب راي - ُحاَرجلا .لخلا - لب وأ متي بص

 ظفللا اذهب ثيدحلا اهل ا َةَعِباَر َداَرَأ ْنِإَف هَوْفْحَي ْؤ زآ لْقَْلا ٌلَُأَب وأ
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 .فيعض وهو ؛ءاجوعلا يبأ نب نايفس قيرط نم هنأل ؛فيعض
 )51/1١5(. "عتمملا حرشلا” و 4908 /ال) "يننغملا” :رظنا

 كلذ ىلع ربجي الف ,ةيدلا نم رثكأ هنم بلط اذإ لتاقلا

 لتاقلل لاق ول يلولا نأ ىلع اوعمجأ )3١94/17(: "حتفلا” يف كلك ظفاحلا لاق

 هنم ذخؤي الو كلذ ىلع ربجي ال لتاقلا نأ .كلتقأ الأ ىلع ءاذك ينيطعت نأ تيضر

 .هسفن مد نقحي نأ هيلع بجي ناك نإو ءاهرك

 عيمجلا نذإب الإ ىفوتسي الف ,ةعامجل ناك اذإ صاصقلا
 نذإب الإ دوقلا ءافيتسا مهضعبل زجي ملف ءدحاو نم رثكأ ليتقلا ةثرو ناك اذإ

 .ءافيتسالاب لالقتسالا رضاحلل زجي لو .همودق رظتنا ابئاغ مهضعب ناك نإف .نيقابلا

 .فالخلا مدع اذه ىلع ةمادق نباو ينارمعلا لقن

 .(774 /90) "ينغملا” و )401١/1١(« ؟نايبلا” :رظنا

 نيقابلا نذإريغب ءايلوألا ضعب لتاقلا لتق اذإ

 نع ةياورو دمحأو ةفينح يبأ لوق وهو .صاصق هيلع بجي ال :لوألا لوقلا

 نيكيرشلا دحأ ئطو ول اى ءدوقلا هيلع بجي ملف ؛اقح هلتق يف هل نأل ؛يعفاشلا

 .ةكرتشملا ةيراجلا



 نحنا دج
 صاصقلا :باتك (*41)ثيدحلا هما

 هلتق نم عونمم هنأل ؟يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو .دوقلا هيلع بجي :يناثلا لوقلا

 ةعامج لتق ول اك ءسفنلا ضعب فالتإب لتقلا بجي دقو هل قحتسم ريغ هضعبو
 .اذحاو

 لك لمجي انإو سفنلا ضعب لتقب صاصقلا بهي ال هنأب اذه نع بيجأ دقو

 هطرش نمف سفنلا ضعب لتقب هيلع هبوجو ملس نإو ءاهعيمجل ًالتاق مهنم دحاو

 .انه ققحتي الو ناودعلاو دمعلا يف هلعفك «هلعف نمل ةكراشملا

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا
 )58/١4(. "عتمملا حرشلا”و ؛(741 /17/) "ينغملا” و :(5 07 )1١/ ؟نايبلا” :رظنا

 ةيدلا نم هطسق لتقي مل يذلا يلولا بلط اذإ

 لاقف ةوخإ ةئثالث صاصقلل نوقحتسملا ناك ولف :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 نأ بجيو زوجي الو «هيلع مارح اذهف «لتاقلا لتقو هب درفناو .ريبكلا انأ :مهربكأ

 مهلف .ةيدلا ديرن لب «هريزعتب عفتنن ال نحن :لوألا لوتقملا ءايلوأ لاق نإف .رزعي
 اب لتاقلا خألا ىلع نوعجري يناجلا ةثروو «ةيدلاب يناجلا ةكرت ىلع نوعجريو «كلذ

 .مهيلع هتوف يذلا وه هنأل ؛مهنم ذخأ

 )48/١4(. "عتمملا حرشلا” و ؛(94١ /7) ؟صضورلا ةيشاح” و ,(47/1 /7) ؟ينغملا” :رظنا

 ةيدلا ذخأ وأوفعلا دعب لتقي يلولا

 هيلعف «هنم ةيدلا لوبق دعب وأ هنع هوفع دعب هيلو لتاق لتق اذإ :لوألا لوقلا
 .رذنملا نباو يعفاشلاو يروثلاو كلامو ةمركع لوق وهو .دوقلا

 [117/8:ةرقبلا]# ميل لأ ُباَذَع هلق َكِلَذ َدْعِب ىدتعأ نمه# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 هنألو :اولاق «ةيدلا ذخأ دعب :يأ :اهربسفت ىف ةداتقو نسحلاو ءاطعو سابع نبا لاق

 .لتق نكي مل اك .صاصقلا هيلع بجوف ؛ائفاكم اموصعم لتق

ِِ 



 يحلا

 صاصقلا :باتك (041)ثيدحلا هال

 نب رمع لاقو .نسحلا لوق وهو .لتقي الو ةيدلا هنم ذخؤت :يناثلا لوقلا

 .ناطلسلا ىلإ هيف مكحلا :زيزعلادبع

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .0/564 /ا/) "ينغملا”و 074817 /07) "فارشإلا” :رظنا

 هوفعب املاع رخآلا وفع دعب نيكيرشلا دحأ لتق اذإ

 طوقسو هكيرش وفعب املاع فعي مل يذلا كيرشلا هلتق نإ :لوألا لوقلا

 ةفينح يبأ لوق وهو .مكحي مل وأ مكاحلا هب مكح ءاوس ءصاصتقلا هيلعف هب صاصقلا

 .رذنملا نبا هراتخاو يعفاشلا بهذم يف رهاظلاو ةلبانحلا بهذمو روث يبأو

 بجوف ؛هيف هل قح ال هنأ ملعي ءادمع هل اتفاكم اموصعم لتق هنأ :مهتجح

 .صاصتقلا هيلع

 لوألا لتاقلا ةثرول نوكيو «ةهبشلاب لتقلا هنع أرديو لتقي ال :يناثلا لوقلا

 وهو .لوألا لتاقلا لام يف ةيدلا فصنب افع يذلا عجريو ءرخآلا لتاقلا ىلع ةيدلا

 .يعفاشلا لوق

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .0057/9) ؟فاصنإلا” و ,074 4 /9/) ؟ينغملا” و .(4 )١١/ ٠7 "نايبلا”و ,(7817 /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟صاصقلا هيلع لهف ,وفعلاب ملعلا لبق هلتف اذإ

 وهو «رذنملا نباو روث يبأو ةفينح بأ لوق وهو .هيلع صاصق ال :لوألا لوقلا

 .ةلبانخلا بهذم

 همزلي ملف هؤاقب لصألا نأ عم «هيف هقح توبث ادقتعم هلتق هنأ :مهتجح

 يف ةيدلا هيلعف :اذه ىلعو .هوفعب هملع لبق لكوملا وفع دعب لتق اذإ ليكولاك صاصق

 .هلام



 صاصقلا :باتك (541)ثيدحلا (5)ج

 يلوق دحأ وهو .ةيدلا ءايلوألا ديري نأ الإ ءصاصقلا هيلع :يناثلا لوقلا

 .هلتق يف هل قح ال نمل ناودع دمع لتق هنآل ؛يعفاشلا

 مكاحلا نوكي نأ نيب قرف الو :هغلله ةمادق نبا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 دنع ةمودعم «ملعلا ءافتنا عم ةدوجوم ةهبشلا نآل ؛هب مكحي مل وأ وفعلاب مكح دق

 .هدوجو

 .("07/8) ؟فاصنإلا” و «(7 40 /7) ؟ينغملا” و «(4 0 )١١/ ؟نايبلا”و «(780 /07) ؟فارشإلا” :رظنا

 تومي نأ لبق همد نع افع اذإ ادمع لوتقملا

 نسحلا لوق وهو .كلذ ىضم دمعلا يف همد نع لوتقملا افع اذإ :لوآلا لوقلا

 .يعفاشلا يلوق دحأو «ةفينح يبأو يعازوألاو كلامو سواطو ةداتقو

 وفعلا هل لعج اذإف ؛هقحتسي ام بلط يف لوتقملا ماقم ماق امل يلولا نأ :مهتجح

 تَفَّدَصَت نّمّه# :للاعت هلوق نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :اضيأو «ىلوأ ليصألل كلذ ناك

 قدصتي لوتقملا :وه انهاه قدصتملاب دارملا نأ [:5:ةدئاما14 ل ٌةَراَمَك َوُهَف وب

 ىلع :ليقف 4 كل ةَراَفَك وهم :هلوق يف ريمضلا دوعي نم ىلع اوفلتخا منإو .همدب
 .هاياطخو هبونذ نم لوتقملا ىلع :ليقو .لتاقلا

 روث يبأ لوق وهو .وفعلا وأ صاصقلا ءايلوأللو .هوفع مزلي ال :يناثلا لوقلا

 .يعفاشلل يناثلا لوقلاو ءيرهاظلا دوادو

 .ةيدلا امإو صاصقلا امإو وفعلا امإ :ثالث يف يلولا ريخ هللا نأ :مهتجح

 .فعي مل وأ توملا لبق همد نع افع ءاوس «لوتقم لك يف ماع كلذو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(511/11) حتفلاو «(7 017 /5) ؟ةيادبلا” و 038٠ /9) "فارشإلا” :رظنا



 مسن دج
 صاصيقلا :باتك (م::)ثيدحلا (ه) ٠س

 هتيد نع افع اذإ أطخ لوتقملا

 .ةثرولا زيجي نأ الإ .هثلث يف نوكي ةيدلا نع أطخ لوتقملا وفع :لوألا لوقلا

 .ةعبرألا ةمئآلا :مهنم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 .ةيصولاك ثلثلا يف الإ زجي ملف ؛هتوم دعب هل الام بهاو هنأ :مهتجح

 ناك اذإ هنآل :اولاق .نسح لاو سواط لوق وهو .هلام عيمج يف زوجي :يناثلا لوقلا

 .لاملا نع وفعي نأ ىرحأ وهف ء«مدلا نع وفعي نأ هل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 له ١ "ينغملا” و .(70307/4) ؟ةيادبلا” و ,(785 /0/) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟قح ناطلسلل ىقبي لهف ,لتاقلا نع يفع اذإ
 لوق وهو .ةبوقع همزلت لو ء.حص اقلطم لتاقلا نع يِنَع اذإ :لوألا لوقلا

 الجر نوكي نأ الإ :روث وبأ لاق ءروث يبأو رذنملا نباو قاحسإو دمحأو يعفاشلا

 قح هيلع ناك |نإ هنأل :اولاق ءىري ام ردق ىلع هبدؤي نأ مامإلل نوكيف ؛رشلاب فرعي
 لتاقلا نع ةيدلا طقسأ ول امك ءرخآ ءيش هيلع بجي ملف ؛هقحتسم هطقسأ دقو دحاو

 .يعازوألاو ثيللاو كلام لوق وهو .ةنس سبحيو برضي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو .هللله روث وبأ هلاق ام :وه برقألا

 .(7 55 /7/) "ينغملا” و «(7 +17 /8) ةيادبلا” و ,(7 85 //) ؟فارشإلا” :رظنا

 هل ثراو الو ادمع لجرلا لجرلا لتق اذإ

 «كلذ هلف صاصقلا بحأ نإف .ناطلسلا ىلإ رمألاف هل ثراو ال نم لتق اذإ

 .رذنملا نباو يعفاشلاو ةيفنحلا لوق وهو .كلذ هلف لام ىلع وفعلا بحأ نإو



 تحلا
 ' ه١ ف
 صاصقلا :باتك (م١4)ثيدحلا (ه) ٠

 ؛نيملسملل كلذ نأل ؛هكلمي مل لام ريغ ىلإ وفعلا بحأ نإف :ةيفنحلا لاقو

 .يناجلا اضرب الإ لام ىلع وفعلا نوري ال مدقت |ى اضيأو
 .(/ه ع /ا/) ؟ينغملا”و 2721/5 /0) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟يلولل رايخلا هيف له , ةليغ ناك اذإ دمعلا لتق

 روهمج لوق وهو .ةليغ ناك ولو «دمعلا لتق يف ةيدلا ذخأ زوجي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ

 -هيلول نلمح َدَفَف اًموُلظَم لت نموؤ# :ىلاعت هلوق مومع :مهتجح

 ىتح اصخش عدخي نأ :يهو «ةعيدخلا :ةغللا يف ةليغلاو [**:ءارسإلا]# اًدَطْلُس

 .هلتقيف يفخ عضوم ىلإ هب بهذي

 لوق وهو .هنع وفعلا ءايلوألل سيلو ناطلسلا ىلإ هيف رمألا :يناثلا لوقلا

 لتقلا هدح هدنع براحملاو «براحملاب كلام هقحلأو «مالسإلا خيش هراتخاو ةيكلاملا

 ًالامت ول ةليغ لتق يذلا يف رمع لوقب جتحي هلعلو :هكللو ةمادق نبا لاق «مامإلا هآر اذإ

 مهتدقأل) :رمع لوق :لاقف اذه نع هغللو باجأ مث !هب مهتدقأل ءءاعنص لهأ هيلع

 .مهنم دوقلا ءافيتسا نم يلولا تنكمأ :يأ (هب

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 )407/1١4(. "عتمملا حرشلا”و 530١(. /17) "حتفلا”و «(7448/7) "ينغملا”و ,(776 /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 اهنم تامف تاحارجلا نع حورجملا افع اذإ

 صاصقلا بجوت ةيانج سفنلا نود اهيف ناسنإلا ىلع ينج اذإ :لوألا لوقلا

 يبأ لوق وهو .صاصقلا بجي مل تايف هسفن ىلإ ةيانجلا ترس مث .صاصقلا نع افعف

 ؛هنع يفع ام نود سفنلا يف صاصقلا ءافيتسا رذعتي هنأل :اولاق «يعفاشلاو ةفينح

 .ءايلوألا ضعي افع ول امك ءسفنلا يف صاصقلا طقسف



 يِحلا

 صاصيقلا :باتك (41)ثيدحلا ا هفع

 .كلام لوق وهو ءاسفن تراص ةيانجلا نأل ؛صاصقلا بجي :يناثلا لوقلا

 لام ىلع افع دق هيلع ينجملا ناك نإف :اذه ىلعو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةيد يقاب يلولا فوتسا عوطقملا وضعلا ةيد ذخأ ناك نإف «ةلماك ةيدلا هيف تبجو

 افع هيلع ينجملا ناك نإو «ةيدلا عيمج يلولا ذخأ ةيدلا نم ائيش ذخأي مل نإو «سفنلا

 يروثلا لوق اذهو .هنع افع يذلا حارجلا شرأ الإ ةيدلا تبجو لام ريغ ىلع

 .ةلبانحلا بهذم يف راتخملا وهو «هباحصأ روهمجو يعفاشلاو

 تطقس امنإو فعي مل !ى ةنومضم تناكف ؛نامضلا تبجوأ ةيانج اهنأل :اولاق

 .هريغ نود هنع افع ب طوقسلا صتخيف ؛اهنع هوفعب اهتيد

 تراص ةيانجلا نأل ؛ةلماك ةيدلا بجت :ةيعفاشلا نم ينزملاو ةفينحوبأ لاقو

 .ةهبشلل صاصقلا طقس امنإو «هنع افع يف ال سفنلا يف هقحو اسفن

 افع اذإ هنأ :نيميثع نبا هراتخاو دمحأ مالك رهاظ وهو دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .ءيش هل سيلف اناجم وفعلا ناك نإو «ةيدلا مامت هلف لام ىلع

 حرشلا”و )54/٠١(: *؟فاصنإلا”و :(748/9/) ؟ينغملا”و «(”4//017) ؟ةيادبلا” و )57/١١(« *نايبلا” :رظنا

 )14/١5(. ؟"عتمملا

 اهنم ثدحي امو ةيانجلا نع افع اذإ ادمع هيلع ينجملا

 اهتيارس يف هل نكي ملو .هوفع حص ءاهنم ثدحي امو «ةيانجلا نع افع اذإ

 هنأل :اولاق ءروهمجلا لوق وهو .ةيصولا وأ وفعلا ظفلب افع ءاوسو «ةيد الو صاصق

 ءاذه تبث اذإ .عيبلا دعب ةعفشلا طقسأ ول اك ءطقسف «هببس داقعنا دعب هقح طقسأ

 .دوقلا دمعلا بجوم نأل ؛جرخي مل وأ ثلثلا نم جرخي نأ نيب قرف الف



 كمي

 ف
 هيفف ؛اهنم ثدحي امو «ةيانجلا نع توفع :لاق اذإ :ىعفاشلا باحصأ لاقو

 صاصقلا :باتك (041)ثيدحلا (5)

3 

 :نالوق

 ال :امهدحأ :نالوق اهيفو «لتاقلل ةيصولا ىلع ىنبيف «ةيصو هنأ :امهدحأ

 ثلثلا نم تجرخ نإف .حصي :يناثلاو «حرجلا ةيد الإ سفنلا ةيد بجتف ءحصي

 .يقابلا بجوو «ثلثلا نم جرخ ام اهنم طقس الإو ءطقس

 ةيد همزلتو .حصي الف ؛ةايحلا يف طاقسإ هنأل ؛ةيصوب سيل :يناثلا لوقلاو

 .حرجلا ةيد الإ سفنلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 شه ١ راال) ؟ينغملا” لوو )١ ؟نايبلا” :رظنا

 اهنم ثدحي امو ةيانجلا نع افع اذإ أطخ هيلع ينجملا
 ربتعا ءاهنم ثدحي امعو اهنع افع اذإف ء.إطخلا ةيانج امأو :هفذلَو ةمادق نبا لاق

 نإف ءاهريغ وأ ءاربإلا وأ ةيصولا وأ وفعلا ظفلب افع ءاوس «ثلثلا نم اهجورخ

 نم هنع طقس «ثلثلا نم جرخت مل نإو «عيمجلا يف هوفع حص .ثلثلا نم تجرخ

 لاق هوحنو «يأرلا باحصأو «يروثلاو «كلام لاق اذهبو .ثلثلا هلمتحا ام اهتيد

 .لاعب انهاه ةيصولا نأل ؛قاحسإو «يعازوألاو «زيزعلادبع نب رمع

 .(0/00 /1) ؟ينغملا”و «(3741 /9) ؟فارشإلا” :رظنا



 نِحلا

 ع ٠ 0 غ

 صاصيقلا :باتك (747)ثيدحلا (5)ح

 قَْرَكا صالمإ يف َساَّنلا َراَشَتْسا ُهَنَأ تضخ ٍباَّطَملا ِنْب َرَمْع ْنَع 47
 - ِةَمَأ وأ ِدْيَع - ف ىلأ ل يي اول كن ل ١ َلاَثَم

 :ثيدحلا جيرخت

 )١1587(. ملسمو ((5905:25955) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 تقو لبق اهئينج ةأرملا قلزت نأ :وه صالمإلا (ةأرملا صالمإ يف) :هلوق

 .صلم دقف ديلا نم قلز ام لكو .ةدالولا

 هجو يف ضايبلا :ةرغلا لصأو «.ءارلا ديدشتو نيغلا مضب (ةرغب) :هلوق

 اناك ولو «ةمألا وأ دبعلا ىلع انه تقلطأو (ءيش سفنأ مهدنع يهو «سرفلا

 نسحأ يف ناسنإلا قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛هللا ىلع يمدآلا مركل نيدوسأ

 7٠[ :ءارسإلا]# ماع نب اََمَرَك َدَقْلَول :ىلاعت لاق «تاقولخملا سفنأ نم وهف ؛ميوقت
 .ةبقر قتعا :اولاق امك هلك مسجلا نع ةرغلاب ربع هنأكو :يرهوجلا لاق

 .كشلل ال ميسفتلل انه وأ (ةمأ وأ دبع) :هلوق

 )1١7/5(. “حيضوتلا”و .(519/17) "حتفلا”و «(98/9) «مالعإلا” و .(08/0) "مهفملا” :رظنا
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 . َعَجَس يلا ِهِعْجَس لْجَأ

 :ثيدحلا جيرخن

 .هظفل اذهو «(1541) ملسمو 01/50059431١(, .5909) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نب لمح تحت اتناكو «نيترض اتناك ناتآرملا ناتاه (ناتآرما تلنتقا) :هلوق

 «حورسم تنب فيفع مأ اهنإ :لاقي نيتأرملا نم ةبراضلا مساو «يلذحلا ةغبانلا

 .نايح ينب نم ميوع تنب ةكيلم :ةبورضملاو

 لازت ال ةيناندعلا لئابقلا نم ةليبق يهو .ةكردم نب ليذه (ليذه نم) :هلوق

 نم مهلك هلوح امو نامععن يداو ناكسو «ةيبونحلاو ةيقرشلا ةكم يحاوض يف ميقت

 نإف ؛امهنيب يفانت الو نايحل ينب نم ةبورضملا نأ :اضيأ حيحصلا يف ءاجو .ليذه

 يحاوض نآلا نوميقي نيذلا مهو «ليذه نم نطب ءاهحتفب :ليقو ماللا رسكب نايحل

 .ةيلاهشلا ةكم

 ءهنم مهفي الو نينجلا لاصفناب رعشي ام هيف سيل (اهنطب يف امو اهتلتقن) :هلوق

 رمع نأ ثيدحلا اذه لبق مدقتو ءاتيم طقس :ملسم تاياور ضعب يف ءاج نكل

 :ملسم يف ثيدحلا تاياور ضعب يفو «خلا ةأرملا صالمإ يف سانلا راشتسا

 .تطقسأف



 يذلا

 صاصقلا :باتك (0140)ثيدحلا ا

 .مزلأو مكح :هانعم (ِهكَك هللا لوسر ىضقف) :هلوق

 ؛ءافتخالا :وهو «نانتجالا نم وهو «لماحلا نطب يف ام وه (اهنينج) :هلوق

 .راتتسالاو ءافتخالا ىلع رودت اهلك نج ةدام نإف

 لمعتسا دقو «سرفلا ةهبج يف نوكي ضايبلا :لصألا يف ةرغلا (ةرغ) :هلوق

 ؛ىثنأ وأ ناك اركذ «هريغ وأ ناك ايمدآ سيفنلا ءىثلا ىلع ةرغلا قلطتو «يمدآلل

 هجولاو هجولا ةرغلا لحم نإف ؛ناويحلا فرشأ هنأل ؛ةرغ يمدآلا ىلع قلطأ :ليقو

 .ءاضعألا فرشأ

 :ةديلولاب ينعيو .كشلل ال رييختلل وأ عيونتلل هيف (وأ) (ةديلو وأ دبع) :هلوق

 .ةمألا

 ةيدلا لقعلاو ءلقاوع عمجلا عمجو «لقاع عمج ةلقاعلا (اهتلقاع ىلع) :هكلوق

 لقاع :ةيدلا عفادل لاقيو «لوتقملا ءايلوأ ءانفب اهلقعي اهيدؤم نأل ؛كلذب تيمس

 تلقعو اهب دشتف اهبكر ىلإ لبإلا يديأ اهب ىنثت يتلا لابح لا يهو لقعلاب لبإلا هلقعل

 .ءانبألاو ءابآلا اذع ام .تابصعلا :ءاهقفلا دنع ةلقاعلاو .هلقعأ ريعبلا

 .ةيدلا ىلع دوعي اهثرو يف ريمضلا (اهدلو اهثّروو) :هلوق

 نأ يف فلتخي ملو :هللله يبطرقلا لاق ءجوزلا هب دوصقملا (مهعم نمو) :هلوق

 ةيد نم ثري له :هيف اوفلتخا دق اوناك نإو ءهضرف هتجوز ةيد نم انه ثري جوزلا
 دمع نع وأ طخ نع تناك ءاوس ءضكئارفلا ىلع ةثوروم ةيدلاو «مدقت ام ىلع نينجلا

 .دوقلا هيف رذعت

 «ةلضفوبأ يلذحلا ةغباتلا نب كلام نب لمح :وه (ةغبانلا نب لمح) :هلوق

 . .ةدالولا دنع ءكلذ وحنو حايصلاب وأ ءاكبلاب هتوص عفر :يأ (لهتسا) :هلوق



 كيب

 ١ هال /
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 لكل مسا :نهاكلاو «نهاك عمج ةددشم ءاه مث فاكلا مضب «ناهكلا» :هتوق

 صاصقلا :باتك (048)ثيدحلا (ه)

 .مهريغو

 يف يتأي يذلا وه :مالكلا يف عجسلا (عجس يذلا هعجس لجأ نم) :هلوق

 همظن :لاقي امك همالك لجرلا عجس : ؟رينملا حابصملا” يف لاق ءدحاو قسن هرخاوأ

 لاق :هفّللَو يوونلا لاق ءانوزوم نكي ملو هرعشلا يناوقك لصاوف همالكل لعج اذإ

 .هلاطبإ مارو عرشلا مكح هب ضراع هنأ :امهدحأ :نيهجول هعجس مذ امنإ :ءاملعلا

 عجسلا امأو .نامومذم عجسلا نم ناهجولا ناذهو .هتبطاخم يف هفلكت هنأ :يناثلاو

 نم سيلف «ثيدحلا يف روهشم وهو تاقوألا ضعب يف هلوقي ديب يبنلا ناك يذلا

 .نسح وه لب «هيف يبن الف ؛هفلكتي الو ءعرشلا مكح هب ضراعي ال هنأل ؛اذه

 "حيضوتلا”و 56224 «حتفلا” و 56 ءال/ة) "مالعإلا”و ىتطحمل) «ملسم حرش” و (هو/ه) *مهفملا” :رظنا

 (ل ا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟هتيد مكف ,همأ برضرُثِإ اتيم طقس اذإ ملسملا نينجلا
 ةمأ وأ دبع ةرغ هيفف ءارح اتيم انينج تقلأف ةأرما نطب براض برض اذإ

 .ىثنأ وأ اركذ نينجلا ناك ءاوسو

 همأ تناك نإ كلذكو «ةملسم ةرح همأ تناك اذإ السم ارح نينجلا نوكيو

 «ةرغلا هيفو «همالسإب موكحم اهنينج نإف ؛ةيباتك ملسملا جوزتي نأ :لثم «ةمأ وأ ةرفاك

 همأ تناك ول كلذكو «ةرغ هيف رح وهف ءاهديسل وهو ةقيقر ةمأ تناك نإ اذكهو



 كي

 جحح

 ىلع طرتشاو ةقيقر همأ تناك نإ كلذكو ءارح نوكي هنإف «ةهبشب اهئطوو ةقيقر
 .ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو .ةرغ هيفو ارح نوكي هنإف ؛رارحأ اهدالوأ نأ اهكلام

 ءاجو ءامهريغو دشتيع ةريره يبأو ةريغملا ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 صاصقلا :باتك (*40)ثيدحلا (5)

 يف يو يبنلا ىضق :لاق كعلط ةريره يبأ ثيدح نم (50505) دواد بأ ننس يف

 ةدايزلا هذهو .الغب وأ اسرف ىرت امك دازف لغب وأ سرف وأ ةمأ وأ دبع ةرغب نينجلا

 لغبلاو سرفلا ركذ :يقهيبلا لاقو «يباطخلا هلاق سنوي نب ىسيع اهيف مهو ءمهو

 .ظوفحم ريغ

 لاقو ءأزجأ ةرغلا مسا هيلع عقو ام لك نأ ىلإ هباحصأو يرهاظلا دواد بهذو

 نب كلملا دبع ىضقو «ةرغ اثلثف ةغضم تناك اذإو «ةرغ ثلثف ةقلع تناك اذإ :ةداتق

 امظع ناك اذإف «نيعبرأب ةغضم ناك اذإف ءاّرانيد نيرشعب صلمأ اذإ نينجلا يف ناورم

 .ةثافف هرعش تبنو هقلخ مت نإف «نيناثف احل يسك دق مظعلا ناك اذإف «نيتسف

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 ((4145 )1١1/ ؟نايبلا”و ء(7١8 ءال99/ا) "ينغملا”و .(١1؟/6) “ةنسلا حرش»و )١7/8((« "فارشإلا” :رظنا

 )١5//11(. ؟عتمملا حرشلا”و )19/١17(( "دوبعملا نوع” و )١3181( "؟ملسم حرش”و

 هرفكب موكحملا نينجلا ةيد

 ةيد رشع ةينارصنلاو ةيدوهيلا نينج يف لوقي كلام ناك :هثْللَج رذنملا نبا لاق

 هيف ظفحأ ملو ءيأرلا باحصأو روث وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاق هبو .همأ

 .مهلوقل افالخ

 .هرفكب اموكحم ناك اذإ ةيسوجملاو ةيباتكلا نينج امأو :هكلل ةمادق نبا لاقو

 ةملسملا ةرحلا نينج نأل ؛كلذو -:لاق مث مدقت ام ركذو- «همأ ةيد رشع هيفف

 ةيد نأ نوري يأرلا باحصأ نأ الإ «ةرفاكلا نينج كلذكف .همأ ةيد رشعب نومضم



 و
 صاصقلا :باتك (م:*)ثيدحلا (هز ٠

 نيرفاك نينجلا اوبأ ناك نإف ءفالتخا امهنيب مهدنع ققحتي الف ؛ةملسملا ةيدك ةرفاكلا

 امهرثكأب هانريتعا «ةيباتكلا نم يسوجملاو «ةيسوجملا نم يباتكلا دلوك ءامهنيد افلتخم

 ربتعم ةرفاكلا نم ملسملا دلو نأل ؛لاح لك ىلع ةيباتك ةيد رشع هيف بجونف «ةيد

 .انهاه اذك «ةيد امه رثكأب

 .0774 /4) "ةيادبلا” و 8٠١(« /ال) "ينغملا” و )١18/8(. "فارشإلا” :رظنا

 ؟ هتيد مكف اقيقر نينجلا ناكاذإ

 رشع هيفف ءاتيم ةبرضلا نم طقسف اكولمم ةمألا نينج ناك اذإ :لوألا لوقلا

 ؛ةيانجلاب فلت نومضم نينج هنأل :اولاق «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .همأ ةميق

 .ىرخأ تاليلعت مهمل «ةرحلا نينجك همأ يف بجي ام رشع هيف بجاولا ناكف
 ةيراج تناك نإو ءايح ناك ول هتميق رشع فصنف امالغ ناك نإ :يناثلا لوقلا

 .يروثلاو ةفينح يبأ لوق وهو .ةيح تناك ول اهتميق رشعف

 الئاحو الماح ردقت :هلاثم .همأ ةميق نم صقن ام ةمآلا نينج ةيد :ثلاثلا لوقلا

 :لاقو ؛نيميثع نبا هراتخاو فسوي يبأ لوق وهو .نينجلا ةيد وهف نيتميقلا نيب امو

 تطقسأو لماح ةميهب ىلع ىنج ادحأ نأ ول امك ءسايقلا ىلإ برقأ لوقلا اذهو
 .نينجلا ةميق وهف نيتميقلا نيب اف ءالتاحو الماح ردقت الثم ةاشلا نإف «ةميهبلا

 لاقو .همأ نمث رشع فصن ةمألا نينج يف :يعخنلا لاق ىرخأ لاوقأ كانهو

 .مكح هيف :دامح لاقو .ريناند ةرشع هيف بيسملا نب ديعس

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه برقألا
 حرشل و مهفم : رشولا” :رظن "ءتمملا حرشلا”و )97//8١1(« "؟ىنغملا”و :.(5 /5) «مهفملا” و :(9 5 /5) "ةيادبلا”و )١7/8(« "فا رشالا” :رظنا
)2 
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 من

 ؟تطقسأ يتلا ةمألا ةميق ربتعت ىتم

 ؛يعفاشلاو كلام لوق وهو .اهيلع ةيانجلا موي ةربتعم ةمألا ةميق :لوألا لوقلا

 يف موقت ملف صقنتو ةيانجلاب ريغتت اهتميق نأل :اولاق «ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو

 .ةيانحلاب لصاحلا اهصقن لاح

 وهو «يعفاشلا باحصأ ضعب لوق وهو .تطقسأ نيح موقت :يناثلا لوقلا

 .رارقتسالاب ةيانحجلا ناض يف رابتعالا نآل :اولاق «ةلبانحلا بهذم يف هجو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(817 /8) ؟ينغملا” و (03774 /4) "ةيادبلا” :رظنا

 صاصقلا :باتك (048)ثيدحلا (0)

 ةيح يهو اتيم همأ نطب نم طقس اذإ نينجلا يفةرغلا بجت

 نم طقسي يذلا نينجلا يف بجت ةرغلا نأ ءاملعلا عمجأ :هالله ربلادبع نبا لاق

 لك يف ءءاوس كلذ يف ىثنألاو ركذلا نأو هطوقس نيح يف ةيح يهو اتيم همأ نطب

 .ةرغلا امهنم دحاو

 يهو .نينجلا يف ءيش ال :اولاقف ةمذرش تذش دقو :هفْلاَو يبطرقلا لاقو

 .ةريغملا ثيدحب |ىح هيف نأ ىلع ةباحصلا عامجإبو «بابلا يف مدقت ام لكب ةجوجحم

 .(57/0) «مهفملا” و 78/7 05) "راكذتسالا” :رظنا

 لصفني ملو همأ نطب نم نينجلا ضعب جرخاذإ

 «هيقاب جرخي ملو تتامو نينحلا ضعب جرخف مألا نطب برض اذإ :لوألا لوقلا

 .يعفاشلا لوق وهو .ةرغلا هيفف

 .هعيمج رهظ ول |ى «ةرغلا همزلف ؛اهنينجل لتاق هنأ :هتجح



 نِخلا
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 ء 15
 صاصيقلا :باتك (م10)ثيدحلا (هز. نم”

 يبنلا نأل ؛رذنملا نباو ءكلام لوق وهو .هيقلت ىتح ةرغلا بجت ال :يناثلا لوقلا

 رهظي مل ول ام هبشأ اكيش قلت مل هذهو ةأرملا هتقلأ يذلا نينجلا يف ةرغلا بجوأ امنإ دن

 .ءىش هلم

 "لينلا”و 8١7(.: /9) ؟ينغملا”و )4948/١11(« ؟نايبلا”و 8١(., /50) ؟راكذتسالا”و )5١/8(«, "فارشإلا :رظنا

 .(ةهكه /م)

 اهتوم دعب اتيم همأ نطب نم نينجلا جرخ اذإ

 لوق وهو .اهريغ الو ةرغ نم هيف ءيش ال اتيم اهتوم دعب هتقلأ اذإ :لوألا لوقلا

 .اهئاضعأ مكح طقس اهتومبو ءاهئاضعأ ىرجم يرجي هنأل :اولاق ؛ةفينح يبأو كلام

 يعفاشلاو دعس نب ثيللاو يرهزلاو ةعيبر لوق وهو .ةرغلا هيف :يناثلا لوقلا

 .دوادو بهشأو

 جرخي نأ نيب قرفي ملو «ةمأ وأ دبع ةرغب نينجلا يف ىضق ٌدْييَو يبنلا نأ :مهتجح

 ناك «مألا توم لبق جرخ اذإ انومضم ناك لمح لك نألو ؛هدعب وأ همأ توم لبق

 .اًيح هتدلو ول اى ءاهتوم دعب جرخ اذإ انومضم

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه باوصلا

 "مهفملا”و م ل "ينغملا”و ةةرفوت ؟"ةيادبلا”و (ةةخ/كطار ؟"نايبلا”و امل ؟"راكذتسالا» :رظنا

(57/0). 

 جرخي ملو همأ نطب يف نينجلا تام اذإ

 نأ هيف ءاملعلا نيب فالخ ال عامجإ هلوق نم هلك اذه :هفثلك ريلادبع نبا لاق

 بجي مل اهفوج يف وهو تتام ول اهنأو .همأ نطب ليازي ىتح ءيش هيف بجي ال نينجلا
 .صاصق وأ ةيد نم اهمكح يف لخاد هنأو «ءيش هيف

 .هريغو يبطرقلا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق



 بنِحلا

 صاصيقتلا :باتكك (40)ثيدحلا >1 هلع صاصيقلا :باتك

 هل حصت ال كلذلو ؛هجورخب الإ دلولا مكح تبي ال هنأل :هلله ةمادق نبا لاق

 بجي الو ,تنكس نطبلا يف حيرل نوكت نأ زوجي ةكرحلا نألو ؛ثاريم الو ةيصو

 .ها .كشلاب ناضلا

 ةرغلا هيلع :اولاقو ,مزح نباو ةيعفاشلا ضعبو يرهزلا كلذ يف فلاخو ءاذه

 .تطقسأ ول |ى ةرغلا هتمزلف ؛نينجلا لتق هنأ رهاظلا نأل ؛جرخي مل ولو

 .ملعأ هللاو .روهمجلا لوق :باوصلا

 "ينغملا”و 8 فر تلد ؟"ىحملا”و 8 /5) ؟"ديهمتلا”و اما /؟ة) ؟راكذتسالا”و 1١( /8( "فارشإلا” :رظنا

 56١(. /١؟١ «متفلا”و 2200 /0 ؟ىبطرقلا”و (" /0( "مهفملا”و 5030 /70

 انينج تقلاف ةتيم ةأرما نطب برض اذإ

 ءاتيم انينج تقلأف ةتيم ةأرما نطب برض ول هنأ اوعمجأ :هنله ريلادبع نبا لاق

 .هيف ءيش ال هنأ

 .ناطقلا نبا هنع هلقن « "هابنإلا” بحاص عامجإلا لقن اذكهو

 0198417 /4) ؟عانقإلا” و 88 /15) "راكذتسالا” :رظنا

 ةلماك ةيدلا هيفف ةبرضلا رثأ نم تام مث ايح نينجلا جرخ اذإ

 نإف «ريبكلا ةيد لامك هيف بجيف تام مث ايح لصفنا اذإ امأ :هئللذ يوونلا لاق

 اذه يف ءاوسو هيلع عمجم اذهو ءنوسمخف ىثنأ ناك نإو «ريعب ةئام بجو اركذ ناك

 ةرافكلا هيف ايح جرخ اذإ نينجلا نأ ءاملعلا نيب فالخ الو :هكللج يبطرقلا لاقو

 .ةيدلا عم

 .ريلادبع نباو رذنملا نبا :مهنم ىملعلا لهأ نم عمج عامجإلا لقن اذكهو

 "مهفملا”و 81١ /90) ؟ينغملا”و )4١/50(« «راكذتسالا”و 48١(: /5) "ديهمتلا”و )١19/8(« ؟فارشإلا” :رظنا
 .(181/9) ؟يبطرقلا ريسفت”و :(1781) "ملسم حرش” و 50 /5)



 نِخلا
 ف

 1 الا
 صاصقلا :بانك (2:0)ثيدحلا هناا

 ايح رخآو اتيم انينج تقلأ اذإ
 مث ايح وأ ءاتيم انينج تقلأ نإو :(607/1) ؟ينغملا يف هلله ةمادق نبا لاق

 ناك اذإ «ةلماك ةيد لوألا يحلا ينو «ةرغ تيملا يفف ءايح رخآ تقلأ مث «تام

 مألا تناك نإو «تام نإ هتثرو هثري مث «رخآلا اهثريو «هلثم شيعي تقول هطوقس

 اذإ مث «يناثلا نينجلاو مألا اهنم ثرت لوألا ةيد نإف «يناثلا لبقو لوألا دعب تتام دق

 اهتثرو ءامهدعب مألا تتام نإو «هتثرول هثاريم ريصي مث يناثلا اهثرو «مألا تتام

 .اعيمج

 ةنجألا نم اددع ةأرملا تطقسأ اذإ

 نينج لك يفف ءاهتبرض ةبرض نم ةنجأ ةأرملا تحرط اذإو :هنللؤ رذنملا نبا لاق

 كلامو يرهزلا لوق اذهو .ررغ ثالث ةثالثلا يفو «ناترغ نينينجلا ينو «ةرغ

 .مهوق فالخ مهريغ نع ظفحأ ملو ,قاحسإو دمحأو يعفاشلاو

 .تايدلاك هددعتب ددعتف ؛؟يمدآ ناهض هنأل كلذو :هفللو ةمادق نبا لاق

 .ههللق يبطرقلا اًضيأ فالخلا مدع لقن اذكهو :تلق
 .(803/19) ؟ينغملا” و( /5) "مهفملا” و )1١//491(« ؟نايبلا”و 7١(« /8) "فارشإلا” :رظنا

 شاع مث ايح نينجلا جرخاذإ

 .ءيش نينجلا يف هيلع بجي مل «شاع مث ايح جرخ اذإ
 .(41 5 /9/) ؟ينغملا”و )499/1١( "نايبلا” :رظنا

 هلتقف رخآ ءاجف ايح نينجلا تقلأ اذإ ةأرملا

 .هلتقف رخآ ءاجف ءايح هتقلأ نإو 8١7(: /0 "ينغملا” يف هفللج ةمادق نبا لاق

 مل نإو «ةلماك ةيدلا وأ ءادمع ناك اذإ صاصقلا يناثلا ىلعف «ةرقتسم ةايح هيف ناكو



 نِخلا
 ' :١

 صاصقلا :باتك (540)ثيدحلا (5)ج

 هيلعو لوألا وه لتاقلاف «حوبذملا ةكرحك هتكرح تناك لب «ةرقتسم ةايح هيف نكي

 م هب ملأ ال املاس انمز يقب مث ءايح نينجلا عقو نإو «بدآلا يناثلا ىلعو «ةلماك ةيدلا

 .هتيانج نم تمي مل هنأ رهاظلا نأل ؛براضلا هنمضي

 رهشأ ةتس نم لقأل نينجلا طقس اذإ

 .ادعاصف رهشأ ةتسل هطوقس ناك اذإ هيف بجت نإ ةلماكلا ةيدلا :لوألا لوقلا

 نم ينزملاو ةلبانحلا لوق وهو .املأتم طقس ول اى «ةرغ هيفف كلذ نودل ناك نإف

 .ةيعفاشلا

 هتقلأ ول امك «ةيد هيف بجت ملف ؛اهب هؤاقب روصتي ةايح هيف ملعت مل هنأ :مهتجح

 .حوبذملاكو اتيم

 «هتايح انملع دق اننأل :لاق ءيعفاشلا لوق وهو .ةلماك ةيد هيف :يناثلا لوقلا

 .هتيانج نم فلت دقو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )4958/31١(. "نايبلا”و ١7 /7 "ينغملا” :رظنا

 اهمدع نم نينجلا ةايح اهب فرعت ينلا ةمالعلا

 حيرش لوق وهو .ءاكبلا وأ حايصلاب لالهتسالا ةايحلا ةمالع :لوألا لوقلا

 نسحلاو سايع نباو رمع نع كلذ ىنعم يورو .قاحسإو كلامو ةداتقو يرهزلاو

 . مهتنوط رباجو

 ُترَي ال: هللا لوسر لاق :لاق دضن#» ةمرخم نب روسملا ثيدح :مهتجح

 رباج نع ءاجو «نسح هدنسو ء«هجام نبا هجرخأ .«اًحِراَص َلهَتْسَي ىَتَح ّيِبَصلا

 :(574 :4777) مقرب ؟ضئارفلا يف عماجلا» يباتك يف اهتجرخ دقو «هفقو حجارلاو



 تحل تدي
 صاصقلا :باتك (040)ثيدحلا (هرر دنس” ً

 0 ا

 ْنِم احرص ّلهَمْسيَ ُدلوُب ني ُناَطْبَّشلا ُهّسَمياَلِإٌدوُلْوم مآ يني ْنِم اما :لوقي
 .(اَهِنْئاَو َميْرَم َرْيَغ ِناَطْيَّشلا

 كلذ ريغ وأ عاضر وأ لالهتسا وأ ساطع وأ ةكرحب هتايح ملعت :يناثلا لوقلا

 نبا لاق ءيروثلاو !بباحصأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .هتايح هب نقيتسي امم

 .ءاهقفلا رثكأ لوق وه :هفثل ريلادبع
 ىلع ههيبنتو هانعمب لدي ربخلاو «لهتسملا هبشأف هتايح تملع دق هنأ :مهتجح

 هساطعو هحايص نم هتايح ىلع لدأ نبللا هبرش نأل ؛روصلا رئاس يف مكحلا توبث

 .ةهحايصك هنم توص

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه برقألا

 تبثي الف «درفنملا جالتخالاو ةكرحلا امأو :هنللو ةمادق نبا لاق :هيبنت

 نإف ءقيضم نم هجورخ وهو ءرخآ ببسو جالتخالاب كرحتي دق هنأل ؛ةايحلا مكح

 .هتايح كلذب تبثت ملف «كرت مث رصع اذإ ايس جلتخي محللا
 ؟ةيادبلا”و 0 /6) ؟مهفملا”و (1ةم/1 10 ؟نايبلا”و كر /؟) ؟راكذتسالا”و للوإمل ؟فارشإلا” :رظنا

 .(411/090/) ؟ىنغملا” و( /5)

* 1 

 ءاود وأ برضب اهنينج طاقسإ ةأرملا تدمعت اذإ

 :ةرغ ةمئألا قافتاو ٌدْْتَي هللا لوسر ةنسب اهيلع بجي :ههللك مالسإلا خيش لاق

 ةرغلا تناك بأ هل ناك نإف .همأ ريغ «نينجلا ةثرول ةرغلا هذه نوكت «ةمأ وأ دبع

 نيسمحخ وأ ةيد رشع ةرغلا ةميق نوكتو «كلذ هلف ةأرملا نع طقسي نأ بحأ نإف .هيبأل

 «نيعباتتم نيرهش تماص دجت مل نإف «ةبقر قتع ءاملعلا رثكأ دنع اضيأ اهيلعو .ارانيد



 نحل
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 صاصيقلا :باتك (م40)ثييدحلا (هزر لنك

 (اًئيكسم نيتس تمعطأ عطتست مل نإف) :هلوق الإ "ينغملا” يف اذه وحنو :تلق

 .هركذي ملف
 وأ اهيلع دوقلاف ءحورلا خفن دعب هلتق تدمعت تناك نإ :هنللك مزح نبا لاقو

 .اطام ىف ةاداقملا

 .(151/95) "ىواتفلا”و ,(817/10) ؟ينغملا” و .(؟١588/1) ل :رظنا

 تطقساف ةأرما برض يف ةعامج كرتشا اذإ

 برض يف ةعامج كرتشا نإو 8١7(: /1) ؟ينغملا” يف هللذ ةمادق نبا لاق

 «ةرافك مهنم دحاو لك ىلعو .صصحخلاب مهيلع ةرغلا وأ هتيدف ءانينج تقلأف «ةأرما

 ىلعو ءصصخلاب مهيلع مهتايدف «ةنجأ تقلأ نإو ءادحاو الجر ةعامج لتق اذإ اهك

 «ةنجأ ةثالث تقلأف «ةأرما نطب ةثالث برض ولف .ةرافك نينج لك يف دحاو لك

 .ةثالث دحاو لك ىلع «تارافك عست مهيلعف

 اهيلع ينجملاو يناجلا فلتخا اذإ

 تحرط :يناجلا لاقف ءاهيلع ينجملاو يناجلا فلتخا اذإو :هفللك رذنملا نبا لاق

 يعفاشلا لوق يف هنيمي عم يناجلا لوق لوقلاف .ايح هتحرط :يه تلاقو .اتيم انينج

 .لوقن هبو ءيأرلا باحصأو روث يبأو

 عم هلوق لوقلاف كلذ ركنأو تطقسأف اهبرض هنأ تعدا اذإ هيف اذكهو :تلق

 .ةنيب نكت مل اذإ ايف اذهو .برضلا مدع لصألا نأل ؛هنيمي
 .(815 /9) "ينغملا” و «(0/'77) "مهفملا”و «(5؟/8) "فارشإلا” :رظنا



 نحل

 صاصقلا :باتك (؟4)ثيدحلا هلع

 طقاسلا اهنينجو مألا نبب ثراوتلا

 مث ءاتيم انينج تطقسأ اذإ :(805 /7) ؟ينغملا” يف هكلله ةمادق نبا لاق

 ل اتيم هتقلأ مث هلبق تتام نإو «هتثرو اهثري مث «هتيد نم اهبيصن ثرت اهنإف .تتام

 نم اهبيصن ثرت اهنإف ءتتام مث ءاهلبق تام مث ايح جرخ نإو .هبحاص امهدحأ ثري

 نإو هبحاص امهدحأ ثري مل ءاتيم هتقلأ مث «هلبق تتام نإو ءاهتثرو اهئري مث «هتيد
 هثري مث ءاهثرو تام مث ايح جرخ مث تتام وأ «تام مث هلبق تتام مث ءايح جرخ

 يف ركذ ام ىلع ؛ىقرغلا مكح امهمكحف ءاتوم املوأ يف اهثارو فلتخا نإو «هتثرو

 .هعضوم

 ؟ةرغلا بجن ىتم

 نم طقس اذإ بجت امنإ ةرغلا )30١/17(: ؟ينغملا” يف ههلله ةمادق نبا لاق

 .طقسي نأ ىلإ ةملأتم اهئاقبب وأ ءبرضلا بيقع طقسي نأب كلذ ملعيو .ةبرضلا

 ةرغلا هيف بجت يذلا نينجلا طباض

 قلخ اهيف روصت ةغضم ناك وأ ءاهصقان وأ ءاضعألا لماك هقلخ ناك اذإ :اًّلوأ

 .عامجإلا لقن اذه ىلعو .ةرغلا كلذ لك يفف «يمدآ

 الب هيف ءيش الف دلو هنأ ملعي الو «يمدآ ةروص هيف سيل ام تطقسأ اذإ :اًيناث

 .فالخ

 هيف نأ لباوقلا نم تاقث دهشف ,ةغضم تقلأ نإو :هثللك ةمادق نبا لاق :اًنلاث

 هيفف هروصت يقب ول يمدآ قلخ أدتبم هنأ تدهش نإو «ةرغ هيفف «ةيفخ ةروص

 لصألا نألو ؛ةقلعلاك ءهيف بجي ملف ءروصتي مل هنأل ؛هيف ءيش ال :(هحصأ ؛ناهجو
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 صاصقلا :باتك (م10)ثيدحلا (ه) نس

 ول ام هبشأ ءيمدآ قلخ ًادتبم هنأل ؛ةرغ هيف :يناثلاو .كشلاب اهلغشن الف «ةمذلا ةءارب

 .ةقلعلاو ةفطنلاب لطبي اذهو ءروصت

 .ةدعلا هب يضقنت |ميف حاكنلا باتك يف مدقت ايف اذهل اديزم رظناو ءاذه

 ,(96/4) ؟ةيادبلا”و )595/1١١(( "نايبلا”و 84 /56) "؟راكذتسالا”و )48/!١(, 5فارشإلا” ؛:رظنا

 .(11401) ؟ملسم حرش” و ((17/6) "مهفملا” و ((807 //)ينغملاو

 لاملاب ةرغلا ةميق ريدقت

 فصن اهتيد ةأرملا نأل ؛مألا ةيد رشعب وأ بألا ةيد رشع فصنب ةردقم ةرغلا

 سمح نينجلا ةيدف :اذه ىلعف .لبولا نم ةئام مولعم وه (ى لجرلا ةيدو لجرلا ةيد

 رمع نع يورم وهو «ةعبرألا ةمئألا :مهنم ,ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو .لبإلا نم

 .ةباحصلا نم امل فلاخم الو :نايبلا بحاص لاق دضت» تباث نب ديزو

 «رانيد فلأ بهذلا نم ةيدلا نأل ؛ارانيد نيسمخ ىلإ وأ «مدقت اك لبإلا نم سمخ ىلإ

 نأل ؛مهرد ةئامتس ىلإ وأ ءاهيف نوفلتخي ال رمع اهضرف ام ىلع :هنللؤ ربلادبع نبا لاق

 ءمهرد فالآ ةتس :ةأرملا ةيد هفصنو ,مهرد فلأ رشع انثا ةيدلا :نولوقي روهمجلا

 .مهرد ةئاّتس :اهرشعو

 «مهرد ةثامسسمح ةرغلا ةميق نأ ىلإ هباحصأو ةفينحوبأو يروثلا بهذو ءاذه

 .مهرد فالآ ةسمح ةأرملا ةيد نأ يف موصأ ىلع اذهو

 .مهرد ةئاعبرأ ةرغلا ةميق نأ ىلإ تباث بأ نب بيبح بهذو

 .سرف وأ ةمأ وأ دبع ةرغلا :ةورعو دهاجمو سواط لاقو



 كي

 مك
 «منغلا نم ةئام :يبعشلا لاقو «ةاش ةئام وأ ةمأ وأ دبع ةرغ :نيريس نبا لاقو

 .كلذ ريغ ليقو

 نإف .امهريغ امهنع ئزجي ال ,ةمأ وأ دبع ةرغ نينجلا ةيد نأ ىريف مزح نبا امأو

 صاصقلا :باتك (04)ثيدحلا (5)

 .امهدحأ ةميقبف دجوت مل

 دقو ديزت دق ةرغلا نأل ؛ةميقلا ءالعلا ريتعاو :هكلل نيميثع نبا خيشلا لاقو

 .٠ رصقنت

 روهمجلا هلاق |ف «ةميقلا فرعت ملو ةرغلا دجوت مل نإ اذإ يقب .بيرق لوق اذهو

 .ملعأ هللاو «باوصلا وه

 ؟ينغملا”و (001/1) ؟نايبلا” و )5158/١١(« "ىلحملا”و 29/9 /؟584) ؟راكذتسالا”و )١5/48((: ؟فارشإلا” :رظنا

 5 "عتمملا حرشلا”وء(١ /0( "مهفملا”و )0/ 8١4

 !نينجلا ةيد نوكت نم

 . لجو زع هللا باتك ىلع هتثرو اهثري رحلا نينجلا يف ةبجاولا ةرغلا :لوألا لوقلا

 .مهباحصأو ةعبرألا ةمثألا لوق وهو

 مث ايح هتدلو ول امك «هنع ةثوروم نوكت نأ بجوف ؛رح يمدآ ةيد اهنأ :مهتجح

 .تام

 نم وضعك هنأل ؛ثيللاو ةعيبر لوق وهو .ةصاخ مألل ةيدلا :يناثلا لوقلا

 .اهئاضعأ

 «مزح نبا لوق وهو .ةليل نيرشعو ةئام زواجت اذإ الإ ثروي ال :ثلاثلا لوقلا

 ةثوروم ةرغلا نإف «ةليل نيرشعو ةئام هب لمحلا زواجت دق هنأ انقيت نإ نينجلا :لاق

 هنأ نقوي مل نإو «ثيراوملا مكح ىلع تاهف ايح جرخ ول هنوثري اوناك نيذلا هتثرول

 .طقف همأل ةرغلاف «ةليل نيرشعو ةليل ةئام هب لمحلا زواجت
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 صاصقلا :باتك (*4)ثيدحلا هانا

 عر مري .نبمهد و هدم

 ةَيدَو م قبر رسم اًكَطَح اًمِمْؤُم لَك نمو# :للاعت هلوقب لدتساو

 يق ْنَمَف» :هيكَب هللا لوسر لوقو [7:ءاسنلا1* أَوفَّدَحَصَي نأ هَل ءويَهَأ لإ ٌةَمَّلَسُم

 .تئش نإ هعجارف «ةيقب همالكلو (ْنيَ كر َربخ نب ُهلهَأَف «ٌليَِت هذه يِتلاَقَم َلْعَب

 ال هنأ :مزح نبا هركذ يذلا ديقلاو هتثرو هئري هنأو ,روهمجللا لوق :وه حجارلا

 *ينغملا”و 20504 /11) ؟نايبلا”و «(551/11) ؟ىلحملا”و «(88/50) ؟راكذتسالا”و )1١/4(« ؟فارشإلا :رظنا

 .(37/0) "؟مهفملا”و م0١ /0/)

 بويعلا نم ةملاس نوكت ةرغلا

 ملس ام ةمألاو دبعلا نم ئزجي ام لقأف روهمجلا لوق ىلعو :هنلله ظفاحلا لاق

 طبنتساو «رايخلا نم سيل بيعملا نأل ؛عيبلا يف درلا اهب تبثي يتلا بويعلا نم

 ل نم نأل ؛نينس عبس نع صقني الأ طرشف هب اعفتنم نوكي نأ كلذ نم يعفاشلا

 ىلع قحتسملا ربجي الف «ةيبرتلاب دهعتلا ىلإ جاتحيف ؛هسفنب ابلاغ لقتسي ال اهغلبي

 ىلع ةيراجلا ديزت الو ةرشع سمح ىلع ديزي الأ مالغلا ظفل نم مهضعب ذخأو .هذخأ

 قيقد نبا لاق امك حجارلاو «نيرشعلاو عبسلا نيب ام دحلا لعج نم مهنمو ءنيرشع

 «مرهلاب لالقتسالا مدع ىلإ لصي مل ام ءاهنم رثكأو نيتسلا غلب ولو ئزجي هنأ :ديعلا

 .ملعأ هللاو

 هكا "حتفلا” و .(87 /0) "يلخملا7و,((6801- )١1١/ "نايبلا” :رظنا

 ؟ةرغلا عم ةرافكلا هيف لهف ,اتيم طقس اذإ نينجلا

 .مدقت امك ةرافكلا عم ةيدلا هيفف ؛؟تام مث ايح جرخ اذإ نينجا

 :فالخ هيفف ءاتيم جرخ اذإ امأو



 ءاطعو يعخنلاو نسحلا لوق وهو .ةرافكلا عم ةرغلا هيف بجت :لوألا لوقلا

 . عفخ رمع نع يورو قاحسإو دمحأو يمفاشلاو يرهزلاو اا
 ه يمس ويف جب 0

 هم ناك نإ تينجلا اذهو .[4: اما أف ّكَصي نأ ها يخل ل كس دي د

 رفاكلا ثري الو «نونمؤملا هتثرو هثري اعبت هنايإب موكحم وهف .هيوبأ دحأ وأ نيمو

 .ائيش هنم

 «حورلا هيف خفن اذإف حورلا خفنب اهديق هنأ الإ .مزح نبا هب لاق لوقلا اذهو

 الو ةرغ هيفف كلذ لبق ناك نإو «ةرافكلا هيفف ؛ةليل نيرشعو ةئام دعب حورلا خفنو

 .هيجو لوق وهو «ةلدأ اذه ىلع قاسو .ةرافك

 بجوي ىل دبي يبنلا نأل ؛ةفينح يبأ لوق وهو .ةرافكلا بجت ال :يناثلا لوقلا

 ةيآ نم ةذوخأم تسيل اهلك نئسلا نأ :اذه نع بيجأو «ةرغلا بجوأ نيح ةرافكلا

 ىفق ديني يبنلا نأ :كلذ نمو ءدحاو ثيدح نم الو ةدحاو ةروس نم الو ةدحاو

 .ةبجاو يهو ةرافك ركذي ملو «ةلتاقلا ةلقاع ىلع ةلوتقملا ةيدب

 رلادبع نبا لاق ءكلام لوق وهو .بجت الو «ةرافكلا بحتست :ثلاثلا لوقلا

 ًأطخ «نينجلا يف دمع وه :اهنينج تقلأف ةأرما نطب برض نميف ةرم لاق هنأل :هفللو
 .نينجلا يف أطخ مألا يف دمع وه :لاق ةرمو «مألا يف

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟ينغملا” و 00505/5) ؟ةيادبلا”و «(75/11) ؟ىحملا”و )8١/10(« "راكذتسالا” و «(714/8) ؟فارشإلا» :رظنا

 .(ا 5810 ؟ملسم حرش”و ملم /370



 0 7 ف
 صاصقلا :باتك (010)ثيدحلا (5)ج

 اهنينج تقلأف ةميهبلا ىلع ىنج اذإ

 نبا هراتخاو ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .اهتميق نم صقتن ام هيف :لوألا لوقلا

 .نمثلا وه لصاحلا صقنلا نوكيو ءالتاحو الماح اهتميق ردقت نأ :كلذ لاثم مزح

 يح نب نسحلاو كلام لوق وهو .همأ ةميق رشع ةميهبلا نينج يف :يناثلا لوقلا

 .ةليانحخلا ضعبو

 .ةعيبرو يرهزلا لوق وهو .مكاحلا داهتجا ىلإ عجري :ثلاثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه باوصلا

 .(817/19) "ينغملا”و «(؟ )18/١11١ "ىلحملا” :رظنا

 ؟ةرغلا بجن نم ىلع

 يروثلاو يعخنلاو نيريس نبا لوق وهو .ةلقاعلا ىلع ةرغلا بهجت :لوألا لوقلا

 .كلامل لوقو |هباحصأو يعفاشلاو ةقينح يبأو

 هلعجو ةرغب ىضقف :ملسم تاياور ضعب يف هيف ءاج ةريغملا ثيدح :مهتجح

 .كلذك نينجلا ناك ةلقاعلا ىلع ةبورضملا ةيد تناك امل كلذكو «ةأرملا ءايلوأ ىلع

 يف كلامو يبعشلاو نسحلا لوق وهو .يناجلا لام يف ةرغلا نوكت :يناثلا لوقلا

 .يح نب نسحلاو .هنع روهشملا

 يذلا نأ ىلع لدي اذهو :اولاق .مرغأ فيك هيلع ىضق يذلا لوقب اوجتحاو

 .يناجلا وه هيلع يضق

 هنأ رهاظلاف «نينجلا طاقسإ ادمعتم ناك نإ نكل «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .يناجلا لام يف نوكي
 "ييطرقلا”و «(7/7١6)ينغملاو «(0/*5) ؟مهفملا”و «("*8 /5) "ةيادبلا”و «(/8/158) "راكذتسالا” :رظنا

 .(؟ 81 /ه)



2< 
 صاصيقلا :باتك (040)ثيدحلا (5)

 ؟لقعلا نولمحي نيذلا ةلقاعلا مه نم

 .فالخ الب بسنلا نم ناسنإلا ةبصع :مه ةلقاعلا

 مامعألاو مألا ريغ نم ةوخإلا :هيف لخديف «ىثنأب لدي مل ركذ لك :كلذ طباضو

 .هللا ءاش نإ تأيسو «نبالاو بألا يف فلتخاو .كلذ هبشأ امو مامعألا ءانبأو

 كلذك مألا نم خألاو «بصاعي سيل هنأل ؛مهنم سيلف جوزلا مهنم جرخيو

 .بصاعب سيل اضيأو «مأب لدم هنأل ؛مهنم سيل

 ءابآو قتعملا ءانبأو قتعملاك ءالولا نم تابصعلاو :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 .هب ثروي (بَسَنلا ٍةَمْحْلُك ٌةَمْحْلا :ثيدحلا يف (ى ءالولا نأل ؛قتعملا ةوخإو قتعملا

 لمحي يذلاف .بسنلا نم براقأ هل سيلو ءأطخ ىنجو قتعأ ادبع نأ ضرف ولف

 .هتابصع وأ ادوجوم ناك نإ هديس هلقع

 .(31/1/15) "عتمملا حرشلا” و :(7/481 /9) ؟ينغملا” و .(8/8) ؟فارشإلا” :رظنا

 نولقعي اودعب نإو ةلقاعلا نم تابصعلا

 ةلقاعلا نم تابصعلا رئاسو :(785 //) ؟ىينغملا” يف هفلل> ةمادق نبا لاق

 اذهبو .مهريغو «هتبصعو ىلوملا ىلومو «هتبصعو ىلوملاو ءبسنلا نم اوبرق وأ اودعب

 مهريغ نع ملعأ الو ءيعفاشلاو «كلامو ءدامحو ءيعخنلاو ءزيزعلادبع نب رمع لاق

 يف نولخديف ؛مهنم برقأ ثراو نكي مل اذإ لاملا نوثري ةبصع مهنأل كلذو ؛مهفالخ

 الول نوثري اوناك ىتم لب «لاحلا يف نيثراو اونوكي نأ ربتعي الو .بيرقلاك لقعلا

 اهنم نوثري ال ءاوناك نم ةأرملا ةبصع نيب ةيدلاب ىضق ديجي يبنلا نآل ؛اولقع بجحلا
 .نيبسانملا اوهبشأف ؛تابصعلا نم يلاوملا نألو ؛اهتثرو نع لضف اماالإ



 حنا تحج
 ”:0)ثيدحلا (ه) ٠

 !ةلقاعلا عم نولخدي هؤانبأو يناجلا ءابآ له
 هنبا لخديو الع نإو هدجو يناجلا وبأ مهيف لخدي ةبصعلا لك :لوألا لوقلا

 ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأو كلام لوق وهو .لفس نإو هنبا نباو

 صاصقلا :باتك (

 .نيميثع نبا رايتخا وهو .هباحصأ

 نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم ءاج ام :لوقلا اذه ةجح

 نم لضف ام الإ اهنم نوئري الو ءاوناك نم اهتبصع ةأرملا نع لقعي نأ ىضق ديجي يبنلا

 يف ينابلألا خيشلا هنسح نسح هدنسو امهريغو يئاسنلاو دوادوبأ هجرخأ .اهتثرو

 لقعلا نأ هققحي .ةوخإلا اوهبشأف ةبصع مهمألو :اولاق 077 /707) "ءاورإلا»

 يف ثاريملا يف مهك لقعلا لمحت يف ةبصعلا نألو ؛هلهأ نم مهو رصانتلا ىلع عوضوم

 لمحتب ىلوأ اوناكف «هثاريمب تابصعلا قحأ هؤانبأو هؤابآو برقألاف برقألا ميدقت
 .هلقع

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو .ءانبألا الو ءابآلا لخدي ال :يناثلا لوقلا

 ةأرملا ةيدب ىضقف :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كتن## ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 لعجف ةلتاقلا تتام مث :دواد يبأل ةياور يفو ,مهعم نمو اهدلو اهثروو اهتلقاع ىلع

 .ةبصعلا ىلع لقعلاو ءاهينبل اهئاريم ديب يبنلا
 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 2( ؟عتمملا حرشلا” و (215 م00 "ينغملا” و 6 )١١/ ؟نايبلا” :رظنا

 نولقعي ال ةأرملاو يبصلاوريقفلا

 عم نالقعي ال غلبي مل يذلا يبصلاو ةأرملا نأ ىلع اوعمجأو :هفلله رذنملا نبا لاق

 ىلع اوعمجأو .يأرلا باحصأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلام لوق اذه .ةلقاعلا

 .ءيش كلذ نم همزلي ال ريقفلا نأ



 نجلا

 صاصقلا :باتك (”4؛)ثيدحلا هر

 ءانباحصأ ضعب ىكحو :اذه رذنملا نبا مالك لقن نأ دعب هئللد ةمادق نبا لاق

 نع ةياور باطخلا وبأ هركذو ءلمحتلا يف الخدم ريقفلل نأ «ةفينح يبأو ءكلام نع

 لمحت نأل ؛لوألا حيحصلاو .ينغلاك ةلقاعلا نم ناكف ؛ةرصنلا لهأ نم هنأل ؛دمحأ

 .ةاكزلاك ريقفلا مزلي الف ءاساوم لقعلا

 .(799 /97) "ىنغملا”و «(371 0319 /98) "راكذتسالا”و ((8/8) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ةلقاعلا عم ةيدلا نم لتاقلا لمحي له

 كلام لوق وهو .ائيش ةيدلا نم ةلقاعلا عم لتاقلا لمحي ال :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلاو

 ىضق دي يبنلا نأ :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كتنلظ ةريره بأ ثيدح :مهتجح

 مزلت ةرافكلا نألو ؛مهيلع اهعيمجب ىضق هنأ يضتقي اذهو .اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب

 نم ءيش باجيإ ىلإ ةجاح الف ؛هنم رثكأو ةيدلا نم هطسق لدعي كلذو هلام يف لتاقلا

 .هيلع ةيدلا

 تبجو اهنأل :لاق «ةفينح يبأ لوق وهو .مهدحأ هلمحي ام لمحي :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 ١(. 71/0 "ينغملا” و :((11//5917) "نايبلا :رظنا

 ةلقاعلا اهلمحن إطخلا ةيد

 اطخلا ةيد نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو :هنلله رذنملا نبا لاق

 كلذكو ءائيش اهنع نولقعي ال اهتبصع ريغ نم اوناك اذإ ةأرملا دلو نأو «ةلقاعلا ىلع

 دمحأو يعفاشلاو كلام لوق اذه .ائيش مهمأل مهيخأ نع نولقعي ال مألا نم ةوخإلا

 .نامعنلاو روث يبأو



 صاصقلا :باتك (04)ثيدحلا (0)ج

 .مهريغو ةمادق نباو يبطرقلاو ربلادبع نبا عامجإلا لقن اذكهو :تلق
 "يبطرقلا”و ملا » /0) "ينغملا”و «(51/6) «مهفملا”و ((181/96) ؟راكذتسالا”و :«(7/8) ؟فارشإلا” :رظنا

(77//6). 

 ؛؟ةلقاعلا اهلمحت له دمعلا هبش ةيد

 .هلام يف لتاقلا ىلع وه اهنإو «ةلقاعلا هلمحت ال دمعلا هبش لتق :لوألا لوقلا

 يبأو كلامو نيريس نباو ةداتقو ةمربش نباو ىليل يبأ نباو يلكعلا ثراحلا لوق وهو

 .ةيميت نبا رايتخا وهو ءروث

 اهنألو ؛ضحملا دمعلاك ةلقاعلا هلمحت ملف هدصق لعف بجوم اهنأ :مهتجح

 .مدقت |مك دمعلا باب نم هدنع دمعلا هبش نإف كلام امأو .دمعلا تهبشأف ةظلغم ةيد

 ةمئألا :مهنم ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةلقاعلا ىلع اهنأ :يناثلا لوقلا

 1256 يبنلا نأ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كح ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 .كلذ ريرقت مدقت امك ءدمع هبش لتقلا اذهو .ةلقاعلا ىلع ةيدلا لعج

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(007 /؟١) ؟ىواتفلا” و .(73 84 /5) ؟يبطرقلا” و ,(374107 /7) «ينغملا” و ؛(١ /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 لئاقلا لام يف بجن دمعلا ةيد

 لقن .ةلقاعلا اهلمحت ال «لتاقلا لام يف بجت دمعلا ةيد نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 2 يبنلا وحن يبأ عم تقلطنا :لاق كن ةثمر يبأ ثيدح :عامجإلا دنتسم

 .«!هْيَلَع ينحت اَكَو «َكْيَلَع ينخي ال ُهَّنِإ امَأ» :هل لاق ديجي يبنلا نأ :هيفو «ثيدحلا ركذ

 دوادوبأ هجرخأ .[ :١75 ماعنألا]4 ىَرحُأ َر َدْدو ٌةَرْزاَو رز و الو# 2 هللا لوسر أرقو



 نحل

 صاصقلا :باتك (48)ثيدحلا ١> ةفغ

 نود دمعلا ىلع ثيدحلا اذه ملعلا لهأ لمحف «حيحص هدنسو هريغو (55465)

 امك ءاهررضب صتخي نأ بجيف ؛يناحجلا لعف رثأ ةيانجلا بجوم نألو :اولاق ءإطخلا

 رئاس يف كلذ مكح تبث دقو «هريغ نود هل هبسك ناك بسك ول هنإف ءاهعفنب صتخي

 «بجاولا ةرثكل ؛هيف روذعملا لتق يف لصألا اذه فلوخ امنإو ءباسكألاو تايانجلا

 افيفخت .هرذع مايقو «هيلع ةرافكلا بوجو عم «هلمحت نع بلاغلا يف يناجلا زجعو

 .فيفختلا قحتسي الف ؛هل رذع ال دماعلاو .هب اقفرو «هنع

 .(5848/6) "يبطرقلا” و ,(2774 //) ؟ينغملا”و «(187 /55) «راكذتسالا”و ٠١(, د /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 لجؤتال ةلقاعلا اهلمحت ال يتلا ةيدلا

 ءالاح بجي ةلقاعلا هلمحت ال امو 717/١(: /1) ؟ينغملا يف هفللَج ةمادق نبا لاق

 هنإف ؛ةلقاعلا هلمحت يذلا قرافو «تافلتملا ميقك ءالاح فلتملا مزلف .فلتم لدب هنأل

 «ليجأتلا يف لصألا نع هب لدعو «هلمحتم ىلع افيفخت ليجأتلا مزلأف «ةاساوم بجي

 .يناجلا ريغ همازلإ يف لصألا نع هب لدع امك

 ؟ةلقاعلا هلمحت يذلا لاملارادقم مك

 .ةلقاعلا ىلع ةيدلا ثلث ىلع داز ام نأ ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقن

 :لاوقأ ىلع ثلثلا نود اميف اوفلتخاو

 بيسملا نب ديعس لوق وهو .ثلثلا نود ام ةلقاعلا لمحت ال :لوألا لوقلا

 .ةيميث نبا هراتخاو قاحسإو دمحأو كلامو ءاطعو

 اهنم لمحي ال نأ ةيدلا يف ىضق هنأ كعنإ# رمع نع يور ام :لوقلا اذه ةجح

 "ءاورإلا” يف هنللم ينابلألا لاق رثألا اذهو .ةمومأملا لقع غلبت ىتح «ءيش

 .هيلع فقأ ل :(00037/0)



 نخلا
 ا ؟ 1

 صاصقلا :باتك (040)ثيدحلا (0)ج

 ؛ادعاصف ثلثلا يف فلوخ انإو «تايانحلاو تافلتملا رئاسك هيلع ناكف هفلتم لدبو

 يف كن دعس ثيدح يف اى ويني يبنلا لاق .هب فحجي اريثك هنوكل ؛يناجلا ىلع افيفخت
 .«!ةيبك ُتْْتلاَو كلتا :نيحيحصلا

 يبأو يروثلا لوق وهو .اهقوف [ف ةحضوملاو نسلا لمحت ةلقاعلا :يناثلا لوقلا

 :ملسم تاياور ضعب يف فلؤملا هركذ يذلا كن ةريغملا ثيدح :مهتجح

 ام لمحت الو «ةيدلا رشع فصن اهتميقو :اولاق «ةأرملا ءايلوأ ىلع هلعجو «ةرغب ىضقف

 .ردقم شرأ هيف سيل هنأل ؛كلذ نود

 نم همأ عم تام اذإ الإ ةلقاعلا اهلمحت ال نينجلا ةيد نأ :اذه نع بيجأو

 ىلع اهبوجو مَّلُس نإو «ثلثلا ىلع ديزت ةيانج بجوم اعيمج |مهتيد نوكت ةبرضلا
 .ةلماك يمدآ ةيد اهنألف ؛ةلقاعلا

 نم نأل ؛يتبلا ناثعو يعفاشلا لوق وهو .ريثكلاو ليلقلا لمحت :ثلاثلا لوقلا

 .دمعلا يف يناجلاك ؛ليلقلا لمح ريثكلا لمح
 دجوي مل هنأل ؛ديعبب سيل هكلله يعفاشلا هلاق امو .لوألا لوقلا :وه برقألا

 .ملعأ هللاو .ديدحتلا يف هيلع دمتعي ليلد

 ؟يبطرقلا” و ((37/0) ؟مهفملا” و ء(الالال /78) ؟يبنغملا”و ١187(: /50) «راكذتسالا”و 07 /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 .( "1م / :0( ؟ىواتفلا” و ء(؟ 79 /5)



 بتحلا

 صاصقلا :باتك (40)ثيدحلا هش

 نينس ثالث مجنت ةلقاعلا اهلمحت يتلا ةيدلا

 الو ءنينس ثالث يف الإ نوكت ال ةلقاعلا ىلع يتلا ةيدلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 ىلع إطخلا ةيد العج امهنأ هضنيع يلعو رمع نع ءاج هنأ كلذو ؛اهنم لقأ يف نوكت

 .نينس ثالاث يف ةلقاعلا

 .يبطرقلاو ةمادق نباو ربلادبع نباو رذنملا نبا عامجإلا لقن

 الو لجو زع هللا باتك يف ةيآ طخلا ةيد ميجنتل دجن مل :هللله رذنملا نبا لاق

 يف اهب ىضق هنأ :هنع تبثي ال دانسإب رمع نع انيور دقو .ْةييَب هللا لوسر نع اربخ

 هاور .كفيخ رمع نع يور اى ءاوعمجأ دق ملعلا لهأ ماوع اندجوو .نينس ثالث

 يف فصنلا :نينس ثالث يف ةيطعألا يف ةيدلا لعج رمع نأ :هقلي ملو «هنع يبعشلا

 .ةنس يف ثلثلاو نيتنس يف نيئثلثلاو نيتنس

 نأ :حيحصلاو :لاق مث ءافالخ ركذو .عامجإلا لقن هنللو ةيميت نبا ركذو :تلق

 يف مهيلع ررض الو ريسايم اوناك نإف .ةحلصملاو لاحلا بسحب اهليجأتو اهليجعت

 صوصنملا وه اذهو .ةلجؤم تلعج ةقشم كلذ يف ناك نإو «ةلاح تذخأ ليجعتلا

 .بجاوب سبيل ليجأتلا نأ :دمحأ نع

 "يبطرقلا” و 228 /5) "ههفملا”و 1/0/1 /97) "ينغملا”و 57١ /55) "راكذتسالا”و :((4/8) ؟"فارشإلا” :رظنا

 )5617/1١9(. ؟ىواتفلا”و 58٠١ /ه)

 هدحو نينجلا تام وأ ادمع مألا لتق ناكاذإ

 تام وأ ءادمع مألا لتق ناك نإو :(807/1) "ينغملا” يف هفئلَج ةمادق نبا لاق

 ىلع ءانب ؛لاح لك ىلع ةلقاعلا هلمحت :يعفاشلا لاقو .ةلقاعلا هلمحت مل .هدحو نينجلا

 ال هنأل ؛دمعب تسيل نينجلا ىلع ةيانجلاو «ريثكلاو ليلقلا لمحت ةلقاعلا نإ :هلوق

 .برضلاب ادوصقم نوكيل ؛هدوجو ققحتي



 كمي

 د
 «هانركذ ام ىلع ءثلثلا نود ام لمحت ال ةلقاعلا نأ :انلو :هنللو ةمادق نبا لاق

 كلذكف ءاهلتاق ىلع همأ ةيدف ءدمع ةيانج نم وأ هدحو تام اذإو .ثلثلا نود اذهو

 ىلع عيمجلا نوكيف «هريغ اهضعبو يناجلا اهتيد ضعب لمحي ال ةيانجلا نأل ؟؛هتيد

 . سفنلا ىلإ ةيانحجلا ترسف ءادمع عطق ول (ىك «لتاقلا

 صاصقلا :باتك (04م)ثيدحلا (5)



 ٌنِحْلا

 00 ؟١٠ مل
 صاصيقلا :باتك (44)ثيدحلا (5)جح

 3 01 ا وير ةا هن ل و 00 00006 ٠0 5 ها

 نم هدي زنف «لَجَر دي ضع الَجَر نأ كتنيخ ٍنيَصح نب َناَرْمِع نع -4
 م ور ##

 و ا هدر م 2 . 2( الص عا 0 ومي 06 رت د همسك د
 5 لشأ ضعي :لاقف 2 ىبنلا ىلإ اومصتخاف هاتين تعف وف («هيف

 .«!كَدَيِد ال !؟ُلْحَملا ُضَعَي اك

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1717/7) ملسمو هظفل اذهو (1847) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .سكعلا :ليقو .هريجأ وه ضوضعملاو ةيمأ نب ىلعي وه ضاعلا نأ ىلع ملعلا

 .كوبت ةوزغ يف ةصقلا هذه تناكو

 نم ناتنث :مفلا مدقم يف يتلا عبرألا نانسألا ىدحإ :ةينثلا (هاتينث) :هلوق

 ركذلا :هب دوصقملاو ,لوحف هعمج ءاحلا نوكسو ءافلا حتفب «لحفلا» :هلوق

 .باودلا نم اهريغو «لبإلا نم
 .( ١ ؟ا//ك) "حيضوتلا”و .(7570/1؟) "؟حتفلا” و )١١17/9(. ؟مالعإلا”7 و ء(161/) "ملسم حرش :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ثيدحلاب ةقلعتم دئاوف

 هنأل ؛عاطتسا ام همظكي نأ يغبني هل عقو نم نأو «بضغلا نم ريذحتلا ١(

 .نابضغلا ةينث طوقس ىلإ ىدأ



 يحل كمي
 صاصقلا :باتك (م44)تيدحلا (هز نر

 .هسفنل صتقي ال ءرملا نأو ءلصفلا لجأ نم مكاحلا ىلإ ةيانجلا عفر (”

 لثم نع ريفنتلا ماقم يف عقو اذإ «ةميهبلا لعفب يمدآلا لعف هيبشت زاوج ("*
 .لعفلا اذه

 ىلع وأ هسفن ىلع ةيانجب الإ هنم صالخلا نكمي مل اذإ هنأو «لئاصلا عفد (5

 فالتخا كلذ يف ءاملعللو :هكلم ظفاحلا لاق ءارده ناك ؛كلذ هب لعفف هئاضعأ ضعب

 .ليصفتو

 .(577 /17) ؟حتفلا” و ١١١(. /9) ؟مالعإلا” :رظنا

 هوضع ضوضعملا عزنف هبحاص مهدحأ ضع اذإ

 الو صاصق ضوضعملا مزلي ال هنأو .ةصقلا هذه رهاظب ذخؤي :لوألا لوقلا

 رذنملا نباو يعفاشلاو ةفينح يبأو حيرش لوق وهو .لئاصلا مكح يف هنأل ؛ةيد

 .يناكوشلاو ميقلا نبا رايتخا وهو , كن ركب بأ نع يورو

 اضيأ اوجتحاو ءفلؤملا هركذ يذلا كتت» نيصح نب نارمع ثيدح : مهتجح

 ال هنأ ,رهاشلا لتقف .هسفن نع عفدف هلتقيل احالس رخآ ىلع رهش نم نأب عامجإلاب

 .هنع هايإ هعفدب هنس نمضي ال كلذكف .هيلع ءيش

 نم كلذ ريغب هدي صيلخت هنكمي ال هنأو ضوضعملا ملأتي نأ :رادهإلا طرشو

 ىلإ لدعف كلذ نودب صلختلا نكمأ امهمف ءاهلسريل هتيحل كف وأ هيقدش يف برض

 .ردبي ل لقثألا

 ثيدحلا رهاظو :يناكوشلا لاق «قالطإلا ىلع رده هنأ :هجو ةيعفاشلا دنعو

 .طارتشالا مدع

 لاق «ءكلام نع روهشملاو ليل يبأ نبا لوق وهو .نامضلا بجي :يناثلا لوقلا

 «حيحصلا ليلدلاب جوجحم وهو :كلام ىلإ لوقلا اذه بسن نأ دعب هكللَو يناكوشلا



0 
 صاصقلا :باتك (م؛4)ثيدحلا (ه م

 «ةلطاب ةسيقأب هوضراعو «طوقسلا ةياغ يف تاليوأتب ليلدلا كلذ هعابتأ لوأت دقو

 لاق اذكو .هفلاخي مل ثيدحلا اذه اكلام غلب ولو :ورمع نب ىيحي لاق ام نسحأ امو

 .(455 /8) "ليتلا”و ء(177 1١/ "حتفلا” و 7 /0) "دازلا” و 7" /ه) "مهفملا”و يعحم /0) "فارشإلا» :رظنا



 ىةص هم عا ها ا. سرس ءهتباليرم 2 4 سس م ل 6 نَا ف

 هب لْجَر ْمُكَلَبَق َناَك ْنَميِف َناَك» هلع هللا لوُسَر لاق :لاق ٍةِْكَي هللا ٍلوَسَر

 َرَع هللا َلاَق .َتاَم ىَتَح ُمَّدلا أَقَر اق هَدَي اب َرَحَف انيك ّدَحَأَف ؛عْرَجَف ٌحْرْج سم ونغ ىو

 .(!ةنجلا ِهيَلَع تْمَّرَح ؛هيِسْفَتِب ب ينَرَداَي يِدبَع : َّلَجَو

 :ثيدحلا جيرخت

 )١١(. ملسمو هظفل اذهو (7577) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةرصبلا دجسم وه (دجسملا اذه يف) :هلوق
 هدهع برقو «هب ثدح امل هققحت ىلإ كلذب راشأ (اثيدح هنم انيسن امو) :هلوق

 هل هركذ رارمتساو «هب

 ظفاحلا لاق (ِِكي هللا لوسر ىلع بذك بدنج نوكي نأ ىشخن امو) :هلونق

 ىلع اميس الو .مهلبق نم نومأم بذكلا نأو ءلودع ةباحصلا نأ ىلإ ةراشإ هيف :هكلل

 .همسا ىلع فقأ مل :هنللج ظفاحلا لاق «لجر مكلبق ناك نميف ناك١ :هلوق

 «ميجلا رسكب «حاَرِج» :ظفلب ءاجو ءءارلا نوكسو ميجلا مضب (حرج» :هلوق

 ةبح :ءارلا نوكسو فاقلا حتفب ُةَحْرُق ِهِب ْتَجَّرَك١ :ملسم ظفلو ءيراخبلا يف وهو

 .ةحرق راص مث حرج هب ناك هنأكو :هئللم ظفاحلا لاق ,ندبلا يف جرخت



 .ةحرقلا كلت ملأ ىلع ربصي مل :يأ 'عزجف» :هلوق

 .ةّيذملا :يهو «ثنؤتو ركذت «انيكسا :هلوف

 .ةنابإ ريغب عطقلا :وه يازلاو ةلمهملا ءاحلاب (زحف» :هئوف

 .عطقني مل :يأ ءزمهلاو فاقلاب «مدلا أقر امف» :هلوق

 .(499/5) "معفلا”و «(17 5 /4) ؟مالعإلا” :رظنا

 صاصقلا :باتك (04ه)ثيدحلا (5)

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ثيدحلا يف تالاكشإ ظ

 ثيدحلا نم ردابتملاف ءلاجآلاب قلعتت ةلأسم يه (ِهِسْفَتِب نَرَداَب١ :هلوق :لوألا
 تقولا كلذ نع رخأتل هسفن لتقي مل ول هنأو ؛هلجأ لبق تام دقف هسفن لتق نم نأ

 .هتقوو هنيح ءيش لك لجأ نأ كش الو .شاعو

 رايتخالاو هل دصقلاو كلذ يف ببستلا ثيح نم ةردابملا نإف :باوجلا امأو

 ىلع هعلطي مل هللا نأل ؛ةبقاعملا قحتسا امنإو اهتروص دوجول ؛ةردابملا هيلع قلطأو

 .هنايصعل ةبقاعملا قحتساو هسفن لتق وه راتخاف ؛هلجأ ءاضقنا

 .دبألا ديعو ىري نم اذهب قلعتي دق هَل هّيَلَع ُتْمَّرَح» :هلوق :يناثلا

 :اهنم «ةريثك ةبوجأب اذه نع ملعلا لهأ باجأ دقو

 .هلتقب ال هرفك ببسب ؛ةنجلا هيلع مرحتف هل الحتسم كلذ لعف ناك نإ ١(

 .دارم ريغ هرهاظو ,فيوختلاو ظيلغتلا ليبس ىلع درو كلذ نأ (”

 .هرفك ىلع ةدايز ةيصعملا هذهب بقوعو «لصألا يف ارفاك ناك هنأ (*

 همانم يف ورمع نب ليفطلا هعلطأ امم كلذو :هل مالك دعب هغللذ نقلملا نبا لاق

 يبر يل رفغ :لاقف !؟كبر كب عنص ام :هل لاقف «هيدي ايطغم هآرو هنسح هتئيهو



 َنِحلا

 صاصقلا :باتك (م4ه)ثيدحلا ( هز. نم“

 ام كنم حلصن نل :يل ليق :لاق كيدي ايطغم كارأ يلام :لاقف ا! هيبن ىلإ يترجم

 اذهو .«!ٌرِفْغاَق ِهْيَدَيِلَو َمهللا» :لاقف دي هللا لوسر ىلع ليفطلا اهصقف .تدسفأ

 ةيصعم بكترا وأ هسفن لتق نم نأ ةنسلا لهأل ةميظع ةدعاقل ةجح هيف ثيدحلا

 .ةئيشملا مكح يف وه ؛رانلاب هل عطقي الو رفاكب سيلف «ةبوت ريغ نم تامو اهريغ

 ةمهوملا ثيداحألا نم هريغلو روكذملا بدنج ثيدحل حرش اضيأ ثيدحلا اذهو

 نيلئاقلا ةتجرملا ىلعو «كلذب نيلئاقلا ةلزتعملا ىلع درو «رانلا يف هسفن لتاق ديلختل

 .ةلأسملا نيع يف صن وهو «ناويإلا عم بونذلاب ةذخاؤملا مدعب

 .(000/17) "حتفلا”و (176 /4) "مالعإلا” :رظنا

 راحتنالا مكح

 ثيحب «راحتنالا نم سانلا ضعب هلعفي ام امأف :هلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 لتق نم اذه نإف «مهنيب ناك اذإ اهرجفي مث رافكلا ىلإ اهم مدقتيو ةرجفتم تالآ لمحي

 (ى «نيدبآلا دبأ منهج ران يف دلخم دلاخ وهف هسفن لتق نمو !هللاب ذايعلاو ؛سفنلا

 اذإ هنأل ؛مالسإلا ةحلصم يف ال هسفن لتق اذه نآل هدب يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج

 سانلا ملسي ملف «كلذب مالسإلا عفتني مل نيتئام وأ ةثام وأ ةرشع لتقو هسفن لتق

 ىتح لمعلا اذه هردص رغويو رثكأ ودعلا تنعتي اهبر اذهو .مالغلا ةصق فالخب

 لهأ نإف ؛نيطسلف لهأ عم دوهيلا عينص نم دجوي امك .كتفلا دشأ نيملسملاب كتفي
 ءارج نم اوذخأ ةعبس وأ ةتس لتقو تارجفتملا هذهب مهنم دحاولا تام اذإ نيطسلف

 ترجف يذلل عافتنا الو ءنيملسملل عفن كلذ يف لصحي ملف رثكأ وأ ارفن نيتس كلذ

 ىرن راحتنالا اذه نم سانلا ضعب هلعفي ام نأ ىرن :اذهو !مهفوفص يف تارجفتملا

 سيل هيحاص نأو !هللاب ذايعلاو ؛رانلا لوخدل بجوم هنأو ,قح ريغب سفنلل لتق هنأ

 نم ملسي نأ وجرن اننإف «زئاج هنأ اناظ الوأتم اذه ناسنإلا لعف اذإ نكل ءديهشب



 8 ملال
 صاصيقلا :باتك (”4ه)ثيدحلا هرمنا

 دهتجا نمو .ةداهشلا قيرط كلسي ل هنأ الف ةداهشلا هل بتكت نأ امأو مثولا

 3١(. /7) ؟مالعلا ريسبت”و ؛(7١ 4/19 ؟نيحلاصلا ضاير حرش” :رظنا

2 9 2 9 2 599 



 7 هه
 يلج يجد» رح

 ىسم ور نيه» سكش»
 ٌنِحلا دىيدمرامب . ص يب ودمب نعوم جاحد

-__ 4 

 2 1 كل

 دودحلا :باتك (4+)ثيدحلا (ه)

 © دودسسخلا .باستك ©

 :دحلا فيرعت

 ناجسلاو باوبلا نم لك ىمس هلئمو «نيئيشلا نيب لصفلاو عنملا :ةغل دحلا

 .جورخلا نم يناثلاو .لوخدلا نم لوألا عنمل ؛اًدادح

 كلت ىلإ دوعلا نم يصاعلا عنمت اهنأل ؛ادودح يصاعملا تابوقع تيمسو

 .بلاغلا يف اهلجأل دح ىتلا ةيصعملا

 «هريدقت مدعل ؛ريزعتلا جرخيف .هللا تح لجأل ؛ةردقم ةبوقع :عرشلا يفو

 .ىمدآل قح هنأل ؟صاصتقلاو

 )73١86/١5(. "عتمملا حرشلا”و «(7 /4) "لينلا”و «ريثألا نبال "ةياهنلا” :رظنا

 م
 - ةَئْيَرَع وأ - لكع ْنِم سان َمِدَق :َلاَق تضخ ِكِلاَم نْب سن ْنَع -5 هومر ع

 سمك ٠ ورو 1 هع رق ل “َ 11 مم ووك ل و 4 وه 4
 اًهاوبأ نم اوبَرشَي نأ مهّرَماَو حاقلب 355 يبنلا مهل َرَماَف ؛ةنيدملا اووتجاف

 َءاَجَف !َمَحَّنلا اوُقاَْساَو كب يلا َيِعاَر اوُلَتَق اوُحَص انف .اوُقَلَطْناَف اجناَبَأَ - 3 ةس هاس نريو ع هه هه ك1 هش د 21 1

 َرمأَف خيب ءيج ُراَعّنلا َمَقتزا اَنلَق .ْمِراَنآ يف َتَعَبَ راَهَّنلا ِلَّوأ يف دبل
 دك .٠ مه عر 1 اس عش .٠ 6-0 5 وى ملا م 0 1 ىومبوو2 ه

 ٍةرخلا يف اوكرتو .مهنيعأ تَروَسَو .ءفالخ نم مِهِلِجْرَأَو مدي 2

 م لي م م وم وس

 .نوقسي الف .نوقستسي

 هللا اوُبَراَحَو «مينايإ دعب اوُرْفَكَو اوُلَتَقَو اوقَرَس ِءالٌوَهَف :ةيالقوبأ لاق 7 سس سس هه سر هوم ومس | ةامعس )| كرس هرج عليش ر#خ 115
 كَ 0 يمر ؟ 06 ويب اس

 .ةعاجلا هجرحخأ
 و

 .هلوسَرَو

 .ٌَكَقِفاَوُت م اذإ :اهتأَبْوَتْساو .ةَقِفاوُم ثناك نإو ءاهّتْه رك اذإ :َدالبلا َتْيَوَتْجا



 دودحلا :باتك (+410)ثيدحلا ( رمل

 ءملسم دنع الو هدنع تسيلف ؛فالخ نم :هلوق الإ هظفل اذهو (717) يراخبلا هجرخأ

 .ةبالق بأ لوق هدنع سيلو «(217171) ملسمو

 :ثيدحلا ظافلأ

 )7١١14( يراخبلا يف هب احرصم ءاج [(ى ةيناث مهددع (سان مدق) :هلوق

 )١511(. ملسمو

 .ةيناندع ةليبق :فاكلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب (لكع نم) :هلوق

 ةليبق :نونلا حتفو ةيناتحتلا نوكسو ءارلا حتفو نيعلا مضب (ةنيرع) :هلوف

 ىوجلا نم قتشم وهو «ءاتلا حتفو ةنكاسلا ميجلاب (ةنيدملا اووتجاف) :هلوق

 يف ىرخألا ةياورلا يف ارسفم ءاج ا( ءاهومخوتسا :هانعمو .فوجلا يف ءاد :وهو

 مقسل اهوهركو «مهقفاوت مل :يأ ,مهماسجأ تمقسو ضرألا اومحوتساف :حيحصلا

 .مهماسجأ

 .نبللا تاذ ةقانلا :يهو .ةحقل عمج (حاقلب) :هلوق

 .ك يبنلا ىلوم وهو راسي :يعارلا مسا (لَي يبنلا يعار) :هلوق

 .فينعلا عيرسلا ريسلا :وهو قوسلا نم (معنلا اوقاتساو) :هلوق

 .لبإلا يهو نيعلاو نونلا حتفب (معنلا) :هلوق

 خراصلا اذهو :هفللك ظفاحلا لاق .خيرصلا :ظفل يفو ؛(ربخلا ءاجنف) :هلوف

 ىلع اولام مث :ملسم حيحص يفو :تلق .ةناوع يبأ حيحص يف تبث امك «نييعارلا دحأ

 .ريخلاب يتآلا يعارلا ةيمست ىلع فقأ ملو :هفلله ظفاحلا لاق .مهولتقف ءاعرلا



 نِحلا

 دودحلا :باتك (مه)ثيدحلا (ه). نس

 بابش هدنعو ملسمل ةياور يف ءاجو «رثأ عمج دملاب (مهراثآ يف ثعبف) :هلوق

 .مهرثأ صتقي افئاق مهعم ثعبو مهيلإ مهلسرأف ءنيرشع نم بيرق راصنألا نم
 تلحك :يأ :مهضعب اهددشو ةففخملا ميملاب (مهنيعأ ترمسو) :هلوق

 رمأ مث :هظفلو )7٠18( يراخبلا يف هب احرصم ءاج اى «رانلاب ةاحم ريماسمب مهنيعأ

 .اهب مهلحكف «تيمحأف ريماسمب

 |نإو .ةنيدملاب ةفورعم دوس ةراجح تاذ ضرأ :يه (ةرحلا ين اوكرتو) :هلوق

 .اولعف ام هيف اولعف يذلا ناكملا برق اهنآل ؛اهيف اوقلأ

 زرح نم حاقللا اوذخأ مهنآل يأ :هنلله ظفاحلا لاق (اوقرس ءالؤهف) :هلوق

 .اطابنتسا ةبالق وبأ هلاق اذهو ءاهلثم

 .يعارلا :يأ (اولتقو) :هلوق

 ثيدحلا لصأ يف (014) يراخبلا ين ءاج (مهنايإ دعب اورفكو) :هلوق

 .مهمالسإ دعب اورفكو :هظفلو

 ؟مالعلا ريسيت” و 709*207 /1) "حتتفلا”و «(17* /4) ؟مالعإلا”و «(1719/1) "ملسم حرش” و «(18/0) "مهفملا” :رظنا

0/ 6 6). 

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟* َلوُسَرَو هللا َنوبِراَحي َنذَلأ ؤَرَج اَمَّنِإ # :تلزن اذام يف

 َنِدلأ (ؤَوَج اَمّنِإإ# :ىلاعت هلوق يهو «ةيآلا تلزن نميف ملعلا لهأ فلتخا

 َمطَفَت و أركي 5 أَولَّمَفي نأ اًداَسَق ٍضردْل ف نوعي ةلوسرو هلل ن وراح

 ىف ُىَرِح ٌمهل كَلِلَو ضْرَأْلا ترم اوَمْني وأ ٍفلِج نم مُهُّلُمَْرَأَو مهيدي
 سمس رس م

 ذم

 ب دنا ]4 كيف ٌباَدع ةرخالا يف َمُهْلَو ايدل



 دودحلا :باتك (0:5)ثيدحلا (0)ج

 نع يكحو «ةداتقو نسحلاو ءاطع لوق وهو .نيدترملا يف تلزن :لوألا لوقلا

 نأو «نيينرعلا ةصق يف فلؤملا هركذ يذلا كعدلل سنأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 يف يي هللا لوسر ثعبف :هيف لاق يئاسنلاو دواد يبأ ننس يف ءاجو «مهيف تلزن ةيآلا

 َنْوبراَحُم َنِدَلأ ؤكَرَج اَمَّنِإ8 :كلذ يف هللا لزنأف ؛مهب يأف «ةلفاق مهبلط

 لبقم انخيشل ؟لوزنلا بابسأ نم دنسملا حيحصلا” يف وهو [:ةدئاملا]4 ُهَلوُسَرَو

 ءمهيف تلزن ةيآلا هذه نأ انغلب :ةداتق ثيدح نم يراخبلا يف هلصأو :لاق هنللو

 .نيملسملا نم ال رافكلا نم نوكت انإ هلوسرو هللا ةبراحم نألو :اولاق

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو نيملسملا نم قيرطلا عاطق يف تلزن :يناثلا لوقلا

 نأ -هللا مهمحر- ءاهقفلا ركنأو . طغت سابع نبا نع يورو .ةعبرآلا ةمئألا :مهنم

 تيدا اّلِإ # :نيبراحملا يف لاق لجو زع هللا نأل ؛كرشلا لهأ يف تلزن ةيآلا نوكت

 عمجأ دقو .[8؛:ةدئاملا14 يح ٌروُمَح هلأ ىرأ اَوملع َموَلَعأوُووَت أ لَم نما

 طقسو .فلس ام لك مهل رفغ ءمهرفك نم اوباتو اوهتنا اذإ راقكلا نأ ىلع ءاملعلا

 نيملسملا قوقحو لجو زع هللا قوقح نم رفكلا لاح يف مهمزل ناك ام لك مهنع

 لحي الف ؛نيملسملا يديأ يف اوريصيو مهيلع اوردقي نأ دعبو «مهيلع اوردقي نأ لبق

 لزنت مل ةيآلا نأ ىلع لدف ؛مد وأ لام يف هونج ءىشب ذخؤي الو نيملسملا عامجإب مهلتق

 .رفكلاو كرشلا لهأ يف

 .ملعأ هللاو ءيناثلا لوقلا :وه حجارلا

 :((587/48) "ينغمل”و )4949/1١1( ؟نايبلا”و .(198/554) ؟راكذتسالا”و :(؟87/19) ؟فارشالا” :رظنا

 ؟مهفملا”و )0/5١(.
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 م”ضبلا كح

 ” و 500
 دودحلا :باتك (م؛)ثيدحلا (ه) طل

 ؛عيونتلل وأ رييختلل ةيآلا يف (وأ)
 فاصوألا نم ءاش اهب مهيف مكحي :ريخم مامإلاف .رييختلل (وأ) :لوألا لوقلا

 نبا لوق وهو .يفنلا وأ عطقلا وأ بلصلا وأ لتقلا نم ةيآلا يف لجو زع هللا ركذ يتلا

 ثيللاو كلامو ميهاربإو ءاطعو بيسملا نب ديعسو نسحلاو دهاجمو ديهعتفح سايع

 .روث يبأو

 ِةَرََع ماعطإ هيرَمَكَفل :ىلاعت هلوقك ءرييختلا يضتقت (وأ) نأل :اولاق

 يورو .[89:ةدئاملا]4ٍةّبَهَر ٌريِرَحَ ْوَأ ْرهْثَوْسكَوَأ مُكبلهَأ َنوُمِهَظُت اَم طَسَوأ ْنِم َنيككَسَم

 .رايخلاب هبحاصف (وأ) نآرقلا يف ناك ام : هني سابع نبا نع

 «بلص لتقو لاملا ذخأ نإو لتق لتق نإ هنأ براحملا يف مكحلا :يناثلا لوقلا

 مل طقف ليبسلا فاخأ نإو ءفالخ نم هلجرو هدي تعطق لتقي ملو لاملا ذخأ نإو

 دهشنإ» سابع نبا نع اذه يور .عيونتلل انه (وأ)ف اذه ىلعو .يفنلا ريغ هيلع نكي

 ريبج نب ديعسو كاحضلاو دلاجم بأ لوق وهو ءنسحلاو يعخنلاو ءاطعو دهاجمو

 «نيميثع نبا رايتخا وهو قاحسإو دمحأو يروثلاو يعازوألاو يعفاشلاو ةداتقو

 هبلصو هلتق نيب ريخم مامإلا :اولاق .لاملا ذخأو لتقلا يف الإ ءاضيأ ةيفنحلا لوق وهو

 .هلك كلذ عمجي نأ نيبو «هعطقو هلتق نيبو

 انتقو يف اميس الو «رايخ ال هنأ انريدقت يف حجارلا :هفلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 يف بلصيو لتقي اذه راصو ءاوبعالتل رايخلا باب ماكحلل انحتف ول اننأل ؛اذه

 دودحلا هذه نوكت نأو ؛لوألا لوقلا باوصلاف ءضرألا نم ىفني رخآلاو ءمهرظن

 .رييختلل ال عيونتلل (وأ) نوكتو ءرايخ اهيف مامإلل سيل هةنّيُم
 «(588/) ؟ينغملا”و )600/1١5«( ؟نايبلا”و )5١1/14(« "راكذتسالا”و ,(78/9) "فارشإلا” :رظنا

 .(؟"الا/ )١5/ "عتمملا حرشلا”و :(1788 /5) ؟يبطرقلا”و



 جوخ تحتي
 دودحلا :باتك (م؛ه)ثيدحلا (ه) حن

 ؟ارهق لاملا دخأو ةرهاجملا اهيف طرتشي ةبارحلا له

 «ةرهاجم اوتأي نأ :ثلاثلا طرشلا :(3588 /8) "ينغملا” يف هغلَج ةمادق نبا لاق

 مهف اوبرهو هوفطتخا نإو «قارس مهف «نيفتخم هوذخأ نإ امأف .ارهق لاملا اوذخأيو

 اوبلتساف «ةلفاق رخآ ىلع نانثالاو دحاولا جرخ نإ كلذكو «مهيلع عطق ال .نوبهتنم

 ددع ىلع اوجرخ نإو «ةوقو ةعنم ىلإ نوعجري ال مهنأل ؛نيبراحمب اوسيلف ءائيش اهنم

 .قيرط عاطق مهف .مهورهقف ريسي

 ؟حالس مهعم نوكي نأ طرتشي نوبراحملا له

 مهدنع ناك اذإ الإ «ةبراحملا مكح مهل تبثت ال هنأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 .مهدصقي نم نوعنمي ال مهنأل ؛نيبراحم ريغ مهف حالس مهعم نكي مل نإف .حالس
 ؛ةيميت نبا هراتخاو روث يبأو يعفاشلا لوق وهو .ةراجحلاو اصعلا حالسلا ةلمج نمو

 اوسيل :لاقو ةفينحوبأ فلاخو «ديدحلا هبشأف فارطألاو سفنألا اهب فلتت اهنأل

 .مهعم حالس ال هنأل ؛نيبراح

 هيلع يذلا باوصلاو :هللله ةيميت نبا لاق .هعم نمو يعفاشلا لوق باوصلا

 وهف «لاتقلا عاونأ نم ناك عون يأب لاملا ذخأ ىلع لتاق نم نأ نيملسملا ريهامج

 .عطاق براحم

 )4١/7(. "ءاوضألا” و ,(7317/78) ؟ىواتفلا” و .(7584 /8) "ينغملا” و «(6801/15) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟راصمأألاو ىرقلا يف ةبارحلا نوكت له

 لوق وهو .ىرقلا يف ال ءيراحصلا يف الإ ةبارحلا نوكت ال :لوألا لوقلا

 كلذ لعف اذإ هب قلعتت ةيراحملا نأ كلام نع ركذو .قاحسإو ةفينح يبأو يروثلا

 .ادعاصف رصملا نم لايمأ ةثالث ىلع



 - لأ تح

 "ا 50
 دودحلا :باتك (؟45)ثيدحلا (0)ج

 نيدتعملا ةكوش بهذتف ءابلاغ ثوغلا هب قحلي رصملا يف نم نأ :مهتجح

 ةيدابلا لهأ رايدو قيرطلاو لزانملاو ءارحصلا يف كلذ مكح :يناثلا لوقلا

 نباو روث يبأو فسوي يبأو يعفاشلاو ثيللاو يعازوألا لوق وهو .ءاوس ىرقلاو

 دودحلا :باتك

 .ةيميت نبا هراتخاو رذنملا

 رصملا يف دجو اذإ كلذ نألو ؛براحم لك لوانتت اهمومعب ةيآلا نأ :مهتجح

 .ىلوأ كلذب ناكف ؛اررض رثكأو افوخ مظعأ ناك

 ةبوقعلاب قحأ ناينبلا يف مه لب :هثلل ةيميت نبا لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 سانلا رصانت لحم هنألو ؛ةنينأمطلاو نمألا لحم ناينبلا نأل ؛ءارحصلا يف مهنم

 يف لجرلا نوبلسي مهنألو ؛ةبلاغملاو ةبراحملا ةدش يضتقي هيلع مهمادقإف مهنواعتو

 ها .باوصلا وه اذهو .هلام ضعب الإ - ابلاغ - هعم نوكي ال رفاسملاو هلام عيمج هراد

 .(016 /؟8) ؟ىواتفلا” و (؟ 81/0 "ينغملا” وم( )١/17 "نايبلا” و (7 5 ع /ا/) "فارشإلا” :رظنا

 مهلاتق مامإلا ىلع بجو ليبسلا اوفاخأ اذإ نوبراحملا

 ليبسلا نوبراحملا فاخأ اذإو :(1775/57) ؟هريسفت” يف هلك يبطرقلا لاق

 ىلع بجوو ؛مهوعدي نأ ريغ نم «مهلاتق مامإلا ىلع بجو قيرطلا اوعطقو

 مهنم عبتي مل اومزهمنا نإف ؟نيملسملا ىذأ نع مهفكو مهلتق ىلع نواعتلا نيملسملا

 ام هيلع ماقيو ذخؤيل عبتا كلذك ناك نإف ءالام ذخأو لتق دق نوكي نأ الإ اربدم

 دجوو اوذخأ نإف .لتق دق نوكي نأ الإ .حيرج ىلع مهنم ففذي الو .هتيانحجل بجو

 يف لعج .بحاص هل دجوي مل نإو «هتثرو ىلإ وأ هيلإ در هنيعب دحأل لام مهيديأ يف

 لبق مهيلع ردق اذإ اولتق نمل ةيد الو .هومرغ دحأل لام نم هوفلتأ امو .لاملا تيب

 .ةبوتلا



 نحنا كدي
 دودحلا :باتك (م:)ثيدحلا (هزر نس

 وفع مدلا بلاطل سيلو ناطلسلا ىلإ براحملا رمأ

 ناطلسلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هنللذ رذنملا نبا لاق

 بلاط ىلإ سيلف ةبراحملا لاح يف هابأ وأ ئرما اخأ براحم لتق نإف .براح نم يلو

 اولعج «مامإلا كلذب مئاقلاو «مدلا يلو وفع زوجي الو ؛«ءيش براحملا رمأ نم مدلا

 .هللا دودح نم دح ةلزنمب كلذ

 .يبطرقلا اًضيأ عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 .(7//179) "يبطرقلا ريسفت” و ((540 /8 1717 /5) "ينغملا”و «(717 /1) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ةبارحلا يف لوتقملاو لتاقلا نيب ؤفاكتلا ربتعي له

 .نبالاب بألاو يمذلاب ملسملاو دبعلاب رحلا ذخؤي لب ءربتعي ال :لوألا لوقلا

 نم ريثك لوق وه :هنلله يطيقنشلا لاق ءدمحأو يعفاشلا نع ةياورو كلام لوق وهو

 .ةيميت نبا رايتخا وهو :تلق .ءاملعلا

 ىف َنوَعْسَيَو ُلوُسَرَو هلأ َنوبراَ َنِدلأ أؤَوَج اَمّنِإإل :ىلاعت هلوق :مهتجح
 عمج اذإ براحملا ىلع دحلا ةماقإب رمأف ؛ةيآلا [*":ةدئاملا]4 ْأَوُلَّمَقِي

 م وو 2 هد آ

 د نأ اًداَسَق ٍضْرَأْل

 عيضو نم افيرش صخي ملو .داسفلاب ضرألا يف يعسلاو ةبراحملا :امهو نيئكيش نيب

 نم دتاز ظيلغت كانه لب ءصلاخ صاصق ةلأسم تسيل اهنألو ؛ءيند نم اعيفر الو

 .ةبراحملا ةهج

000 

 درجم ىلع سيل لتقلا نأل :هنلل» يطيقنشلا لاق ؛لوألا لوقلا :وه باوصلا

 .ملعأ هللاو ءلاملا بلسو ليبسلا ةفاخإ نم ماعلا داسفلا ىلع وه |نإو ءطقف لتقلا

 .(47/؟) ؟ءاوضألا” و 211١ /98) "ىواتفلا” و )١177/5(« ؟يبطرقلا”و ((790 /48) ؟ينغملا” :رظنا



 + تسل أ كح

 ل
 هد 7

 ٍدودحلا :باتك (045)ثيدحلا (0)ج

 قرطلا عاطق ةبوت

 اوذخأو «ىلاعت هللا دودح مهنع تطقس مهيلع ردقي نأ لبق نم اوبات نإ :الوأ

 .مهنع ىفعي نأ الإ ءلاومألاو حارجلاو سفنألا نم نييمدآلا قوقحب

 .ملعلا لهأ نيب افالخ اذه يف ملعن ال :هنللو ةمادق نبا لاق

 مهبل اورِوْقَت نأ لَم ني أوباَت تلا الإ ل :ىلاعت هللا لوق :اذه يف لصألاو

 لتقلا متحت مهنع طقسي :اذه ىلعف .[*4:ةدئاملا]# ٌمِيِحَي ٌروُفَ هللا تأ اومَلعَ

 لاملا ةمارغو «حارجلاو سفنلا يف صاصقلا مهيلع ىقبيو «يفنلاو عطقلاو ,بلصلاو

 .هيف صاصق ال امل ؛ةيدلاو

 ام امأو هدنع دجو اهب الإ لاملا نم بلطي ال :نيعباتلاو ةباحصلا نم موق لاقو

 ملسم نب ديلولا ةياور نم كلام نع كلذ يربطلا ركذو «هب بلطي الف هكلهتسا

 . تنلط بلاط يبأ نب يلع لعف نم رهاظلا وهو «هنع
 :ىلاعت هللا لوقل ؛دودحلا نم ءيش هنع طقسي مل ؛هيلع ةردقلا دعي بات نإ :اًيناث

 مث .دحلا مهيلع بجوأف [*4:ةدئاما14 ْمهيَلَع أورِدَمَت نأ ِلَبَم نم اوُباَت تِيدلَأ الإ

 .مومعلا ةيضق ىلع ىقبي مهادع نمف «ةردقلا لبق نييئاتلا ىنثتسا

 حرشلا”و 87/5(0) ؟ءاوضألا”و )١1837/5(, ؟يبطرقلا”و 227340 /8) ؟ينغملا”و )١5/ 017١(( ؟"نايبلا” :رظنا

 فريك مح "عتمملا

 نيبراحملا ريغ نم دح هيلع نم بات اذإ
 رمخخلاو طاوللاو انزلا دحك ىلاعت هللا قل بجت ىتتلا دودحلا اذه نم دارملاو

 هيف ؟نيبراحملا ىلع طقست [ى هنع طقست له «هيلع ردقي نأ لبق بات اذإ «ةقرسلاو

 :فالخ

 .دمحأو يعفاشلا نع ةياور وهو .طقست :لوألا لوقلا



 'نِخلا
 34 يحتمي

 دودحلا :باتك (0150)ثيدحلا )م( مخل

 5 < ماكر رة لس م 202 5

 0 :ىلاعت هلوق :مهتجح

 :لاق مث قراسلا دح ركذو ([6١:ءاسنلا14 احن اَباََت َناَكح نأ َّنِإ اَمَهْنَع أوُضِرَعَأَ يس لس ل عمهم معرس 6 0-0
 اب و 3 000 و 4 آم 0 1 ع ء هس 5 2 هم 1

 ٌروفع هللا َّنِإ ِهَيَلَع بوسي هللا كرِإف حلصأو ءهِمظ ِدَعَب
 2 هر

 ْنِم بات نه

 .براحملا دح ىلع اسايقو .[89:ةدئام م

 نع ةيناثلا ةياورلا يهو «ةفينح يبأو كلام لوق وهو .طقست ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلا

 «[؟:رونلا]4َوَمْلج تأ امني لجو لك أوُدلَجَف نزلو هنزل :ىلاعت هلوق :مهتجح

 ازعام مجر ديجي يبنلا نألو ؛[88:ةدئاملا]4 اَمَهَيِدْيأ أوهطَفأف ٌةَقِراَسلَأَو ُفِراَسلَأَو#

 «دحلا ةماقإب ريهطتلا نوبلطي نيبئات اوؤاج دقو ةقرسلاب رقأ يذلا عطقو «ةيدماخلاو

 َنيَي ْتَميُف ْوَل ُةَبْوَت ْتَباَنْدَقَلا :ةأرملا قح يف لاقف «ةبوت مهلعف ديب يبنلا ىمس دقو
 .مُهْنَعِسَوَل ةئيِدَلا لأ ْنِم َنيِعْبَس

 هنكلو «دحلا هنع طقسي مامإلل هعفر لبق بات اذإ هنأ ىري مالسإلا خيشو اذه

 تماق نم نيبو «هنم ناك اهب ارقم مامإلا ىلإ ءيجيف ةقداص ةبوت بات نم نيب قرفي

 هتبوت لبقت لوألاف تبث نإ :لاقف .دحلا هيلع ميقيل مامإلا ىلإ هب يتأو «ةنيبلا هيلع

 ,باوصلا هنإف ؛تئش نإ كلذ عجار ةلدأب لدتساو «هيجو مالك هلو .الف يناثلا امأو

 .ملعأ هللاو

 ١19١7(., /”) "هقفلا ريسيت”و ١8٠(: /95) "ىراتفلا”و .(597/8) "ينغملا” و ء(7١/١01) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟بلصي لهف , هلتق لبق براحملا تام اذإ

 ؛بلصي مل هلتق لبق تام نإو 20 "ينغملا” يف هفللج ةمادق نبا لاق

 .هتمتت نم وه ام طقسيف «هتومب دحلا تاف دقو دحلا مامت نم بلصلا نأل



 تسل تح
 دودحلا :باتك (م؛)ثيدحلا (هزر نك

 نونجم وأ يبص نيبراحملا يف ناكاذإ

 اهنأل :اولاق ,ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هريغ نع طقسي ال :لوألا لوقلا

 .نيقابلا نع دحلا طقسي ملف ؛دحاو اهب صتخا ةهبش

 :ءايلوألل لتقلا ريصيو .مهعيمج نع دحلا طقسي :ةفينحوبأ لاق :يناثلا لوقلا

 دحاو لعف يف ةهبشلاف .دحاو عيمجلا مكح نآل ؛اوفع اوءاش نإو اولتق اوءاش نإ

 . عيمجملا قح يف ةهبش

 يبصلا ىلع دح ال :اذه ىلعف :هكلله ةمادق نبا لاق ,ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 نامض امهيلعو ؛دودحلا لهأ نم اسيل اههنأل ؛لاملا اذخأو لتقلا ارشاب نإو نونجملاو

 هنأل امل ءدرلا ىلع ءيش الو ءامهتلقاع ىلع اهليتق ةيدو ءامهاومأ يف لاملا نم اذخأ ام

 رشابملا ناك نإو «ىلوألا قيرطب هل عبت وه نمل تبثي مل ءرشابملل كلذ تبغي مل اذإ

 قح يف مكحلا توبثو «ةبراحملا مكح امهقح يف تبثي مل امهنأل ؛ءيش |مهمزلي مل ءامهريغ

 .ةبراحملاب تبث ءدرلا
 .(8//0791) "ينغملا” و «.(004 /17) ؟نايبلا”و ,«(؟8//47) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةأرما قيرطلا عاطق يف ناك اذإ

 تلتق ىتمف «ةبراحملا مكح اهقح يف تبث ةأرما مهيف ناك نإ :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلا لوق وهو .قيرطلا عاطق دح اهدحف «لاملا تذخأو

 ةفلكم اهنألو ؛لجرلاك ةبراحملا مكح اهمزليف ةقرسلا يف دحت اهنأ :مهتجح

 .دودحلا رئاسو صاصقلا اهمزلي

 لهأ نم تسيل اهنأل ؛اهعم نم ىلع الو ءدحلا اهيلع بجي ال :يناثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو .نونجملاو يبصلا تهبشأف ءلجرلاك ةبراحملا



 ا
 (04:5)ثيدحلا هر

 تبث لاملا ذخأ وأ لتقلا ترشاب نإ اهنإف :اذه ىلعو .لوألا لوقلا :وه حجارلا
 يف همكح تبث اهريغ كلذ لعف نإو اهل ءدر مهنأل ؛اهعم نم قح يف ةبراحملا مكح

 .ءاوس لجرلاك هل ءدر اهأل اهقح

 .(059/4/8) ؟ينغملا”و «(007/17) ؟نايبلا” و ,(؟1410 /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 دودحلا :باتك

 لاملا ذخأو سفنلا لتق يضرشابي مل يذلا ءدرلا مكح

 وأ لتقلا مهضعب رشابف ةعامج اوناك اذإ ةيمارحلا نوبراحملا :لوألا لوقلا

 نم :نولتقي عيمجلاف «نيرشابملل ءدرو ناوعأ مه امنإو ءرشابي مل مهضعبو بلسلا

 ةيكلاملاو ةيفنحلا ملعلا لهأ روهمج لوق اذهو .ةئام اوناك ولو رشابي مل نمو رشاب

 نإف ؛نيدشارلا ءافلخلا نع روثأملا وه اذهو :لاقو هل ةيميت نبا هراتخاو «ةلبانحلاو

 ىلع سلجي يذلا رظانلا :وه ةئيبرلاو .نيبراحملا ةئيبر لتق كنيخ باطخلا نب رمع

 .ءيجي نم مهل هنم رظني لاع ناكم

 ءرشابملاو ءدرلا هيف ىوتساف ؛ةبراحملاب قلعتي مكح هنأ :لوقلا اذه ةجح

 ةدضاعملاو ةعنملا لوصح ىلع ةينبم ةبراحملا نأل كلذو ؛ةمينغلا قاقحتساك

 نبا لاق .دودحلا رئاس فالخب «ءدرلا ةوقب الإ هلعف نم رشابملا نكمتي الف «ةرصانملاو

 بجيف «مهعيمج قح يف لتقلا مكح تبث «مهنم دحاو لتق اذإ :اذه ىلعف :هئللذ ةمادق

 لعف ول | «مهبلصو مهلتق زاج «لاملا مهضعب ذخأو مهضعب لتق نإو ,مهعيمج لتق

 .مهنم دحاو لك نيرمألا

 .ةيعفاشلا لوق وهو .رشاب نم ىلع الإ قيرطلا عطق دح بجي ال :يناثلا لوقلا

 دب رفع :ثالك ىتخلي الإ ميم را م لج الا اي هلوق :مهتجح
 ءايشألا هذه دحأ لعفي مل اذهو .«ِسْفَن يغب سَْت لَ وَ ءِناَصْحِإ َدْعَ نر ْوأ ماكس
 ع
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 ا 2
 هن

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 1/0 ؟ءاوضألا”و هةر ل 8 ؟"ىراتفلا” و ,(717 /م(١ "ينغملا” و( ق2 ةف ؟نايبلا” :رظنا

 دودحلا :باتك (":0)ثيدحلا

 بلصلا مكح

 لخأو لتق نم قح يف متح اذهو :(141 /8) ؟ينغملا” يف هكللم ةمادق نبا لاق
 ءاش نإو بلص مامإلا ءاش نإ :يأرلا باحصأ لاقو .هريغ الو وفعب طقسي ال لاملا

 .بلصي مل

 ؛!هدعب وأ لتقلا لبق بلصلا له

 .دمحأو يعفاشلا لوق وهو .بلصي مث هلتقب أدبي :لوألا لوقلا

 بجيف تباث امهنيب بيترتلاو ءاظفل بلصلا ىلع لتقلا مدق هللا نأ :مهتجح

 ؛[98١:ةرقبلا]# هَل َعَّس نم ٌةَوَرَمْلَاَو اََّصلآ َّنِإ## :ىلاعت هلوقك ءظفللا يف لوألا ميدقت

 اوُنِيْحَأَق ْمتلَتَق اَذِإَف ٍِيْيَش َّلُك َلَع َناَسْحِإْلا َبَتك هللا َّنإ» :لاق ِدْييَب يبنلا نألو

 .فيسلاب لتقلا وه لتقلا نسحأو .َهَلْيقْلا

 يعازوألا لوق وهو .ةبرحلاب نعطي ابولصم لتقي مث ايح بلصي :يناثلا لوقلا

 يحلا بقاعي |منإو ةيوقع بلصلا نأل :اولاق فسوي يبأو ةفينح يبأو ثيللاو كلامو

 بلصلا نألو ؛ةيزجألا رئاسك ةايحلا يف عرشيف ةبراحملا ىلع ءازج هنألو ؛تيملا ال

 .زوجي الف «هلفدو هنيفكت عنمي هلتق دعب

 ىأر اذإف ؛ةحلصملا ىلإ اذه يف رظني نأ يغبنيو :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 .لعف «لتقي نأ لبق بلصي نأ ةحلصملا نأ يضاقلا
 )53170/١14(. "عتمملا حرشلا”و «(75949 /48) "ينغملا” و ((15//0017) ؟نايبلا”و 514١(« /7) ؟فارشإلا” :رظنا



2 
 ها ١٠١١

 دودحلا :باتح (045)ثيدحلا (ه)ج

 ؟اهيف بلصي يتلا ةدملا مك

 دوصقملا نأل ؛هرمأ رهتشي ىتح بلصي نكلو «هيف تيقوت ال :لوألا لوقلا

 مسا هيلع عقي ام ردق بلصي :يناثلا مهوقو «ةلبانحلا روهمج لوق اذهو .لصحب

 .بلصلا

 .يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .اثالث بلصي :يناثلا لوقلا

 بلصي :لوقي يذلا لوقلا عم يناثلا لوقلا امأو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 هليسغت عنميو «هرظنو هتحئارب نيملسملا ىذأو هنتنو هريغت ىلإ يضفي هنإف «هلتق دعب

 .ملعأ هللاو «ليلد ريغب زوجي الف ؛هنفدو هنيفكتو

 )071١/1١(. ؟فاصنإلا”و )741١/8(« "ينغملا” و «(008/15) ؟نايبلا” :رظنا

 هلجرو هدي عطقت لتقي ملو لاملا ذخأ اذإ براحملا

 نم ىنميلا هدي تعطق لتقي ملو لاملا براحملا ذخأ اذإ :هنللذ ينارمعلا لاق

 َملَطَفَت ْو وأ اَوبَلكصُي ّوأ# :هلوقل ؛مدقلا لصفم نم ىرسيلا هلجرو ؛عوكلا لصفم

 ؛هل فلاخم الو سابع نبا لوق وهو [7":ةدئاملا]* ٍفَلِج ّنِم مُهُلَجْنَأَو ْ:هيِدَيَأ

 هاواسف ؛هنم زارتحالا نكمي ال هجو ىلع لاملا ذخأ يف قراسلا يواسي براحملا نألو

 لجرلا عطقب هيلع ظلغف ؛ليبسلا ةفاخإو حالسلا رهش يف هيلع دازو ديلا عطق يف

 نم لجّرلاو .فكلا لصفم نم ديلا عطقتو :هثلله نيميثع نبا خيشلا لاقو

 ؛هب انفحجأل بقعلا انعطق ول اننأل ؛عطقي الو ىقبي بقعلاو «بقعلا لصفم

 تحت يذلا ءمدقلا رخؤم :يأ بوقرعلا وه بقعلاو «يثملا رثعتو ءلجرلا ترصقلو
 ال اذاملو .نيميلا وه ءاطعإلاو ذخألا يف لصألا نإ ذإ ؛ىنميلا ديلا عطقتو «ءبعكلا

 يف ناتبوقع هيلع عمتجي الئل :اولاق ؟ىرسيلا نم ىوقأ اهنأ عم ىنميلا لْجّرلا عطقن
 .لجّرلا يف رخآ بناج نمو ءديلا يف بناج نم عطقلا نوكيف «ةدحاو ةهج
 .(0/4 )١5/ ؟عتمملا حرشلا”و 0797 /8) ؟ينغملا”و «(6804 /17) "نايبلا” :رظنا



 ف
 مار ٠6

 دودحلا :باتك (*45)ثيدحلا (ه)ج

 دحاو نآ يف لجرلاو ديلا عطق

 نوكي نأ بجي :(3775 )١5/ ؟عتمملا حرشلا” يف هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 ملَعَفَت وأ اَونلكصُم ْوَأ# :لاق ىلاعت هللا نأل ؛دحاو ماقم يف لجّرلاو ديلا عطق

 ديلا هذه عطقن ال اننأ :ىنعمب ؛كارتشالاو عمجلل واولاو 4 مُهُنُمْرَأَو مهيدي

 ةدحاو ةرم هيلع دحلا ءارجإ نإف «هيلع قشي اذه نآل ؛اًدغ لجرلا عطقنو «مويلا

 اذه نأل ؛ىرسيلا لجرلا انعطق تترب اذإف ىنميلا ديلا عطقن :لوقن الو ءلهسأ

 .دحاو ماقم يف ناعطقتف ءصنلا رهاظ فالخ

 ؟ هئاضعأ عطق دنع قيرطلا عطاق جنبي له

 جنبي نأ زوجي :(”ا/1 "عتمملا ح رشلا” يف هكللج نيميثع نبا خيشلا لاق

 ىملألا سيلو وضعلا فالتإ دوصقملا نأل ؛هوضع عطقل قراسلاو قيرطلا عطاق

 نأ بجيف صاصق هنأل ؛هجنبن نأ زوجي ال هنإف ؛صاصقلا هيلع بجو نم فالخي

 .هيلع ينجملا لان ام لثم ملألا نم لاني

 ةقرسلا باصن نم لقأ براحملا هفلتأ يذلا لاملا ناك اذإ

 لي هيف ة: ام ردق ذخأ نم الإ قرطلا عاطق نم عطقي ال : لوألا لوقلا

 .رذنملا نباو روث يبأو دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .قراسلا

 هذه نآلو ؟لصفي ملو (راَئيِد عْبُر يف الإ َعْطَق ال١ :1ك يبنلا لوق :مهتجح

 هجو نم رثكأب براحملا يف ظلغنت الف ؛براحملا ريغ قح يف ةبوقع اهب تقلعت ةيانج

 اب ظلغتت الو ءاهعم لجرلا عطقب ظلغتت انه كلذك «ماتحنالاب ظلغي لتقلاك دحاو

 .باصنلا نود



 نحلا

 دودحلا :باتك (م؛ه)ثيدحلا (ه) ٠

 حالسلا رهش اذإ براحملا ىلع همكحب هيلع مكحي نأ مامإلل :يناثلا لوقلا

 روث يبأو كلام لوق وهو .ةقرسلا باصن ذخأي مل ولو عطقيف «ليبسلا فاخأو

 .نيميثع نبا هراتخاو

 يف عطقلا بوجول رانيد عبر دي هيبن ناسل ىلع ددح للاعت هللا نأ :مهتجح

 كلذ ىضتقاف ؛ددحي ملو براحملا ءازج ركذ لب ءائيش ةبارحلا عطق يف ددحي ملو ةقرسلا
 .ةبراحملا ىلع مهئازج ةيفوت

 يف فلاح هنأل ؛حيحص ريغ ةقرسلا ىلع مهسايق نأب لوألا لوقلا نع بيجأو

 ساقي نأ نكمي الف «ةبوقعلاو ةيانجلا يف افلاخم ناك اذإو «ةبوقعلا يف فلاخمو ةيانجلا

 .نوهألا ىلع ظلغألا

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 )007/7/1١4. "عتمملا حرشلا” و (175 /5) ؟يبطرقلا” و «(؟8/*97) "ينغملا” و «.(؟45 /9) "فارشإلا» :رظنا

 اوفن ؛الام اوذخأي ملو اولتقي ملو ليبسلا اوفاخأ اذإ نوبراحملا

 مهنإف ءالام اوذخأي لو اولتقي لو ليبسلا اوفاخأو حالسلا اورهش اذإ نوبراحملا
 يف اوفلتخاو [":ةدئاملا14 ٍضْرَْلا حرم ْأَوَمَنُي ّوأ# :ىلاعت هلوقل ؛ضرأللا نم نوفني مم ع

 نوكرتي الف نادلبلاو راصمألا نع مهديرشت وه مهيفن نأ ىلإ مهضعب بهذف

 .هباحصأ رثكأو دمحأ نع ةياورو يرهزلاو نسحلا لوق وهو .دلب ىلإ نووأي

 لاق هيو .ينازلا يفنك «هريغ دلب ىلإ هدلب نم ىفني هنأ :سابع نبا نع يورو

 .ملعلا لهأ نم ةفئاط

 .هيلإ ىفني يذلا دلبلا يف سبحي :جيرس نباو كلام لاقو



 كم
 دن

 يهو «يعفاشلا لاق اذه وحنو .ةبوت ثدحي ىتح هسبح هيفن :ةفينحوبأ لاقو

 دودحلا :باتك (0:5)ثيدحلا (5)

 .دمحأ نع ةياور

 كلذ يورو .هللا دودح ميقيل مهل مامإلا بلط يفنلا :اضيأ يعفاشلا نع ءاجو

 . سابع نبأ نع

 .مهعدري اب مهرزع مهب رفظ اذإف مهل مامإلا بلط مهيفن نأ دمحأ نع يورو

 براحملا يفن نأ :راتخا مث دمحأ نع ثالثلا تاياورلا ةيميت نبا ركذو ءاذه

 امإو .دلب يف يوأي ال ثيحب هدرطب امإ :مامإلا هاري ام بسحب نوكي ضرألا نم

 .اذه وأ اذه هسيحب

 اعابتا انلعف مهديرشتب مهرش ءاقتا نكمأ اذإ :هنللذ نيميثع نبا خبشلا لاقو

 .مهرش عفد ىلإ برقأ اذه نأل ؛مهسبحن اننإف نكمي مل اذإو ءصنلا رهاظل

 )١6/ 9١ ؟ىواتفلا”و .(؟594/48) ؟ىنخملا”و .(49494/19) «نايبلا”و ء(١74//0) ؟فارشإلا” :رظنا

 )776/1١(. ؟فاصنإلا”و

 سفنلا نود اميف صاصقلا بجوت ةيانج براحملا ىنج اذإ

 .هؤافيتسا متحتي هنإف .صاصق هلثم يف احرج براحملا حرج اذإ :لوألا لوقلا

 .دمحأو يعفاشلل ناتياور امهو

 ينجملا افع ولف .هؤافيتسا متحتي هنإف ءلصفم نم ديلا اوعطق اذإف :اذه ىلعف

 الو «هؤافيتسا متحتي لتقلا نإف «لتقلا ىلع سايقلا :كلذ ليلد .هوفع حصي مل هيلع

 .مدقت |!ى مدلا يلو وفع زوجي

 .دمحأو يعفاشلا نع ناتياور اضيأ امهو .هؤافيتسا متحتي ال :يناثلا لوقلا

 تَقَّدَصَت نَمَّق# :ىلاعت هلوق مومعل ؛هيلع ينجملل رايخلا نوكيف.:اذه ىلعو
 يعم سي

 الو ةيانجلا هذبب قدصتي نأ ناسنإلل لعجف [:5:ةدئاملا14 هَل ٌةراََكح َوُهَه ب



 ماو 6. ؟
 دودحلا :باتك (43)ثيدحلا (ه)ج

 ىقبيف فتنم لتقلا انهو © اَوْلَمَقَي نأ :صنلا هب درو لتقلا نإ :اولاقو اهنم صتقي 5 واس ب

 اناجم وفعلا نيبو صاصقلا نيب هيلع ينجملا ريخيف «رييختلا وهو «ءلصألا مكح ىلع

 .ملعأ هللاو .برقأ يناثلا لوقلاو

 )07177/1١5. "عتمملا حرشلا”و )5057/٠١(( "فاصنإلا”و 597/4(2) "ينغملا”و )005/1١7((: ؟نايبلا” :رظنا



١ 

٠١5 
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 :باتك (*407)ثيدحلا (5)ج

 3 ا 07 ريب هر ه مم ها هم ها هرلل ماد
 نب كيرو هري يبأ نع ٍدوعَسَم نب ةبتع نب هللادبع نب هللا دبع نع -7

 اذن شه م6 غال رع

 هلك هللا
 تيسو

 وع ىف ع

 ًآوُسَر ىَنَأ ٍباَرْعَألا نم اَجَر نإ :اَلاَق انئتَأ ضن َينَهملا ٍدِلاَح

 52 3 اَقَق !هللا بانك اَننْبَي َتْيَضَق لإ هللا كُدْشْنَأ ىللا َلوُسَر اي :َلاَقَ

- 22 0 
 ع وريء28 مى

 َلاَق

 0 1 هلا باكي اذني لأن نتن 0

3 

 لنك تهيب تف خا ف أل -

 َأَرْما َلَع َنَأَو مَع ُبيِرْتَو نام ُدَلَج ينبا َلَع نأ ينو يشك للا

 اختي نين ِهِدَيِب يِرَفَ يِذلاَو» :كي هللا ُلوُسَر َلاَقَف !؟َمْجَّرلا اَدَه

 .ماَع ُبيِرْعَتَو ِةَناِم ٌدَلَج كِيبا َلَعَو .ك كَ و ْمَتَعلاَو ةديِلَولا اولا ٍباَكب
- 

2 0 

 كاَهْمْجْراَف ْتَفَرَتْغا ِنِإَف َّذَه ٍةأَر َرْما ىلإ - َمَلْسَأ ْنِم لُجَرِل - ُسَِنَأ اي ُدْغاَو

 5 م وك ايو طا 4 رف سوس سسك# 5 كرم6 < |سه[س
 .تمح رف دلك هللا لوَسَر اَبم َرَمأَف «تفّرتعاف ءاهيلع ادغف

7 30 
 .ريجالا :فيسعلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(159821591) ملسمو 0717/78 251/7 5) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .يبارعألا اذه مسا فرعي ال (بارعألا نم الجر نإ) :هلوق



 نِخلا
 3 ل

 دودحلا :باتك (47)ثيدحلا (0)ج

 يديشن اعفار كلأسأ :هانعمو «نيشلا مضو ةزمهلا حتفب ةب ( هللا كدشنأ) :هلوف

 .يوص وهو

 .هللا باتك هنمضت اب :يأ (هللا باتكب) :هلوق

 نّي ٌةَدَقُع لْذَحَأَو :ىلاعت هلوق هنمو «مهفلا :ةغل هقفلا (هنم هقنأ وهو) :هئوق

 اههجو ىلع ةصقلا ىدأ هنأل ؛هنم هقفأ :هل ليقو [18- 517: هط]# يلوهأ أوهَمْفَي 590) ِفاَسل

 نيل اياكَي# :ىلاعت هلوق يف «يهنلا يف عوقولا نم نمأيل ؛مالكلا يف نذأتساو ىنأتو
 كدشنأ :همصخ باطخ فالخب [١:تارجحلا]# ءٍهِلوُسَرَو هّللأ يدي نيب أوُمْدَقُن ال اوما

 .بارعألا ءافج نم هنإف ؟؛هللا

 نإ :ظفلب (58858 25851/) يراخبلا يف ءاج (افيسع ناك ينبا نإ) :هئوف

 :نيسلا رسكو نيعلا حتفب فيسعو «هيلإ راشأف ارضاح ناك نبالا نأ :هيف ءاذه ينبا

 نأل ؛افيسع ريجألا يمسو :هفللم ظفاحلا لاق .ءارجأو ريجأك ءافسع هعمجو ريجألا

 فسعي هنوكل ؛لعافلا ىنعمب وه :وأ ءروجلا فسعلاو لمعلا يف هفسعي رجأتسملا

 ظ .اهيف ددرتلاب ضرألا

 مسا الو ءاهمسا فرعي ال نكل «ةيملسأ ةآرملا هذه (هتأرماب ىنزف) :هلوق

 .ظفاحلاو نقلملا نبا هلاق .نيمصخلا الو نبالا

 .ةمأو ةاش ةئاوب مجرلا نم ينبا تذقنتسا :يأ (هنم تيدتفا) :هلوق

 لاق ءمهئاسأ ىلع فقأ مل :هللو ظفاحلا لاق (ملعلا لهأ تلأسف) :هلوق

 .هيلع كلذ ركني م دي هنأل ؛هنمز يف ديو يبنلا ريغ ءاتفتسا زاوج هيف :هنلله يوونلا

 .هنم لضفأ وه نم دوجو عم لوضفملا ءاتفتسا زاوج :هيفو



 م ]

 6 ل

 اك نبالا نأ ىلع لومحم اذه :هنللك يوونلا لاق «ةئام دلج كنبا ىلع» :هلوق

 نإ :يأ «ءاتفإ اذه نوكي وأ «لبقي ال هيلع بألا رارقإف الإو «فرتعا هنأ ىلعو ءاركب

 .ماع بيرغتو ةئام دلج هيلعف «ركب وهو ىنز كنبا ناك

 يفن :يعرشلا هانعمو .اديعب ارفس ريفستلا :بيرغتلا ماع بيرغتو» :هلوق

 .ةلماك ةنس هدلب نع دودحملا

 دقو .يملسألا كاحضلا نب سينأ :وهو «سنأ ريغصت «سينأ اي دغاو» :هلوق

 ةليبقلاو ءدحلا مهنم ةأرما ىلع ماقيس يتلا ةليبقلا نم هنأل ؛ةمهملا هذه  دكتَب يبنلا هنيع

 .مهنم هتماقإ يلوتملا ناك اذإ ءكلذ ةماقإ نم نكمت

 أب ةأرملا مالعإل هثعب |منإ :هللله نقلملا نبا لاق «اهمجراف تفرتعا نإف» :هلوق

 فرتعت نأ الإ ءوفعت وأ هب بلاطتف .فذقلا دح هيلع اهلف ؟؛هنباب اهفذق لجرلا اذه

 تناك اهأل ؛مجرلا وهو انزلا دح اهيلع لب ءفذقلا دح هيلع بجي الف ءانزلاب

 .تمجرف اهمجرب مالسلاو ةالصلا هيلع رمأف ؛تفرتعاف سينأ اهيلإ بهذف .ةنصحم

 ,(184/171) ؟حتفلا”و )1١98/4(« ؟مالعإلا”و ١791(4 ) "ملسم حرش”و )٠١5/5(. ؟مهفملا” :رظنا

 .(117/5) ؟حيضوتلا”و

 دودحلا: :باتك (044)ثيدحلا

| 

 ا الا ضخ يه لاَ نيل ان أ ْنَع "4

 6 سس م

 0 ؛ ءاَهوُدِلَجاَف ْتَنَر ْنإ مث ءاَموُدِلْجاَف

 .لبحلا :ُريِفَّصلاو .ٍةعباّرلا وأ ِةَئِلاَثلا َدْعَبَأ ءيردأ الو :باهش نبا لاق



 تلا

 ”0 < ىو
 دودحلا :باتك (049)ثيدحلا (ه)ج

 لوق نم ريفضلا ريسفتو 217١4(« 2170) ملسمو (8"5817 25/877/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةقيقرلا :يأ (ةمألا نع) :هلوق

 .يناجرجلا هلاق .ههبشو كلم نع لاخ لبق يف ءطولا :انزلا (تنز اذإ) :هلوق

 .جوزتت مل :يأ (نصحت مو) :هلوق

 نك َّنِصْحُأ آدِإَهل :ةيآلا حيرص نم ءفورعملا دحلا :يأ «اهودلجاف» :هلوق

 .[؟ ه:ءاسنلا]4 ٍباَدَعْلا صرم ٍتدَصَحمْلا َلَع مفضي َنبيلَعَم ٍةَّسِحَتمِب حري

 :ىنعمب ليعف ءروفضملا لبحلا :ريفضلا «ريفضب ولو اهوعيب مث» :هلوق

 ؛رعش نم هنوكب لبحلا فصوف ءرعش نم لبحب ولو :ىرخألا ةياورلا ينو ءلوعفم
 :ليق نإف .ةينازلا ةيراجلا يف ديهزتلاو ليلقتلا جرخم جرخ اذهو «مهلابح رثكأ هنآل

 فعتست اهلعل باوجلا :هكللذ يوونلا لاق ؟ملسملا هيخأل هيضتريو ائيش هركي فيك

 ءاهيلع ةعسوتلاو اهيلإ ناسحإلاب وأ هتبيهب اهنوصي وأ هسفنب اهفعي نأب يرتشملا دنع

 .ملعأ هللاو ءكلذ ريغ وأ اهجوزي وأ
 .(0156/1) *حتفلا” ون( 0) ؟مالعإلا” و )107١(. "ملسم حرش”و )١١9/0« ؟مهفملا» :رظنا

 تار شو 6 عاش < ىلا اطول رت 42 و 0 4 هل
 ليك وللا وسر نيوبسلا ني لعد ىلا لاق ل تل ةريزع بأ نع -8

 و وع؟ < هب م 9 أ 5 .روقر

 كلو ىف ب نع رقزغأ اتت نإ هلا لرش بق دم اق

 قلو هللا ُلوُسَر ُهاَعَد ءِتاَداَهََ َمَبْرَأ ِهِف : لع َدِهََك اَلَق .ت ِتاَرَم َعَبرَأ ِْيََع



 ف
 14 رس ١٠

 دودحلا :باتك (45)ثيدحلا (4)ج

 ام

 َلاَقَق .ْمَعَن :َلاَف !؟تْئَصْخَأ ُلَهَم» :َلاَق .ال :َلاَق ؛!؟ةوتج كبل :َلاَقَق
 و وعمي

 .«ةوُمْحراَف هب اوُبَهْذ» :ِللي هللا ٌلوُسَر

 هْللاِدْيَع َّنْب َرباَج عِمَس نَمح َرلاِدْيَع ُّنْب َةَمَلَس وُبَأ ين محق :ٍباَهِش نبا َلاَق

 وامس 3 و سورس رج 474 6. .٠ هع 1 2

 ءَبَرَه ةراجحلا ُهَتَقَلْذَأ لف .لضصملاب ُهاَنَمَحَرَف ع ْنَميِف تنك :لوقي
2 

 2 00 ره و رس ف

 .ةاَسهحَرف قّرحلاب ةاتكردأَف

 روس رس سن

 نب هللادبعو «ةرمس ْنِب رباج هتصق ىورو «كلام نب زعام :وه ُلُجَّولا

 .يِمَلْسَأْلا بْيَصُحلا نب ٌةَدْيَرُبو «ٌيِرْدُخلا ٍديعس وبأو «سابع

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو «(21591) مقر بقع ملسمو ((5814 2671/1) يراخبلا هجرخأ

 مقرلاب ملسمو 5817((2 :071/7) يراخبلا يف وه «خلإ (...باهش نبا لاق) :هلوقو

 نب ةملس ابأ ركذي مل «هللادبع نب رباج عمس نم ينربخأف :باهش نبا لاق :لاق هيف نكل «مدقتملا

 .نمحر لادبع

 نع باهش نبا قيرط نم مدقتملا مقرلاب ملسمو (07770) مقرب اًلوصوم يراخبلا يف وهو

 .فلؤملا هركذ يذلا وحن قايسب نكل رباج نع «ةملس يبأ

 )١17195(. ملسم يف كفخ ةرمس نب رباج ثيدحو

 )0١597. ملسمو «(58575) يراخبلا يف دهغتط سابع نب هللادبع ثيدحو

 )١1595(. ملسم يف كنخ ديعس يبأ ثيدحو

 )١196(. ملسم يف كعلظ ةديرب ثيدحو



 دودحلا :باتك (مه:0)ثيدحلا (0)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 .تارم عبرأ هررك :يأ (تارم عبرأ هيلع ىنث ىتح) :هلوق

 بلاغلا نإف ؛هلاح ققحتيل هلاق (نإ :هفللظ يوونلا لاق «!!؟نونج كبأ١ :هلوق

 ىلإ اقيرط هل نأ عم ؛لاؤس ريغ نم هلتق يضتقي اب رارقإلا ىلع رصي ال ناسنإلا نأ
 هب ملعن ام :اولاقف هنع هموق لأس هنأ :ىرخألا ةياورلا يفو «ةبوتلاب مثإلا طوقس

 رارقإ نأ ىلإ ةراشإ :هيفو .ملسملا مد ةنايص يفو «هلاح قيقحت يف ةغلابم اذهو .اسأب

 .هيلع عمجم هلك اذهو «هيلع بجت ال دودحلا نأو «لطاب نونجملا

 دح ددرتل ؛ناصحإلا نع هلأس انإو .تجوزت : يأ (؟تنصحأ لهف» :هلوق

 .هببس نيت دعب الإ امهدحأ ىلع مادقإلا نكمي الو ءمجرلاو دلجلا نيب ينازلا

 لاق ءدحلا ميقي نم مامإلا ةبانتسا زاوج هيف «هومجراف هب اوبهذا» :هلوق

 يفكي هنأ ىلع ليلد :هيفو .هيلإ كلذ ضوف نم وأ مامإلا الإ دحلا يفوتسي ال :ءاملعلا

 .يوونلا هلاق .هعم دلجي الو ءمجرلا

 عيقب ركذ ءاجو ءدقرغلا عيقب يف زئانجلا لصم ىلصملاب دارملا (ىلصملاب) :هلوق

 )١5915(. ملسم يف دقرغلا

 .اهدحب هتباصأ يأ (ةراجحلا هتقلذأ (لف) :هلوق

 .دوس ةراجح اهولعي يتلا ضرألا :يه ةرحلا (ةرحلا) :هلوق

 .(17/17) "حتفلا”و «(175/4) ؟مالعإلا”و )١1591(« ؟ملسم”و :(88/5) "مهفملا” :رظنا

 هم نك هللا لوُسَر لإ اوُءاَج َدوُهَيلا َّنِإ :َلاَق ُهَن 20<

 اهغدوح مع ٠ هللادبع رع 0٠"

 ته
 اَم» لَك هللا َلوُسَر ْمُه َلاَقَق ِاينَر اَلَجَرَو ْمُهْنِم َةَأَرْما نأ :ُهَل اوُرَكَذَ هل ننام ف 1 س6 0 2 ا أذ ا 0 ل

 يش



 دودحلا :باتك (مه.)ثيدحلا (5)

0 

 ءاَهوُوَكَتَق ٍةاَرْوَّتلاب اونا 5 يآ اًهيف َّنِإ ! ْمَتبَّدَك مال ْنْب هللادبع

 ُهَل َلاَقَف ءاَمَدْعَب اَمَو اَهَلْبَق ام َآَرَقَق ِمْجّرلا يآ َلَع ُهَدَي ْمُهُدَحَأ َّعَضَوَف

 َقَدَص :َلاَقَم ءمجّرلا يآ اَهيِف اَذَِف هَ يمك ديما :مالَس نب لاب
 -ك#آ ا 0 0 8ع يمس ل

 اًهيِقَي ةَأ ألا َلَع اَنْ : َلْجَّرلا تْيَأَرَق :َلاَق ءاَمحَرَم لي ٌيِبَلا اَييَرَم مف دمحم اَي

 راجت ةراَجحلا

 .ايروُص نب هَللاَدبع :وه مُجّرلا ةيآ ىلع ُهَدي عضو يذلا ٌلجرلا

 )١15949(. ملسمو .هظفل اذهو ,(771750) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ةدحوملا مضب د «ةرمسب : :تنز يتلا ةأرلا مسا (مهنم ةأرما نأ) : :ه«ئوف

 لاؤسلا اذه :ءامللعلا لاق :هئللج يوونلا لاق «؟ةاروتلا يف نودجت ام» :هلوق

 «مهءاتك يف هنودقتعي اب مهمازلإل وه (نإف ؛مهنم مكحلا ةفرعمل الو مهديلقتل سيل

 اوريغ امك هوريغي مل مهيديأ يف ةدوجوملا ةاروتلا يف مجرلا نأ هيلإ يحوأ دق ديب هلعلو

 .هومتك نيح هيلع كلذ فخي ملاذهلو «مهنم ملسأ نم كلذب هربخأ هنأ وأ «ءايشأ

 مهواسم فشكن :يأ (مهحضفن) :مهلوق

 هدي عضو يذلا لجرلا اذه مسا (مجرلا ةيآ ىلع هدي مهدحأ عضوف) :هلوق

 .ايروص نب هللادبع



 . غنج رمع نب هللادبع :وه لئاقلا (لجرلا تيأرف :لاق) :هلوق

 .هسفنب ةراجحلا اهيقيل ؛اهيلع ليمي :يأ (ةأرملا ىلع ًانجي) :هلوق

 .(ا1 و١1 ؟حتفلا”و .«178/9) "مالعإلا”و.5) "ملسم حرش» :رظنا

 :ثيداحأللاب ةقلعتملا لئاسملا

 :انزلا فيرعت

 .روجفلا :ٌّةغل انزلا

 حاكن ةهبش الو حيحص حاكن ريغ نم اهلبق يف ةأرما لجرلا ءطو وه :اًعرشو

 .نيمي كلم الو ءاهتعواطمب

 .(1* /17) «يبطرقلا”و «(ا/ /5) "ةيادبلا” :رظنا

 انزلا مرحي

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هميرحت ىلع لد

 سو ٌهَمِحم نك كَنِإ هَل اَوَرَفَك اَلَو# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 َنوُدَفَي الو َرَحاَءاَهَلإ هَل َمَم سوغديال َنيِذْلاَو# :ىلاعت هلوقو «[؟7:ءارسإلا]# اليس

 700 سو لعل عع ع م 3 لس ساس ناس جرم 0-2 سي الا ماء .

 ُهَل فعدم (0) امان َقَلَي َكِلَد لَعْفَي نَمَو تيونز الو ّيَحْلاب الإ هلأ مَرَح ىلا سن
 .[18:39:ناقرفلا]# اًناكهم هو دلك وميت موي باد

 كلذ نإ :تلق .«َكَقَلَخ َوُهَو اذن هلل لَعِجت ْنأ» :لاق ؟هللا دنع مظعأ بنذلا يأ 001 مره هه :َو يبنلا تلأس :لاق نيحيحصلا يف كتف دوعسم نبا ثيدحف :ةنسلا امأو

 ا 3ك

 :لاق ؟يأ مث :تلق .(َكَعَم َمَعْطَي نأ ةَفاَح ؛َكَدَلَو َلْثْفَت ْنَأ مه :لاق ؟يأ مث« ظعل لص ريس ريس سولف ل م

 ةيوقع ظيلخت يف ثيداحألا نم فلؤملا هركذ ام كلذكو .«لواَج يَ نارا
 .ةريثك ثيداحأو «ينازلا



 نخلا
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 دودحلا :باتك (مه.0)ثيدحلا (0)ج

 ينارمعلاو رذنملا نبا :مهنم «ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هلقنف :عامجإلا امأو

 .ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا نم وهو ءامهريغو
 .059 )١7/ "نايبلا”و «(؟ 19 /) "فارشإلا” :رظنا

 ؟مالسإلا ردص يف انرلا دح ناك فيك

 ىذألاو «بيثلل سبحلا مالسإلا ردص يف ينازلا دح ناكو :هغللَه ةمادق نبا لاق

 0 ا

 ىف َبرْهٌوكَسَمََك أوُدِهَش نإ سدي دك ةعيدا َنِهتَلَع اودِرَدَتْسأَف كيسي

 0 ا كيب نك هنأ لسع وأ ُثَرمْلا يوتيب قع

 .[17-5١:ءاسنلا] ؛اًَمحَت ابآَون ناك هَل 5 02 ا اوُضرْعََ اَحَلَضَأَواَباَت إف

 هلوق نأل ؛؟بيثلا :# َمُكحِيآَسي نمإ# :هلوقب دارملا :ملعلا لهأ باحصأ ضعب لاق

 ةدئاف الو «[777:ةرقبلا] ميسي نم نوم َنذَّلِل # :هلوقك ةيجوز ةفاضإ مكئاسن نم

 نم ظلغأ امهادحإ نيتبوقع ركذ دق هنألو ؛ةبويثلا رابتعا الإ اهملعن انهاه هتفاضإ يف

 |مب اذه خسن مث .دلجلاو مجرلاك راكبألل ىرخألاو بيثلل ظلغألا تناكف ؛ىرخألا

 لا لت ذي اوُذُخ «يّنَع اوُذَُح» :لاق يجي يبنلا نأ .تماصلا نب ةدابع ىور
 ناري <

 ُمُجَلاَوِةَئام ُدْلَج ٍبّيّيلاب ٌبْيَثلاَو َِئَس ُيَْتَوِةَئاِم ُدْلَج ِرْكِبلاب ُرْكِبْلا .اًليَس َّنُهَن

 .دوادوبأو «ملسم هاور

 .(195/48) ؟ينغملا” و (757/17) ؟نايبلا” :رظنا

 ركبلا ينازلا دح

 ءانصحم نكي مل اذإ ينازلا ىلع دلجلا بوجو يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 «ىلاعت هللا ءاش نإ لئاسم دعب ناصحإلا ىلع مالكلا يتأيسو .جوزتملا وه نصحملاو

 «[؟:رونلا]4ْقَدلِج َهَتْأِم اَمهْنَم ردحو لك وُدِلَجْلَك قزلاو ُهينَزلأ # :ىلاعتو هناحبس هللا لاق

1 



 ف
 2 وع 0 ١ ١

 دودحلا :باتك (مه.)ثيدحلا (5)ج

 ٍةَئام ٌدْلَج١ :اهيفو فلؤملا امهركذ ناذللا دعتني» دلاخ نب ديزو ةريره بأ ثيدحو

 .(ماَع ٌبيِرْعَتَو

 ؟اًماع بيرغتلا بجي لهو

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .اماع برغي :لوألا لوقلا

 رمع نباو بعك نب يبأو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ :ةباحصلا نمف «مهدعب نمف

 :اهيفو .دغتي» دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح نم هركذ مدقت ام :مهتجح

 ٌركبلا» :هيفو «ملسم يف كنعدج تماصلا نب ةدابع ثيدحو (ماَع ُبيِرْعَتَو نام ٌدْلَج»

 .(َِنَس ّيَفنَو ِةئام ُدْلَج ركبلاب
 دلجلا نيب عمجي نأ مامإلل نكلو ءالصأ بيرغتلا بجي ال :يناثلا لوقلا

 يمه امنإو .دحلا نم اءزج تسيل بيرغتلا ةبوقعف .كلذ يف ةحلصم ىأر نإ بيرغتلاو

 .دامحو نسحلا نب دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو .ةيريزعت ةبوقع
 هي مصرس خس

 [١:رونلا]4قةدلج َهَتأِم امهم ردح لك اوُدِلجأف نزلو ٌيناَلأ# :ىلاعت هلوق :مهتجح
 .يفنلا ركذت ملو دلجلا ىلع ترصتقا ةيآلاف :اولاق

 كلام لوق وهو .ةأرملا نود لجرلا ىلع بيرغتلا بجي :ثلاثلا لوقلا

 . تناظ بلاط يبأ نب يلع نع يورو يعازوألاو

 .اهعم مرحم ىلإ جاتحت تبرغ نإو «ةنايصو ظفح ىلإ جاتحت ةأرملا نأ :مهتجح

 الإ «كلذ يف ةلدألا توبثل ؛هيف فلتخي نأ يغبني الو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 رفسلاب عربتم مرحم اه دجو نإ اهنأ يل رهظي يذلا :هفلله يطيقنشلا لاق امكف «ةأرملا

 عربت عم «ةنتف هيف ىشخت ال نمأم لحم بيرغتلا لحم نوك عم بيرغتلا لحم ىلإ اهعم

 لمعلا نأل ؛؟برغت اهنإف «ةنسلا ءاهتنا دعب ءاهلحم ىلإ اهعم عوجرلاب روكذملا مرحملا



 تسلا

 007 ؟ ل1
 دودحلا :باتح (*50)ثيدحلا (5)ج

 امرحم دجت مل نإ امأو .ةروكذملا ةلاحخلا ىف هل ضراعم ال بيرغتلا ثيداحأ مومعب

 ؛مرحم نودب رفسلا يه فلكت الو هل بنذ ال هنأل ؛ربجي الف ءاهعم رفسلاب اعربتم

 .كلذ نع ٌدْيَي هيهنل
 ليكم _3ى "ءاوضألا”و ى«لتاكر/ال) "ينغملا”و ةةوان ل ا ةللفل "نايبلا”و ل( ا /0/) ؟"فارشإلا» :رظنا

 160 ؟انزلا ةبوقع” و (؟737/1) ؟عتمملا حرشلا”و

 دولجملا برض ةيفيك

 هدي داللا عفري الو عضبي الو حرجي ال امؤم نوكي نأ :وه بجي يذلا برضلا

 وهو .برضيو هعارذ عفري نكلو ءاريسي اعضو اهعضي الو .هطبإ ضايب ىري ىتح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق

 كدي عفرت ال :دالجلل اولاق مهنأ فلو دوعسم نباو ٍيلعو رمع نع يور

 .كطبإ ضايب ىري ىتح

 اعضو هدي عضو اذإو .هحرج امبرو ءاديدش برضلا عقو هدي عفر اذإ هنألو

 .ملأ هب لصحي مل اريسي

 .ةبرضلا يف هدي عفري ال :ءاطع لاقو

 .هطبإ ىري ىتح هدي عفري نأ براضلا رمأ هنأ كلملا دبع نع يورو
 .(170 /١؟) ؟يبطرقلا” و «(784 )١7/ "نايبلا” و (9/7177) "فارشإلا” :رظنا

 دودحملا هب دلجي يذلا طوسلارادقم

 يبنلا دنع فرتعا الجر نأ :السرم ملسأ نب ديز نع إطوملا يف كلام ىور
 :لاقف «هترمث رسكت مل ديدج طوسب يتأف ءااَّذَه َّقْوَق» :لاقف روسكم طوسب أف ديت

 "ءاورإلا” يف ينابلألا خيشلا كلذب هفعضو «ىرت اك لسرم اذهو .( ِنْيَذَه نبي

 م



 م

 000 < طلاب
 دودحلا :باثتح (*05:0)ثيدحلا (5)ج

 دلجلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو :هللل» رذنملا نبا لاق

 نيو نب طوس هب دل نأ ب يذلا طوسلاو بت كوسلا

 يغبني هنأ ىلع ليلد هيف :ملسأ نب ديز لسرمل هحرش يف يناكوشلا لاقو
 لب ناجاذإاذكح و «قيعلاو ديدملا ني طسرح نازله دلي يذلا طوسلا نكي

 رسكت يتلا بشخلا نم نوكي الف ريغصلاو ريبكلا نيب اطسوتم نوكي نأ يغبني دوعب

 نوكي نأ يغبنيو .مألا يف رثؤت ال يتلا ةقيقرلا داوعألا نم الو ءمحللا حرجتو مظعلا

 .عارذب هلوطو عبصأب هضرع ردقو :رحبلا يف لاقو «قيتعلاو ديدجلا نيب اطسوتم
 .(38/9) ؟لينلا” و «(318 )١5/ «يبطرقلا” و 2787 )١7/ «نايبلا” و ء(1071 /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 دودحلا يف ناسنإلا نم برضت يتلا عضاوملا

 دوصقملاو .لتاقملاو ةروعلاو هجولا برض مدع ىلع عامجإلا ةيطع نبا لقن

 .دولجملا لتق ىلإ يدؤت يتلا مسجلا يف عضاوملا لتاقملاب

 قتيل هاَحَأ ْمُكّدَحَأ َبَرَص اًذإ» :لاق يي يبنلا نأ ءاج دقف هجولا برض امأ

 وضع لك طعأو هبرضا :دالجلل لاقف الجر دح هنأ كن يلع نع يورو .«ةْجَّولا

 هيف نيبتي هجولا نأل ؛دمغنه»ع رمع نبا نع كلذ يورو .هريكاذمو ههجو الإ هقح هنم

 .لتقم ريكاذملاو ,ءيشلا

 وضع لك طعأو برضا :لاق هنأ كنيغ رمع نع تبث :هنلله رذنملا نبا لاق

 ؟سأرلا برضي لهو

 لهأ روهمج لوق وهو :هنللذ يبطرقلا لاق ءسأرلا يف برضي ال :لوألا لوقلا

 .لقعلا لاوزو ىمعلا هنم فاخيو لتقم هنأل :اولاق ملعلا



 متت حدب
 دودحلا :باتك (مه.)ثيدحلا ه٠

 برضو هش رمع نباو رمع نع يورم وهو .هسأر يف برضي :يناثلا لوقلا

 :يعفاشلا لاق فسوي يبأ لوق وهو .ادح ال اريزعت ناكو هسأر يف اغيبص كن رمع

 .ءاضعألا رئاس برضتو هجولاو جرفلا ىقتي هنأ كلغ يلع نع يورم وهو

 لوق وهو .ريزعتلا كلذكو رهظلا يف الإ برضت ال اهلك دودحلا :ثلاثلا لوقلا

 .(!كرْهَظ يف دَح اَلِإَو كَنيبلا» :ْدْيَحَي هلوقل ؛كلام

 يذلا نوكي الو :هئللَج رذنملا نبا لاق .اذه ىلعو .لوألا لوقلا :وه برقألا

 .دودحلا ةماقإب املاع انومأم الإ دودحلا ميقي

 )١178/17(. ؟يبطرقلا”و «(( 787/170 ؟نايبلا”و «( 38 /؟ 1) "راكذتسالا”و ١09/7(, /7) "فارشإلا” :رظنا

 ؛هبايث نم دولجملا درجي له
 نب ةديبع يبأ نع اذه يور .درجي الو دحاو بوث هيلع كرتي :لوآلا لوقلا

 .اطت#» دوعسم نباو حارجلا

 يروثلاو يعخنلاو يبعشلاو سواط هبايث هيلع كرتت دولجملا نإ :لاق نمو

 نم عنمي ام عزنو :هفلل رذنملا نبا لاق .رذنملا نباو روث وبأو قاحسإو دمحأو ةداتقو

 .ورفلاو دربلاو وشحملا هنع عزنيو :هللله ربلادبع نبا لاقو .بجي ملآلا

 لوق وهو .برضلا اهيقي ام نود اهرتسي ام ةأرملا ىلع كرتيو درجي :يناثلا لوقلا
 ادرج افذاق دلج هنأ هنع يور هنإف ؛زيزعلادبع نب رمع لوق وهو «ةفينح يبأو كلام

 .برضلا ددبو

 .يعازوألا لوق وهو .كرت ءاش نإو درج ءاش نإ ريخم مامإلا :ثلاثلا لوقلا

 ربخ دولجملا ديرجت يف سيلو :هنلله رذنملا نبا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ام عزنو ,ملعلا لهأ دنع دولجم هصيمق هيلع دولجملاو «دولجملا درجي الو هيلع دمتعي

 .بجي ملألا نم عنمي

 ١70(. /17) ؟يبطرقلا”و «(787 /17) "نايبلا” و «(49 /؟5) "راكذتسالا” و ,717/0 31/1١ /0/) «فارشإلا” :رظنا



 دودحلا :باتك (05.)ثيدحلا ما

 ؟ادعاق وأ امئاق دلجي له

 كذيخ ىلع نع يورم وهو .ةدعاق ةأرملاو ائاق برضي لجرلا :لوألا لوقلا

 :قاحسإو دمحأ لاقو «ةيفنحلاو روث يبأو يعفاشلاو يروثلاو رازجلا ىيحي لوق وهو

 .ادوعق نبرضي ءاسنلا

 .فسوي يبأو ىليل يبأ نبا لوق وهو .لجرلاك ةمئاق ةأرملا دلجت :يناثلا لوقلا

 .كلام لوق وهو .نادعاق امهو ةأرملاو لجرلا برضي :ثلاثلا لوقلا

 ةنس دعاقلاو مئاقلا برض يف سيلو :لاق هكللد رذنملا نبا هلاق ام باوصلا

 برضت نأ ةأرملا ىلع رتسأو .كلذ ىلع برض بورضملا ىلع لهسأ ناك امو .عبتتف

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .انيلإ بحأ اهيلع رتسلاف ؛ةدعاق يهو

 .(1780 /17) ؟يبطرقلا” و 84 )1١/ "نايبلا” و 99 /؟ 4) "راكذتسالا”و ,(71075 /1) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟ايرض دشأ دودحلا يأ

 وهو .نيبرض نيب برض حربم ريغ برض .ءاوس اهلك دودحلا :لوألا لوقلا

 .دعس نب ثيللاو هباحصأو كلام لوق

 الو فيفخت اهنم ءيش يف دري ملو .«تادلجلا ددع ىلع فيقوتلا دورو :مهتجح

 .هل ميلستلا بجي نمع ليقثت
 رمخلا يف برضلا نم دشأ ينازلا برضو برضلا دشأ ريزعتلا :يناثلا لوقلا

 .هباحصأو ةقينح يبأ لوق وهو .فذاقلا برض نم دشأ قراسلا برضو

 .ينازلا يف هنم دشأ ابرض ريزعتلا يف برض هنأ كنق رمع لعفب اوجتتحا

 نم دشأ فذقلا برضو «فذقلا برض نم دشأ انزلا برض :ثلاثلا لوقلا

 .قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوق هوحنو .نسحلاو يرهزلا لوق وهو .برشلا برض



 تسلا دج
 دودحلا :باتك (00.)ثيدحلا 20 ف

 غلبأ فذقلا نوكي نأ لاحتسا تادلجلا يف اددع رثكأ ناك امل انزلا نأب اوجتحا

 لئاسم ليبسو .داهتجالاب الإ دحلا هيف تبثي مل هنأل ؛رمخلا كلذكو «ةياكتلا يف

 .فيقوتلا لئاسم ةوق ىوقي ال داهتجالا

 وهو .دحاو رمخلاو ةيرفلا دحو «ةيرفلا دح نم دشأ ينازلا دح :عبارلا لوقلا

 .يعخنلاو ةداتقو ءاطع لوق

 نبا لاق ءربلادبع نباو رذنملا نبا هراتخا يذلا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 :تلق .ةجح ءضعب نم دشأ مهضعب برض نأ ىآرف قرف نم عم سيل :هقثله رذنملا

 .لوطم اذه وحن مالك ربلادبع نبالو
 .(177/17) "يبطرقلا” و ء(91/714) "راكذتسالا” و :(774 //) ؟فارشإلا” :رظنا

 ينازلا اهيف ىفني يتلا ةفاسملا

 مكح يف اهنود ام نأل ؛اهقوف (ف ةالصلا رصق ةفاسم برغي :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا روهمح لوق وهو .رضحلا

 لصت ال ىتحو ؛شاعملاو نطولاو لهألا نع دعبلاب هشاحيإ دوصقملا نأل :اولاق
 يلعو «رصم ىلإ نامثعو «ماشلا ىلإ برغ رمع نأ ليلدبو ؛ةلذلا هقحلتو هيلإ رابخألا

 .كدف ىلإ رمع نباو «ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم

 روث يبأ لوق وهو .لقأ وأ ليم امهنيب ىرخأ ىلإ ةيرق نم هيفن زوجي :يناثلا لوقلا

 «ليل يبأ نبا لاق هوحنو ءرصم ىلإ رصم نم ىفني نأ زوجي :قاحسإ لاقو رذنملا نباو
 .هلمع ريغ ىلإ هلمع نم هيفني :يبعشلا لاقو

 نأ ىلع ليلد ْدْيكَي هللا لوسر باحصأ نع هانيور ايف سيل :هكللك رذنملا نبا لاق

 .زجي مل ردقلا كلذ نم لقأ ىلإ ىفن ول امامإ



 نحلا
 7007 *؟١٠رأ

 دودحلا :باتك (مه.0)ثيدحلا (ه)ج

 يفن يذلا دلبلا ىلإ عجري الئل ؛هيف سبحيو دلب يف اماع برغي :هثلا> كلام لاقو

 :اضيأ لاقو هلله يطيقنشلا هراتخا يذلا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةبوقع نجسلا نأل ؛هبيرغت لحم يف نجسي ال برغملا نأ يدنع اضيأ نيلوقلا رهظأو
 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو ءاهيلع ليلد الو «ليلد ىلإ جاتحتف ؛بيرغتلا ىلع ةدئاز

 )/١١11(. ؟انزلا ةيوقع”و «(517/7) "ءاوضألا” و (178/8) ؟ينغملا”و :(787 /ا) ؟"فارشإلا” :رظنا

 نصحملا يناّرلا دح

 وهو «حيحص حاكن يف ةدحاو ةرم ولو هرمع يف عماج دق نوكي نأ :ناصحإلا

 ديشرلاو رفاكلاو ملسملا كلذكو «ءاوس اذه يف ةأرملاو لجرلاو .رح لقاع غلاب

 رمع نبا ثيدح :مجري انصح ناك اذإ رفاكلا نأ ىلع ليلدلاو «هفسل هيلع روجحملاو

 .بابلا اذه يف فلؤملا هركذ يذلا ديضتي

 اجيوزت ةملسم ةأرما جوزت اذإ ملسملا رحلا نأ ىلع نوملسملا عمجأف :هدح امأ

 ةرح تناك اذإ اهيلعو هيلع بجوي نصح هنأ «جرفلا يف اهئطوو اهب لخدو احيحص

 نع هريغو ضايع يضاقلا هاكح ام الإ دحأ كلذ يف فلاخي ملو .مجرلا اينزو

 دلجلا :اولاق ءمجرلاب اولوقي مل مهنإف ؛هباحصأو ماظنلاك ةلزتعملا ضعبو جراوخلا

 [؟:رونلا]4 قدْ َهَئأِم اَمْنَي رينو لك اودِلجََف ىنازلأو ةيناَرلا# :ىلاعت هلوقل ؛بيثلاو ركبلل

 اهيف زوجي داحآ رابخأل نيقيلاو عطقلا قيرطب تباثلا هللا باتك كرت زوجي ال :اولاقو

 يهو «ةحيرصلا ةحيحصلا ةحضاولا ةلدآلا هدرت لطاب بهذم اذهو .اهيف بذكلا

 .بابلا اذه يف هفللو فلؤملا هركذ ام :اهنم ءادج ةريثك

 .(18 /5) "ءاوضألا”و )8//١61(. ؟ينغملا”و ,(58/515) "راكذتسالا”و ١607(, /!) ؟فارشإلا” :رظنا



 ” ب
 دودحلا :باتك (05.0)ثيدحلا (0)ج

 ناصحإلا طورش

 كفيخ رمع نع ءاج امل ؛نصحملا ىلع الإ بجي ال مجرلا نأ ملعلا لهأ عمجأ

 لوس لق تلا هك ةئئاع ثا و ةنصصحل دكو ىنز نب ىلع قح مجدل غل

 (...مَجْدبَف ٌنَصْحُ ِنآَر :ٍلاَصِخ ثالث ىدخإ يف اّلِإ ملْسُم لنك لي ال يب هلل
 .حيحص هدئسو 61/46(4) يئاسنلاو ؛(4708) دوادوبأ هجرخأ

 :اطورش ناصحإلل ملعلا لهأ ركذو

 :355 يبنلا لوقل ؛هطارتشا يف فالخ الو «لبقلا يف ءطولا :لوألا طرشلا

 الو .هرابتعا بجوف «لبقلا يف ءطولاب لصحت ةبايثلاو .( مج + َااَو ُدْلَجا ٍبْيتلاب ُبْيَتلا»

 هب تلصح ءاوس «ناصحإ هب لصحي ال ءطولا نع يلاخلا حاكنلا دقع نأ يف فالخ

 ال اذه نأل ؛كلذ نم ءيش لصحي مل وأ ربدلا يف وأ جرفلا نود اهيف ءطو وأ ةولخ

 .ماع بيرغتو ةئام دلج مهدح نيذلا راكبألا دح نع هب جرخي الو ابيث ةأرملا هب ريصت

 اهلخدي مل ولف .جرفلا يف اهعوطقم نم اهردق وأ ةفشحلا لاخدإ :يناثلا طرشلا

 الو لازنإلا طرتشي الو ءائطو سيل هنأل ؛دحلا هيلع سيلف ءاهضعب لخدأ وأ الصأ

 ال مأ هركذ رشتنا ءال مأ لزنأ ءاوس ؛دحلا هيلع بجيف «لاخدإلا دنع راشتتالا

 :ىلاعت هلوق ليلدب ؛اناصحإ ىمسي حاكنلا نأل ؛حاكن نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 الو :هفللَم ةمادق نبا لاق .تاجوزتملا :ينعي [1 ؛:ءاسنلا]# ِهَسَيِلَأ نم تدكصخمْلاَو#

 ملعن الو ءانصحم ئطاولا هب ريصي ال ةهبشلا ءطوو انزلا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ

 الو حاكتب سيل هنوكل ؛اههنم دحاول ناصحإلا هب لصحي ال يرستلا نأ يف افالخ
 ع



 نِحلا
 21 ف
 دودحلا :باتكح (مه.)ثيدحلا هز ٠

 :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .احيحص حاكتلا نوكي نأ :عبارلا طرشلا

 ةأرما ناسنإلا جوزتي نأ :هلاثمو ,دسافلا (احيحص) :مهوقب جرخيو «ةعبرألا ةمئألا

 .دساف حاكن اذهف ؛ةعتم حاكن وأ يلو نودب

 .ةهبشلا ءهطوك ناصحإلا هب لصحي ملف ؛كلم ريغ يف ءطو هنأ :مهتجح

 يف ءطولاب ناصحإلا لصحي :-يعازوألاو ثيللا نع يورم وهو-روث وبأ لاقو

 رهملا بوجو نم ماكحألا رثكأ يف ءاوس دسافلاو حيحصلا نأ نيللعم ءدساف حاكن

 بويث ملسي ال هنأ اذه نع بيجأو .ناصحإلا كلذكف «ةأرملا مأو ةبيبرلا ميرحتو ةدعلاو

 ةصتخم تسيلو ء«ءطو لك يف تتبث هذهو «هيف ءطولاب تتبث امنإو ؛ماكحأ نم هوركذ ام
 .ءاوس ةهبشلا ءطوك هيف ءطولا راصف «ةهبش راص انه حاكدلا نأ الإ ءحاكتلاب

 يف هنوك طارتشا امأو :لاقو .هعم نمو روث يبأ لوق هكللذ يناكوشلا راتخاو اذه

  اًريثك نأ كانفرع دقو .طارتشالا اذه ىلع ليلد الف «لطاب الو دساف ال حيححص حاكن

 ىلع ةينبم ىواعد درحجم داسفلاو نالطبلاو ةحصلا ىلإ ةعجارلا فاصوألا هذه نم

 ىمسم هيلع قدصي ام دوجو دارملاف .توبكنعلا تيب نم نهوأ يه يتلا تالايخلا

 .يعرشلا حاكتلا دوجوب لصاح وهو ءناصحإلا

 :لاق هنإف ءروث ابأ الإ ملعلا لهأ عيمج لوق يف طرش يهو .ةيرح ا :سماخلا طرشلا

 نع يكحو كلذ فلاخي عامجإلا نوكي نأ الإ اينز اذإ نامجري نانصحم امه ةمألاو دبعلا

 .مجري مل ةمأ هتحت ناك نإو «ىنز اذإ مجري :نصحم وهو ةرح هتحت دبعلا يف يعازوألا

 تربتأ ند َّنِصْحُأ آًدَِه :لاق ىلاعت هللا نإف ؛عامججإلاو صنلا فلاخت لاوقأ هذهو

 ال مجرلاو [؟ه:ءاسنلال# ِباَدَعْلا ترم ٍِتنَصَخمْلا 1ََع ام فضي نيل ٍةَّمِحسب

 ىلع مالكلا يتأيسو ءهلبق دقعنملا عامجإلا هتفلاخم عم صنلا فلاخي هلك هباجيإو فصنتي

 .هللا ءاش نإ لئاسم دعب ءاينز اذإ ةمألاو دبعلا



 رحلا كي

 دودحلا :باتك (مه.)ثيدحلا )هز

 هيلع هلوقل ؛رزعي لب هيلع دح الف اًريغص ناك نإف .غولبلا :سداسلا طرشلا

 ىَتَح ماتا ٍنَعَو ملي ىَّتَح ّيِبَّصلا ِنَع :ِةَاََت ْنَع ُمَلَقلا َعِفَر١ :مالسلاو ةالصلا

 دنع انصحم نكي مل غلب مث يبص وهو ئطو ولف .ًَرْبَي ىَنَح ِوُنعلا ٍنَعَو «ظَقْيَتسَي
 . (مْجََرلاَو ِةئام ٌدْلَج ٍبّّنلاب ُبْيَلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ملعلا لهأ روهمج

 .هغولب لبق مجرلا هيلع بجي ناكل كلذ لبق لصحت تناك ولو .ةصاخ ةبويثلا ربتعاف

 .عامجإلا فالخ وهو

 هب لصحي ءطو اذه نأل ؛انصخحم ريصي هنأ ىلإ يعفاشلا باحصأ ضعب بهذو

 .لامكلا لاح دوجوملاك ناصحإلا هب لصحف ؛اثالث قلطملل لالحإلا

 .قتع مث هقر يف ئطو اذإ دبعلا هلثمو ءروهمجلا لوق باوصلا

 مدقت ام رظناو ءرزعي لب هيلع دح الف انونجم ناك نإف .لقعلا :عباسلا طرشلا

 .ركذ ام عيمج يف هلثم اذهف سداسلا طرشلا دنع اذه لبق

 غلابلا لجرلا أطي نأب كلذو ؛ءطولا لاح امهيف لامكلا دجوي نأ :نماثلا طرشلا

 :هللا ءاش نإ ءاهركذن تارقف هتحت طرشلا اذهو .ةرح ةلقاع ةغلاي ةأرما رحلا لقاعلا

 كلامو نسحلاو بيسملا نب ديعس بهذ .دبعلا حكنت ةرحلا :ىلوألا ةرقفلا

 .ةنصحم ريصتو اهنصحي دبعلا نأ ىلإ ءرذنملا نباو روث وبأو يعفاشلاو

 .اهنصحي ال دبعلا نأ ىلإ يأرلا باحصأو ءاطعو يعخنلا بهذو

 ةبتع نب هللادبعو بيسملا نبا بهذ .رحلا تحت نوكت ةمألا :ةيناثلا ةرقفلا

 .اهئطو اذإ هنصحت اهنأ ىلإ يعفاشلاو كلامو يرهزلاو

 قاحسإو دمحأو يروثلا نايفسو ةداتقو نيريس نباو نسحلاو ءاطع بهذو



 متنا
 دودحلا :باتك (مه:0)ثيدحلا هيما

 .هنصحت اهنأ ىلإ روهمجلا بهذ .غلبت مل يتلا ةيبصلا أطي لجرلا :ةثلاثلا ةرقفلا

 .هنصحت ال :ةيفنحلا لاقو

 ىلإ روهمجلا بهذ .غلبي مل يذلا يبصلاب جوزتت ةريبكلا ةأرملا :ةعبارلا ةرقفلا

 .يعازوألا لوق هوحنو .اهنصحي ال هنأ ىلإ كلام بهذو ءاهنصحي هنأ

 .نونجمب جوزتت ةأرملا سكعلا وأ اهأطيف ةنوئجمب جوزتي لجرلا مدقت ام لثمو

 نإ :نولوقيو نوللعي ناصحإلا مدعب تارقفلا يف مدقت ايف نولوقي نيذلا اذه ىلعف

 الماك اذذلت ذذلتي ال ناسنإلاف .طورشلا هذه تعمتجا اذإ الإ نوكت ال ةمعنلا مامت

 ال يهف ةريغص وأ ءاهنم هسفن ىلع ىشخي اهعماجي وهو امبرف «ةنونجم هتجوز تناك اذإ

 .ةصقان يهف ةمألا كلذكو «هليلع يفشت الو هليلغ يورت

 ناصحإلاب لوقلا نأ رهظي يذلا :اذه ىلعف .ليلد ىلإ دنتسي ال ىرت اك اذهو

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه

 :(0:08/9) ليسلاو )١11/8(: ؟ينغملا”و «(اهدعب امو“ )١7/ 8٠ ؟نايبلا” و .(7 6807/7807 /9/) ؟فارشإلا” :رظنا

 .(84) ؟انزلا ةبوقع” و «(اهدعب امو ؟717 /) "عتمملا حرشلا” و

 ؟ناصحإلا يف مالسإلا طرتشي له

 ىلعف .دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو يرهزلا لوق وهو .طرتشي ال :لوألا لوقلا

 .نينصحم اراص اهئطوف ةيمذ ملسملا جوزت نإف «نينصحم نايمذلا نوكي :اذه

 .نييدوهيلا مجر يف فلؤملا هركذ يذلا دشتي# رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 يبعشلاو يعخنلاو ءاطع لوق وهو .ناصحإلا يف طرش مالسإلا :يناثلا لوقلا

 .املسم ةيمذلا نصحت الو ءانصحم رفاكلا نوكي ال :اذه ىلعف .يروثلاو دهاجمو

 للاب َكَرْشَأ ْنَم» :لاق يي يبنلا نأ ديطن» رمع نبا نع ءاج ام :مهتجح

 :اولاق )7١17(« ؟ةفيعضلا” يف ينابلألا ةمالعلا هفعض ثيدحلاو .'نَصْحْمب َسْيَلَت



 نبا لاق .فذقلا ناصحإك هيف اطرش مالسإلا ناكف ةيرحلا هطرش نم ناصحإ هنألو

 ال هنأ يف هلصأ ىلع ءانب ملسملا نصحت ةيمذلا نأ الإ مهوقك كلام لاقو :هللو ةمادق

 .يعفاشلل الوق كلذ نوكي نأ ين يغبنيو «نيجوزلا يف لالا ربتعي

 وهف فلؤملا هركذ يذلا دهتت#» رمع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .كلذ يف حيرص
 .(8//'177) ؟ينغملا” و (558/19) ؟"فارشإلا# :رظنا

 م

 دودحلا :باتك (؟0.0)ثيدحلا (ه)

 تومي ىتح مجرلا هيلع موادي نصحملا ينازلا

 مجرلا قالطإ نآلو :هكللك ةمادق نبا لاق ءعامجإلا اذه ىلع هكللَو رذنملا نبا لقت

 مجر دقو ؛[7١١:ءارعشلا]# تِموحْرَمْلا نم َنتْوكَعْلام :ىلاعت هلوقك هب لتقلا يضنقي

 .اوتام ىتح ةيدماغلاو ازعامو اينز نيذللا نييدوهيلا دن < هللا لوسر
 .(168/8) "ينغملا”و «(؟59 /9/) "فارشإلا” :رظنا

 لتقي امم اهريغو ةراجحلاب نوكي ينازلا مجر

 لاق «فزخلاو ردملاو ماظعلاب هانيمرف ملسم يف كش رباج ثيدح يف ءاج

 مجرلا نأ :ءاملعلا هيلع قفتا امل ليلد اذه )١195(: "ملسم حرش” يف هكلله يوونلا

 هب لصحي امت كلذ ريغو بشخلا وأ فزخلا وأ ماظعلا وأ ردملا وأ رجحلاب لصحي

 وه سيل اةَراَجحلاب اّمْحَر ثا :كلَيَي هلوق نأ انمدق دقو .راجحألا نيعتت الو ءلتقلا

 .طارتشالل

 هب مهؤادتباو مجرلا عضوم دوهشلاو مامإلا روضح مكح

 دمحأو يعفاشلا لوق وهو .دوهشلا الو مامإلا رضحي نأ بجي ال :لوألا لوقلا

 .رذنملا نباو



 ما

 رخل
 كح

 دودحلا :باتك (مه.)ثيدحلا () ٠س

 تبث دحلاو ءامهرضحي ملو ةيدماغلاو زعام مجرب رمأ ديني يبنلا نأ :مهتجح

 ملو «اَهْمْخْراَف ْتَفَرَْغا نإ ءاَذَه ِةَأَوْما لِ ُسِبن اي َدْغاَو» :لاق اضيأو ءاهفارتعاب

 .دودحلا رئاسك «ةنيبلا الو مامإلا هرضحي نأ مزلي ملف دح هنألو ؛اهرضحي

 نإو «مجرلاب ةءادبلاو روضحلا دوهشلا مزل ةنيبب دحلا تبث نإ :يناثلا لوقلا

 .ةفينح بأ لوق وهو .مجرلاب ةءادبلاو روضحلا مامإلا ىلع بجو فارتعالاب تبث

 نم لوأف رارقإب ناك اف نامجر مجرلا :لاق هنأ كن يلع نع يور ام :هتجح

 ل اذإ هنألو ؛سانلا مث ةنيبلا مجري نم لوأف ةنيبب ناك امو «سانلا مث مامإلا مجري

 .ةهبشلاب طقسي دحلاو ةهبش كلذ ناك مامإلا الو ةنيبلا رضحت

 :هثللك ةمادق نبا لاق ؟بحتسي لهو .بجي ال هنأو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 بابحتسا يف افالخ ملعن الو «سانلا مث مامإلا مجري نأ فارتعالا ةنس :دمحأ لاق

 .كلذ

 .(08 /5) "ءاوضألا” و د١1 /8) "ينغملا” و ((757/17"3) ؟نايبلا”و 2771١(( /1) "فارشإلا” :رظنا

 موجرملا باذع رضحت يتلا ةفئاطلا ددع

 ةلبانحلاو دهاجمو سابع نبا لوق وهو .هقوف اف دحاو ةفئاطلا :لوألا لوقلا

 ميقي يذلا نأل ؛دحلا ميقي يذلا عم ادحاو اودارأ مهنأ رهاظلاو ءرذنملا نبا هراتخاو

 .ةرورض لصاح دحلا

 ليلدب ؛دحاولا ىلع عقي ةفئاطلا مسا نآلو ؛دتتإع سابع نبا لوق هنأ :مهتجح

 .[9:تارجحلا]# اَمجَتِيَب اوُحِلَصأَ أوُنَتَنمَأ َنيِنِمْؤُمْلأ َنِم ِناَئَفيأَط نإَو# :ىلاعت هلوق

 .ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةفينح يبأ لوق وهو .ادعاصف ةعبرأ ةفئاطلا :يناثلا لوقلا

 .قاحسإو ءاطع لوق وهو .ادعاصف نانثا :ثلاثلا لوقلا

 .يرهزلا لوق وهو .ةثالث :عبارلا لوقلا



 ص لأ

4 

 كح
 انها

 دودحلا :باتك (مه.)ثيدحلا (ه) هج

 .ةسمخح :ةعيبر لاقو .نسحلا لوق وهو .ةرشع :سماخلا لوقلا

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه برقألا

 .(5717) "انزلا ةبوقع” و )١4/١17(« "يبطرقلا” و ١7٠١(: /4) "ينغملا”و ((554 /1) "فارشإلا” :رظنا

 موجرملل رفحي له

 يبأو فسوي يبأو ةداتق لوق وهو .ةموجرملاو موجرملل رفحي :لوألا لوقلا

 .ةياور يف ةفينح

 اهب رمأ مث :هيفو «ةيدماغلا ةصق يف ملسم يف كن ةديرب ثيدح :مهتجح

 ملسم يف اضيأ كلظ ةديرب ثيدح اذكو ءاهومجرف سانلا رمأو اهردص ىلإ ال رفحف

 .مجرف هب رمأ مث «ةرفح هل رفح ةعبارلا ناك |ملف :هيفو ءزعام ةصق يف اضيأ
 يف دمحأو ةفينح يبأو كلام لوق وهو .امهنم دحاول رفحي ال :يناثلا لوقلا

 .مهنع روهشملا

 ام هللا وف :هيفو يملسألا زعام ةصق يف ملسم يف ديعس يبأ ثيدح :مهتجح

 .فزخلاو ردملاو ماظعلاب هانيمرف انل ماق نكلو «هانقثوأ الو هل انرفح

 .رارقإلاب مجري نم ال ةنيبلاب مجري نمل رفحي :ثلاثلا لوقلا

 لوق وهو .رارقإلاب وأ ةنيبلاب هانز تبث ءاوس ءلجرلل رفحي ال :عبارلا لوقلا
 ؛اهردص ىلإ امل رفحلا بحتسي :اهدحأ :مهدنع هجوأ ةثالث هيفف ةأرملا امأو .ةيعفاشلا

 نإ برها اهنكميل ؟الف رارقإلاب تبث نإو بحتسي ال :يناثلاو ءامل رتسأ نوكيل
3 

 .ثتعجر

 .-هللا امهمحرح يطيقنشلاو يناكوشلا حيجرت وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .هقفلا لوصأ ةعانص بسحب اليلد ةروكذملا لاوقألا ىوقأ :هغللج ىطيقنشلا لاق

 وأ ةنيبب هانز تبث «ىثنأ وأ ناك اركذ ءاقلطم هل رفحي موجرملا نأ :ثيدحلا ملعو



4 
 موا ١

 دودحلا :باتح (م5.)ثيدحلا (0)ج

 ىل انرفح الو هانقثوأ اف :ملسم حيحص يف ديعس يبأ لوق نأ كلذ هجوو هرارقإب

 رفح ةعبارلا ناك املف :ظفلب «ةديرب ثيدح نم هحيحص يف ملسم هاور ام هيلع مدقي
 .هل رفح ازعام نأ يف حيرص حيحص صن وهو .مجرف هب رمأ مث «ةرفح هل

 .ينانلا ىلع مدقم تبثملا نآل :يناكوشلاو وه اضيأ لاقو
 .(600/5) ؟ءاوضألا” و (08/9) ؟لينلا” و )١7944(. ؟ملسم حرش” و )١28/4(( ؟ينغملا” :رظنا

 ؟مجرلا عم دلجي له ينارلا

 لهأ روهمج لوق وهو .طقف مجرلا هيلع انإ نصحملا ىلع دلج ال :لوألا لوقلا

 رمع نع يورم وهو ءدمحأ نع ةياور الإ ,مهباحصأو ةعبرألا ةمئألا :مهنم «ملعلا

 . مهتتو» دوعسم نباو ناثعو

 يفو هضم دلاخ نب ديزو ةريره بأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 اهاور زعام ةصق اذكهو ؛!اَهْبْراَف ْتَقّتْعا ِنإَق داّذه ةَأَرْا َلِإ ُسَْنَأاَُدْغاَو» :هرخآ

 و مجرلا اوركذ مهلكو مهريغو هه ةرمس نب رباجو هللادبع نب رباجو ةريرهوبأ

 اهيف سيل نييدوهيلا ةصق يف دعتتتتم رمع نبا ثيدح اذكهو «دلجلا مهنم دحأ ركذي مل

 هيفو «ةنيهج نم ةأرما ةصق يف ملسم يف نيصح نب نارمع ثيدح اذكو .دلجلا ركذ

 .دلجلا نود مجرلا

 هركذ كف بلاط يبأ نب ىلع لوق وهو .مجري مث دلجي هنأ :يناثلا لوقلا

 وهو .مغت» رذ يبأو بعك نب يبأو سابع نبا نع يورو «هحيحص يف يراخبلا

 .دمحأ نع ةياورو يرهاظلاو دوادو رذنملا نباو قاحسإو نسحلا لوق

 :رونلا] دل هَ متم لك اوُدَِجَف نزلو ُةياَلا # :ىلاعت هلوق مومع :مهتجح

 :هيفو «ملسم يف ةدابع ثيدحو «ءنصحم ريغ نم انصحم صخب ملو ةانزلا معف 7

 . ْمُحَرلاَو ةئام ٌدْلَج بيلا ُثّيَتلا»
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- 0071 
 دودحلا :باتح (مه:)ثيدحلا (0)ج

 لك ليلد :نيلوقلا ركذ نأ دعب هكللذ يطيقنشلا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 :رومأل ؛مجرلا عم دلجي الو ءطقف مجري هنأ :يدنع |هيرقأو «يوق امهنم

 يف مجرلا ىلع راصتقالا تاياور نأ :اهنمو هملعلا لهأ روهمج لوق هنأ :اهنم

 ثيدح نع كش الب ةرخأتم اهلك «نييدوهيلاو «ةيدماغلاو «ةينهجلاو ءزعام ةصق

 نم دحأ هركذي ملو ءمجرلا عم دلجلا اهنم لك يف نوكي نأ دعبي دقو .كفض ةدابع

 را َلِإ ٌسْيََأ اي ُدْغاَو» :حيحصلا يف تباثلا هلوق نأ :اهنمو ءاهقرط ددعت عم ةاورلا

 يذلاو ءاهمجر اهفارتعا ءازج نأب ْدْدَيَي هنم حيرصت .(!اَهُمْجْراَف ْثَقرَتْغا ِنِإَف داَذَه

 .طقف مجرلا ثيدحلا يف وهو «ءازجلا وه طرشلاب دجوي

 .(؛ ١ /5) «ءاوضألا”و 36 "ينغملا”و 58/7(2؟5) "راكذتسالا”و 25657 /7) ؟فارشإلا” :رظنا

 همرحم تاذب ىنز نم ةبوقع
 ةفص يف اوفلتخاو ءدحلا هيلع نأ همرحم تاذب ىنز نم نأ ىلع نوملسملا قفتا

 :دحلا

 نب رباج لوق وهو .نصحم ريغ وأ انصحم ناك ءاوس ءاقلطم لتقي :لوألا لوقلا

 .ميقلا نبا هراتخاو دمحأ نع ةياورو رذنملا نباو ةمثيخ يبأ نباو قاحسإو ديز

 ؟ديرت نيأ :تلقف «ةيارلا هعمو يمع تيقل :لاق كن ءاربلا ثيدح :مهتجح

 ذخآو .هقنع برضأ نأ هدعب هيبأ ةأرماب جوزت لجر ىلإ هي هللا لوسر ينثعب :لاق

 يلع مالكلا لاطأو )١18/8( ءاورإلا” يف ينابلألا هححصو يذمرتلا هاور .هلام

 .(ةوُلتفاَف مّرْخَع ِتاَذ َلَع َعََو ْنَم' :اعوفرم سابع نبا ثيدحب اضيأ اولدتساو

 .(77/) "ءاورإلا» يف هلل ينابلألا هفعضو ءامهريغو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ



 -نسلا

 7” ا
 دودحلا :باتك (مه:)ثيدحلا ()ج

 روث يبأو يعفاشلاو كلامو نسحلا لوق وهو .انزلا دح هدح :يناثلا لوقلا

 .ةنسلاو باتكلا نم ةلدآلا مومعل ؛دمحأ نع ةياورو دمحمو بوقعيو

 يذلا ءاربلا ثيدحل ؛هحرش يف هفلله يناكوشلا لاق «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 تايعطق نم ايعطق فلاخ نم لتقب رمأي نأ مامإلل زوجي هنأ ىلع ليلد هيف :هركذ مدقت

 تري مكؤآب ا َمكَناَم وحك اَلَو# :لوقي ىلاعت هللا نإف ؛ةلأسملا هذهك ةعيرشلا

 رمأ يذلا لجرلا كلذ نأ ىلع ثيدحلا لمح نم دب ال نكلو «[1؟؟:ءاسنلا]# ِهكَسَيِلأ

 .لتقي دترملاو ءرفكلا تابجوم نم كلذو ؛الحتسم هلعفو «ميرحتلاب ملاع هلتقب ديبي

 "ميقلا نبا دنع تاريزعتلاو دودحلا”و 56 /9( ؟لينلا”و 56 /م)١ "؟ينغملا”و 8/0 ؟"فارشإلا” :رظنا

 )١670(.

 ةريغصلاب ىنز اذإ لجرلا

 هيلع ماقي «موي تنب تناك ولو «ةريغصب ىنز اذإ لقاعلا غلابلا :لوألا لوقلا

 .ةيكلاملاو ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا بهذم وهو .دحلا

 .مرحم جرف يف جاليإ هنأل ؛ةغلو اعرش ىنز لجرلا نأل :اولاق

 اهنأل ؛ئطاولا ىلع دحلا بجوي اهؤطو نكمي يتلا ةريغصلا :يناثلا لوقلا

 الو ةداع اهؤطو نكمي ال يتلا ةريغصلا امأو .نينس عستب مهضعب هددحو .ةريبكلاك

 .ةلبانحلا ضعبو ةيكلاملا ضعبو ةيفنحلا لوق وهو .اهئطاو ىلع دح الف ءاهلثم عماجي

 ققحتي ال لعفلا لامكو «لعفلا لايك ىلع دمتعي دحلا بوجو نأ :مهتجح

 الو ءاهؤطو نكمي ال يتلا ةريغصلا قح يف لمتكم ريغ وهو «لحملا لاك نودب

 . عاجلا لمتحت

 هيلع ليلد ال كلذ وحن وأ تاونس عستب ديدحتلاو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو

 ٍدوفع و بلآ" و و )١0/6(, "انزلا ةيوقع”و ء(553/1”17١9) ؟ناسلا”وء(1481/48) © تخملا» : رظنا



 محلا كس
 دودحلا :باتك (مه١)ثيدحلا (هز.

 ةتيم ةأرماب ىنز اذإ

 كلامو ةعيبر لوق وهو .دحلا هيلعف ةتيم ةأرماب ىنز اذإ لجرلا :لوألا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو دمحأ بهذم يف هجوو يعفاشلل لوقو يعازوألاو

 هنألو ؛ةيح ئطو اذإ ام هبشأف «هيف هل ةهبش ال مرحم جرف يف جاليإ هنأ :مهتجح

 .ةتيملا ةمرح كته ةشحاف هنوك ىلإ مضنا هنأل ؛اثإ رثكأو ابنذ مظعأ

 دنع حصأللاو دمحمو ةفينح يبأو نسحلا لوق وهو .هيلع دح ال :يناثلا لوقلا

 .هيلع دح الو ةئام برضي :يرهزلا لاقو «دمحأ بهذم يف هجوو ةيعفاشلا

 ءاهنع رجزلا عرش ىلإ ةجاح الف ؛سفنلا اهفاعتو اهلثم ىهتشي ال هنأل :اولاق

 .ارجز بجو امنإ دحلاو

 ماقيو ناز لجرلاف :اذه ىلعو .ةماع صوصنلا نأل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ةينازب تسيل ةأرملا تناك نإو «دحلا هيلع

 .(199) "انزلا ةبوقع” و )11417/١5(( ؟عتمملا حرشلا” و 18١(« /8) ؟"ينغملا”و ((1947/17) ؟فارشإلا” :رظنا

 دحاو دح هيلعف دحي ملو ارارم ىنز اذإ

 نم دحلا بجوي ام نأ :هتلمجو :(517/8) "ينغملا” يف هفللو ةمادق نبا لاق

 «دحاو دح أزجأ .دحلا ةماقإ لبق رركت اذإ ءرمخلا برشو «فذقلاو «ةقرسلاو ءانزلا

 لهأ نم هنع ظفحن نم لك اذه ىلع عمجأ :هللله رذنملا نبا لاق «هانملع فالخ ريغب

 ءروث وبأو ,قاحسإو .دمحأو «ةفيئحوبأو «كلامو ءيرهزلاو ءءاطع :مهنم «ملعلا

 .يعفاشلا بهذم وهو ,فسوي وبأو

 هيف ملعن ال ءاهدح اهيفف ,ىرخأ ةيانج هنم تثدح مث هدحلا هيلع ميقأ نإو

 .هنع ظفحي نمع رذنملا نبا هاكحو ءافالخ



 انزلا ميرحت ملعي الوهو ىنز اذإ

 دح ال هنأ ىلإ .هتني» يلعو ناثعو رمع نع يورم وهو .ملعلا لهأ ةماع بهذ

 .انزلا ميرحت ملعي ال وهو «ىنز اذإ ينازلا ىلع
 نإف .هميرحت ملعي ال هنأ ىعداو لجر ىنز نإف :هنثله "نايبلا” بحاص لاق

 بيرق ناك نإو ءرهاظلا فالخ كلذ نأل ؛هلوق لبقي مل نيملسملا نيب , أشن دق ناك

 .ملعي ال هنأ رهاظلا نآل ؛هلوق لبق نيملسملا نم ةديعب ةيداب يف أشن وأ مالسإلاب دهع

 .ينغملا يف هكللذ ةمادق نبا لاق هوحنبو

 نأل ؛هلوق لبق «لطاب حاكن داسفب لهجلا ىعدا نإو :اًضيأ ةمادق نبا لاقو

 ءاريثك لهجي اذه لثم نألو «ةدعلا يف حاكتلا ميرحتب لهجلا يعدملا لوق لبق رمع

 .ملعلا لهأ ريغ ىلع ىفخيو
 .(186 /4) "ينغملا” و )١1/ 75٠0(« "نايبلا”و «(7591 /97) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟دحلا هيلع ماقي لهف ,اهركم لجرلا ىنز اذإ

 نباو يعفاشلا لوق وهو .هيلع دح الف انزلا ىلع لجرلا هركأ اذإ :لوألا لوقلا

 .نيميثع نباو ةمادق نبا هراتخاو «هنع روهشملا ريغ يف كلامو دمحأ نع ةياورو رذنملا

 ْنَع َعِفَر١ د هلوقو «[5١1:لحنلا]4 رك ْنَم الإ :ىلاعت هلوق :مهتجح

 ءاركإلاو «تاهبشلاب أردت دودحلا نألو ؛ههَْلَع اوُهِرْكُمْسا اَمَو ُناَيّتلاَو أطل يِتمَأ

 .دحلا عنميف ةهبش

 يف كلامو دمحأ نع ةياورو رفزو روث يبأ لوق وهو .دحلا هيلع :يناثلا لوقلا

 .حوجرم هل لوق يف يعفاشلاو «هنع روهشملا

 ءراشتنالا دجو اذإف .هيفاني هاركإلاو «راشتناب الإ نوكي ال ءطولا نأ :مهتجح

 .هاركإلا ىفتنا



 017 ا
 دودحلا :باتك (*ه.)ثيدحلا (ه)ج

 «هيلع ءيش الف «ىنزف هسفن ىلع فاخ ىتح ناطلسلا ههركأ اذإ :ثلاثلا لوقلا

 .ةفينح يبأ لوق وهو .دحلا هيلعف «ىنزف هريغ ههركأ اذإو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه برقألا

 )15١(. ؟انزلا ةبوقع” و ((506 )١5/ "عتمملا حرشلا” و «(1417/8) "ينغملا”و «(755 /97) ؟فارشإلا» :رظنا

 انزلا ىلع ةأرملا تهركأ اذإ

 بارش وأ ماعط عنم وأ ديده# وأ ءاجلإ وأ برضب انزلا ىلع تهركأ اذإ ةأرملا

 رمع مهنم ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .دحلا اهيلع بجي ال .هوحنو هيلإ ارارطضا

 يف دمحأ نع يورو «فالخلا مدع ةمادق نبا لقنو ءمهباحصأو ةعبرألا ةمئألاو كينغ

 .دحت ةهركملا ةأرملا نأ ىلإ ةروهشم ريغ ةياور

 :ىلاعت هلوقو 11١ 7:لحنلا14ةرَكحأ ْنَم اّلِإل :لاعت وق :روهمجلا ةجح

 َعِفُر١ :ةيَي هلوقبو 0177 :رونلا]4 ميت ُروْفَع ٌنههْذإ دعب نم هَل َنِإَو نُههِرْكُي نمو#
 ةهكع اوفر ختشا اكو نيو طخا ىلا نع

 «كلذ يف كش الو دحي هركملا نكل ءاهيلع دح ال هنأو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 .ملعأ هللاو

 حرشلا”و )18/1١(« ؟فاصنإلا”و «(187/8) ؟ينغملا”و «( 704 /17) نايبلا”و ,(797 /7) «فارشإلا” :رظنا

 )١54(. ؟انزلا ةبوقع” و ((70 5 )١5/ "عتمملا

 هيف ةبوقعلاو هنالطب ىلع عمجم حاكن يف ءطولا

 ةدتعم وأ ةجوزتم وأ ةسماخ حاكنك هنالطب ىلع عمجأ حاكن لك :لوألا لوقلا

 دحلل بجوم انز وهف «ةرهاصم وأ عاضر وأ بسن نم مرحم تاذ وأ اثالث ةقلطم وأ

 ةيكلاملا لوق وهو .ميرحتلاب املاع ادماع هيف ئطو اذإ ءدقعلا لبق هيف عورشملا

 .مزح نباو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو



 عخلا كس
 دودحلا :باتك (مه.)ثيدحلا (ه). ٠

 رمع نع ارثأ اوركذو .دحلا بجوف ةهبش الو اكلم فداصي مل ءطو هنأل :اولاق

 ول :لاقف ءال :الاق ؟(تملع له :لاقف اهتدع يف تجوزت ةأرما هل عفر هنأ كي

 دنسب )54١/17( يقهيبلا هجرخأ .امهنيب قرف مث اطاوسأ هدلجف .(ىتمجرل امكتملع

 . نفخ ىلع نع ارثأ اضيأ اوركذو «لوبقلا هرهاظ

 ةسماخلا حاكنك هنالطب ىلع عمجملا حاكتلا يف دحلا بجي ال :يناثلا لوقلا

 الو ةتام دلجي يعخنلا لاقو ءرفزو ةفينح يبأ لوق وهو .رزعي نكلو ءاثالث ةقلطملاو

 .تاهبشلاب أردت دودحلاو «ةهبش دقعلا ةروص نأل «ىفني

 ملعلا نأل ؛دودرم هعم نمو ةفينح يبأ لوقو ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ,ةهبش دقعلا نوكي نأ يفني ميرحتلاب

 )١50(. ؟انزلا ةبوقع” و ١47( /8) ؟ينغملا” و ١57(: /17) ؟ىلحملا” و 7585 /0) ؟فارشإلا» :رظنا

 هيف فلتخملا حاكنلا يف ءطولاب دحلا أردي

 «ةعتملا حاكنك هيف فلتخم حاكت يف ءطولاب دحلا بجي الو :هغللج ةمادق نبا لاق

 اهتخأ ةدع يف تخآلا حاكنو .دوهش الو يلو الب حاكتنلاو «ليلحتلاو «راغشلاو

 لهأ رثكأ لوق اذهو .ةيسوجملا حاكنو «نئابلا ةعبارلا ةدع يف ةسماخلا حاكنو «نئابلا

 نبا لاق .تاهبشلاب أردت دودحلاو «ةهبش هيف ءطولا ةحابإ يف فالتخالا نأل ؛ملعلا

 .هبشلاب أردت دودحلا نأ ءملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هكللج رذنملا

 .(501/15) "عتمملا حرشلا” و ١87(. /) ؟ينغملا” و (5901 /9/) ؟"فارشإلا” :رظنا

 دحلا بجوو انزلا تبث ينازلا رقأ اذإ

 ينازلا رارقإب ءادلج وأ ناك امجر دحلا بوجوو انزلا توبث ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 .ةينازلاو

 ؟تارم عبرأ رارقإ نم دبال مأ ةدحاو ةرم رارقإلا يفكي له :اوفلتخاو



 دودحلا :باتك (”ه.)ثيدحلا

 يبأ لوق وهو .تارم عبرأ نوكي نأ انزلاب رارقإلا يف طرتشي :لوألا لوقلا

 ليل يبأ نبا امأف .حلاص نب نسحلاو قاحسإو دمحأو ليل يبأ نباو هباحصأو ةفينح

 ةفينحوبأ امأو .دحلا همزل سلاجم وأ دحاو سلجم يف تارم عبرأ رقأ اذإ :الاقف دمحأو

 .سلاجم ةعبرأ يف تارم عبرأ رقي ىتح دحلا هيلع بجي ال :اولاقف هباحصأو

 :هيفو ءزعام ةصق يف هثْللَو فلؤملا هركذ يذلا كتف ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 .تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش ايلف

 رمعو ركب بأ نع يورم وهو .ةدحاو ةرم رارقإلا عوقو يفكي :يناثلا لوقلا

 .رذنملا نباو يعفاشلاو يتبلاو روث يبأو دامحو كلامو نسحلا لوق وهو .دنضننيع

 :(هيفو دغيم دلاخ نب ديزو ةريره بأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 :ةينهجلا مجرب و يبنلا رمأو «!اَهْمْعْراَف ْتَكتْا نق ذه ةَأَرْا َلِإ سن ا ُدْغاَو»
 .ةرم تفرتعا امنإو

 ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ يلوق رهظأ :لاق هلل يطيقنشلا هلاق ام :وه باوصلا

 ىلع ةلادلا ثيداحألاو «عبرألا طارتشا ىلع ةلادلا ثيداحألا نيب عمجلا وه :يدنع

 لامعإ نأل ؛نكمأ ام ىتم بجاو ةلدألا نيب عمجلا نأآل ؛ةدحاولا ةرملاب ءافتكالا

 اهيف يتلا ثيداحألا لمح وه روكذملا عمجلا هجوو ءامهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيليلدلا

 ةحص يف اسبتلم هرمأ ناك نم ىلع ةرم رارقإلا رودص دعب دحلا ةماقإ نع .يخارتلا

 ةماقإ ثيداحأ لمحو .كلذ وحنو ءركسلا نم هوحصو .هركس يفو «هلالتخاو .هلقع

 .ركسلا نم هوحصو هلقع ةحص تفرع نم ىلع ةدحاو ةرم رارقإلا دعب دحلا

 ها .راطوألا لين يف يناكوشلا هحجر عمجلا اذهو .تالطبملا نم هرارقإ ةمالسو

 ؟ءاوضألا”و (28/9) "لينلا”و )١91/8(( "ينغملا”و 71/9 )1١7/ ؟نايبلا”و ,.(757 /ال) ؟"فارشإلا” :رظنا

8/5 )). 



 كي
 دودحلا :باتك (00.)ثيدحلا (0)-

 لامتحا لك يفني احيرصت ينازلا حرصي نأرارقإلا ةحصل طرتشي

 لوزتل «لعفلا ةقيقح ركذي نأ رارقإلا ةحص يف ربتعي :هفللو ةمادق نبا لاق

 22 يلا نأ :سابع نبا ىور دقو هدحلل بجومب سيل امع ربعي ىنزلا نأل ؛ةهبشلا

 ال .(؟اَهَتْكَقَأ» :لاق .ال :لاق «!َتَرَظَت ْوَأ «َتْرَمَع وأ َتْلَيَت َكّلَعَل» :زعامل لاق

 نبا لوق وحنبو :تلق .يراخبلا هاور .همجرب رمأ كلذ دنعف :لاق «!معن :لاق «ينكي

 .هنللك يطيقنشلا لاق اذه ةمادق
 .0717/154) "عتمملا حرشلا” و 0735 /1) "ءاوضألا” و 074 /4) ؟لينلا”و «(197/8) ؟"ينغملا” :رظنا

 رارقإلا نع عوجرلاب ادح بجوي امب هدنع رقأ نمل مكاحلا ضيرعت

 دحلا هدنع تبثي يذلا «مكاحلا وأ امإلل بحتسيو :هكللذ ةمادق نبا لاق

 نع يور اى «متي مل اذإ همامتإ نع فوقولاو «مت اذإ عوجرلاب هل ضيرعتلا «رارقإلاب

 «ىرخألا ةيحانلا نم هءاج مث .هدنع رقأ نيح ءزعام نع ضرعأ هنأ دي يبنلا

 2(؟َتَْك َكّلَعَل ؟َتْلَتَك َكّلَعَل» :لاق مث ءاعبرأ هرارقإ ممت ىتح .هنع ضرعأف

 .(!َتْلَعَف َكُلاَخِإ اَم :ةقرسلاب رقأ يذلل لاق هنأ يورو

 فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره يبأ ثيدح ركذ نأ دعب هكلله يطيقنشلا لاقو

 هنإف ؛هللا رفغتسيو .هسفن ىلع رتسي نأب ينازلل ضيرعتلا هنم ذخؤيو :زعام ةصق يف

 .احح اص لمعو نمآو بات نمل رافغ

 .( /1) ؟ءاوضألا” و (؟17/4) "ينغملا” :رظنا

 تركنأو ةأرماب انزلاب لجرلا رقأ اذإ

 .اهنود دحلا هيلع بجو «تركتنأو ةأرماب ىنز هنأ لجرلا رقأ اذإ :لوألا لوقلا

 .يعفاشلل لوقو روث يبأو دمحأو كلام لوق وهو



-َ 

 001 ل
 دودحلا :باتك (م0.)ثيدحلا (0)ج

 :هيفو دضت#ع دلاخ نب ديزو ةريره بأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 ثيدحو «ءزعام ةصق يف كخ ةريره يبأ ثيدح اذكو .ااَهَْمْحْراَف ْتْفَرَتْغا ٍنِإَق»

 ثعبف ءاهامس ةأرماب ىنز هنأ هدنع رقأف ْدْيَيَي يبنلا ىتأ الجر نأ كني دعس نب لهس

 دحلا هدلجف ؟تنز نوكت نأ تركنأف ؛كلذ نع اهأسف ةأرملا ىلإ ْدْكَي هللا لوسر

 .نسح هدنسو «(5 47217/) دوادوبأ هجرخأ .اهكرتو

 بيذكت نأل :اولاق .فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وه .هيلع دح ال :يناثلا لوقلا

 .هنع دحلل ةئراد ةهبش ةأرملا

 هراتخاو يعفاشلل لوق وهو .فذقلا دحو انزلا دح دحي :ثلاثلا لوقلا

 .يطيقنشلاو يناكوشلا

 2 يبنلا نوكو ؛فذقلا دح يف ةلدألا مومعو انزلا دح يف ةلدألا مومع : :مهتجح

 .هب بلاطملا مدعل فذقلا دح هدحي مل

 .ملعأ هللاو ءيوق لوق ثلاثلا لوقلا نأ ىلع ءلوألا لوقلا :وه برقألا

 «ءاوضألا”و .(8ا//4) ؟لينلا”و ١9(. /م) ؟ينغملا”و .05"0/) ؟نايبلا»و ء(1”9/١/7) "؟فارشإلا” :رظنا

 .(؟عرك)

 نوذجملاو يبصلا رارقإ حصياال

 بوجو يف امهرابتعا يف فالخ الف لقعلاو غولبلا امأ :هفللك ةمادق نبا لاق

 .(مهمالكل مكح الو ءامهنع ملقلا عفر دق نونجملاو يبصلا نأل ؛رارقإلا ةحصو ءدحلا

 كتنيخ ةريره بأ ثيدحو هَّناَلَت ْنَع ُمّلَقلا َعِفَُر» :ثنلخ لع ثيدح ركذو

 :لاق مث .1؟ٌنوُنُج َكبأ» :هيفو فلؤملا هركذ يذلا

 تماق وأ «قيفم وهو ىنز هنأ هتقافإ يف رقأف ءىرخأ قيفيو ةرم نجي ناك نإف

 «يعفاشلا لاق اذهبو .افالخ اذه يف ملعن ال «دحلا هيلعف «هتقافإ يف ىنز هنأ ةئيب هيلع



 نجلا

 دودحلا :؛باتك (005:)ثيدحلا محتل

 ؛هفيلكت لاح يف هنم دجو دحلل بجوملا انزلا نأل ؛يأرلا باحصأو ءروث وبأو

 ملو «هتقافإ يف رقأ نإف همالك رابتعا لاح يف دجو هرارقإو .هنع عوفرم ريغ ملقلاو

 ؛دحلا بجي مل ,هتقافإ لاح ىلإ هفضت ملو ءانزلاب ةنيبلا هيلع تدهش وأ «لاح ىلإ هفضي

 .لامتحالا عم دحلا بجي ملف «هنونج لاح يف دجو هنأ لمتحي هنأل
 )6٠0/11"0(. ؟نايبلا”و ١945 /8) "ينغملا” :رظنا

 انزلابرقأ اذإ سرخألا

 .قافتاب هيلع دح ال هتراشإ مهفت ال يذلا سرخألا

 :هتراشإ مهفت يذلا يف اوفلتخاو

 .دحي هنإف «هنع مهفف بتك وأ ةراشإلاب انزلاب رقأ اذإ سرخألا :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا نم يضاقلاو رذنملا نباو روث يبأو مساقلا نباو يعفاشلا لوق وهو

 .قطانلاك انزلاب هرارقإ حص ءانزلا ريغب هرارقإ حص نم نأ :مهتجح
 .ةيفنحلا لوق وهو .ةنيبب الو هرارقإب دحي ال :يناثلا لوقلا

 يف ةهبش كلذ نوكيف ؛دصقي ام ريغ ىلع اهمهفل ةلمتحم هتراشإ نأ :مهتجح

 الو ءاهنع ريبعتلا هنكمي ال ةهبش هل نوكي نأ لامتحال ةنيبلاب بجي الو ءدحلا ءرد

 .ةهبش اهنوك فرعي

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 ١486(. /8) "ينغملا” و .(3”ا/4 )١١/ ؟نايبلا”و «(؟514 /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 هركم نمرارقإلا حصياال

 رقيل لجرلا برض ولف .هركملا نم رارقإلا حصي الو :هنلل ةمادق نبا لاق

 نأ يف افالخ ملعلا لهأ نم ملعن الو .انزلا هيلع تبثي لو «دحلا هيلع بجي مل ءانزلاب

 .دح هب بجي ال هركملا رارقإ
 .(5//0) "؟ءاوضألا”و ىذةحر/م) ؟ينغملا” :رظنا



0 ! 
 دودحلا :باتك (مه١]شيدحلا (هزر ٠

 بره وأ هرارقإ نع انزلاب فرتعملا عجر اذإ

 ناك نإف «ةراجحلاب برضلا ملأ دجو امدنع مجرلا ءانثأ يف بره اذإ موجرملا

 دحلا ةماقإ بوجول ؛هومجريو هوكردي ىتح هنوعبتي مهنأ يف فالخ الف ةنيبب اتباث هانز

 .ةنيبلاب مجرلا وه يذلا هيلع

 :فالخ هيفف رارقإلاب اتباث هانز ناك نإو

 ءاطع لوق وهو .دحي الو هنع فكي بره وأ هرارقإ نع عجر نإ :لوألا لوقلا

 ةفينح يبأو قاحسإو يعفاشلاو يروثلاو كلامو دامحو يرهزلاو رمعي نب ىبحيو

 .فسوي يبأو

 َبوُنيَف ُبوُتَي ُءوُجُنْكَرَي اَلَه١ :لاقف كو يبنلل ركذف ءبره اّرِعاَم نأ :مهتجح

 لازه نب ميعنو رباجو ةريره بأ ثيدح نم تبث :هنللو ربلادبع نبا لاق .«؟ِهْيَلَع هلل

 هللا لوسر ىلإ ينودر :مهل لاقف بره مل اًرِعاَم نأ هت مهريغو رهاد نب رصنو

 نباو ريبج نب ديعسو نسحلا لوق وهو .كرتي الو دحلا هيلع ماقي :يناثلا لوقلا

 لبقي ملف ؛هرارقإب بجاو قح هنألو «هوكرتي لو هولتقف بره ازعام نأل ؛ليل يبأ

 .قوقحلا رئاسك هعوجر

 مل بره اذإ هنإف ءاذه تبث اذإ :هنلل ةمادق نبا لاق «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 52 يبنلا نأل ؛نمضي مل ءلتقو كرتي ل نإو «ُموُمْكَرت اله يي يبنلا لوقل ؛عبتي

 ىلإ ينودر :لاق نإو ؛هعوجر يف حيرصب سيل هبره نألو ؛هلتق نم ازعام نمضي مل
 يف انركذ امل ؛همتَأ نم ىلع نامض الف «متأ نإف ءدحلا مامتإ زجي ملو هدر بجو .مكاحلا

 لعفأ مل :وأ .هنع تعجر :وأ ؛يرارقإ يف تبذك :لاقو «هرارقإ نع عجر نإو «هبره

 لاز دق هنأل ؛هنهض بجو «كلذ دعب لتاق هلتق نإف ءهكرت بجو .هب تررقأ ام



 ءنحلا
 7707 "ال ع١

 دودحلا :باتح 000 )ثيدحلا (ه)ج

 ملعلا لهأ نأل ؛هلتاق ىلع صاصق الو ءرقي مل نمك راصف .هنع عوجرلاب هرارقإ

 ةحص نآلو ؛صاصقلل ةئراد ةهبش مهفالتخا ناكف .هعوجر ةحص يف اوفلتخا

 .صاصقلا بوجو نم اعنام ارذع كلذ نوكيف «ىفخي امت رارقإلا

 حرشلا”و .(09/5) ؟ءاوضألا”و )1١91/8. «ينغملا”و ء(917/575) "راكذتسالا”و ,(558/7/) «فارشإلا” :رظنا

 .( 5757/6١ ) ؟عتمملا

 انزلاب ةداهشلا طورش

 هلوقل ؛هيف فالخ ال عامجإ اذهو .ةعبرأ دوهشلا دداع نوكي نأ :لوألا طرشلا

 كْوَل :ىلاعت هلوقو «[4:رونلا14 نبش ٍةَمير أوي ل مث تنصل نومي ندا :ىلاعت

 .[١:رونلا]4 َآَدَبُش َةَصيرَأ أي هيلع وءاَج

 لاق «لاحب ءاسنلا ةداهش هيف لبقت الو مهلك الاجر اونوكي نأ : يناثلا طرشلا

 هيف لبقي هنأ ,دامحو ءءاطع نع ىوري ائيش الإ ءافالخ هيف ملعن الو :هنللِو ةمادق نبا

 ددعل مسا ةعبرألا ظفل نأل ؛هيلع لوعي ال ذوذش وهو «ناتأرماو لاجر ةثالث

 مهضعب ناك اذإ ةعبرألا نأ يف فالخ الو «ةعبرأب هيف ىفتكي نأ يضتقيو «نيروكذملا

 نبتداهش يف نألو ؛صنلا فالح اذهو .ةسمخ ئزجي ام لقأ نإو ءمهم ىفتكي ال ءاسن

 اَمُهنَدْمِإَركَننَم اَهندَحإ َّلِضَت نأإ :ىلاعت هللا لاق .نهيلإ لالضلا قرطتل ؛ةهبش

 .تاهبشلاب أردت دودحلاو «[787:ةرقبلال# رخل

 الو :هفللج ةمادق نبا لاق «ديبعلا ةداهش هيف لبقت الف .ةيرحلا :ثلاثلا طرشلا

 يبأ لوق وهو .لبقت مهتداهش نأ :دمحأ نع تيكح ةياور الإ ءافالخ اذه يف ملعن

 .رحلاك ؛هتداهش لبقتف ملسم ركذ لدع هنألو ؛هيف صوصنلا مومعل ؛روث

 نم عنمت ةهبش كلذ نوكيف «قوقحلا رئاس يف هتداهش يف فلتخم هنأ انلو :لاق

 .تاهبشلاب ئردني هنأل ؛دحلا يف هتداهش لوبق
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 دودحلا :باتك (مه.)ثيدحلا ( دودحلا :باتك ه]ج

 نإف ؛اهطارتشا ين فالخ الو :هثلله ةمادق نبا لاق .ةلادعلا :عبارلا طرشلا

 ةداهش لبقت الف .ىلوأ طايتحالا ديزم عم انهاهف .تاداهشلا رئاس يف طرتشت ةلادعلا

 .اقساف نوكي نأ زاوجل ؛هتلادع ملعت ال يذلا لاحلا روتسم الو «قسافلا

 ءاوس «هيف ةمذلا لهأ ةداهش لبقت الف .نيملسم اونوكي نأ :سماخلا طرشلا

 الو ,مهيف ةلادعلا ققحتت ال «رافك ةمذلا لهأ نآل ؛يمذ وأ ملسم ىلع ةداهشلا تناك

 .ناثوألا ةدبعك مهتداهش لبقت الف ؛ةينيدلا مهرابخأ الو مهتياور لبقت

 يف دورملاك اهجرف يف هركذ انيأر :اولوقيف ءانزلا اوفصي نأ :سداسلا طرشلا

 .يعفاشلاو «يرهزلاو «نايفس يبأ نب ةيواعم لوق اذهو .رئبلا يف ءاشرلاو «ةلحكملا

 12 يبنلا دنع رقأ ال هنأ ءزعام ةصق يف يور امل ؛يأرلا باحصأو «رذنملا نباو «روث يبأو

 «!؟اًهْنِم َكِلَذ يف َكْنِم َكِلَّذ َباَغ ىّتحا :لاقف .معن :لاقف (! ؟اَهَتْكَيَأ» :لاقف ءانزلاب

 ثيدحلا .معن :لاق «!؟ يلا يف ٌءاَسَرلاَو قَلُحْمُملا يف َُوْرِلا ٌبيِغَي ك١ :لاق .معن :لاق

 «فيعض هدئسو كلل ةريره يبأ ثيدح نم هريغو (557) دوادوبأ هجرخأ

 يف حيرصتلا ربتعا اذإو :اولاق «(7901) ةفيعضلا يف كلك ينابلألا ةمالعلا هفعضو

 نوكي نأ لمتحا انزلا اوفصي مل اذإ مهنألو ؛ىلوأ ةداهشلا يف هرابتعا ناك «رارقإلا

 .هفشك ريتعاف دحلا بجوي ال هب دوهشملا

 :فالخ هيف اذهو .دحاو سلجم يف مهلك دوهشلا ءيجم :عباسلا طرشلا

 مقي مل همكح سلجم يف سلاج مكاحلاو «نيقرفتم ةعبرأ ءاج نإ :لوألا لوقلا

 وهو .دحلا مهيلعو «ةفذق اوناك «مكاحلا ماق نأ دعب مهضعب ءاج نإو «مهتداهش لبق

 .ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا لوق

 نب ةريغملا ىلع ءرمع دنع اودهش دبعم نب لبشو اعفانو ةركب ابأ نأ :مهتجح

 نأ زجي مل ءهطرتشم ريغ سلجملا ناك ولو .ةثالثلا دحف ؛دايز دهشي ملو ءانزلاب ةبعش



 هاو ١57
 دودحلا :باتك (؟ه.0)ثيدحلا (ه)ج

 ءاج مث ,مهدحف «ةثالث دهش ول هنألو ؛رخآ سلجم يف عبارب اولمكي نأ زاوجل ؛مهدحي

 نع ءاجو ؛مهتداهش تلمكل «سلجملا طارتشا الولو .هتداهش لبقت مل ءدهشف عبار

 ناكو ؛مهرخآ نع مهتددحل ىدارف رضمو ةعيبر ءاج ول :لاق ةثالثلا دح ا هنأ رمع

 ؛اًدنسم هدجأ ملانه كي رمع رثأو .اعامجإ ناكف ؛ :ي» ةباحصلا نم رضحمب كلذ

 .ملعأ هللاف

 .رذنملا نباو «يتبلاو ,يعفاشلا لوق وهو .كلذ طرتشي ال :يناثلا لوقلا

 ركذي ملو «[1:رونلا14 ءآَدَهُش ٍةَصيْرَأِهْيلَع ومآ اَلوَل# :ىلاعت هللا لوق :مهتجح

 رئاسك سلاجم يف تقرتفا اذإ لبقت تقفتا نإ ةلوبقم ةداهش لك نآلو ؛سلجملا

 .تاداهشلا

 :فالخ هيف اذهو .ناكملاو نامزلاو نيينازلا نييعت :نماثلا طرشلا

 ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق وهو .ايفاو انييعت كلذ نييعت نم دب ال :لوألا لوقلا

 .ةياور يف دمحأو ةيعفاشلاو

 الو :اولاق .«؟ْنَمِبَ اَعَبْرَأ َتْرَرْقَأ َتْنِإ» :زعامل لاق ذُو يبنلا نأ :مهتجح

 فلتخا نمم ةأرملا نوكت التل ؛كلذ بجو امنإو «نييعتلا كلذب ىلوأ ةداهشلا نأ كش

 .ةهبشلا ناكمل لجرلا دحي الف ؛اهتمرح يف

 الو .دحاو لعف ىلع نوكت نأ دبال ةداهشلا نإف .نامزلاو ناكملا ركذ ربتعيو

 .(هنيبعت بجوف «ناكملاو نامزلا داحتاب الإ كلذ يأتي

 .ةياور يف دمحأو روث يبأو يعخنلا لوق وهو .كلذ طرتشي ال :يناثلا لوقلا

 لاؤس نم مدقت امو .طرتشي الف ؛حيحصلا ثيدحلا يف كلذ ركذ تأي مل هنأ :مهتجح

 رودص نم تبثتلا هنم ضرغلا نوكي نأ لمتحي (؟ْنَمِب) :هلوقب زعامل دوي يبنلا

 .رارقإلا ىلع سايقلاب ناكملاو نامزلا نييعت مدع ىلعو «نييعتلا طارتشا ال هنم لعفلا



 رحل كدب
 دودحلا :باتك (مه:)ثيدحلا ( ل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 يف اهب ىنز هنأ نانثا دهش الثمف ؟نودحي لهف «نييعتلا يف دوهشلا فلتخا اذإو

 ريغ دلب يف انزلاب نينثا لك هيلع دهش وأ رخآ تيب يف اهب ىنز هنأ نانثاو تيبلا اذه

 :كلذ هباش ام وأ مويلا يف اوفلتخا وأ ءاههبحاص هب دهش يذلا دلبلا

 لوق وهو .ينازلا ىلع دح الو .فذقلا دح اعيمج نودحي دوهشلا :لوألا لوقلا

 .يطيقنشلا هراتخاو دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو كلام

 يعخنلا لوق وهو .ةعبرأ اوناكو اوفلتخا اذإ دوهشلا ىلع دح ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو روث يبأو ةيفنحلاو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقآألا

 "عتمملا حرشلا”و )١7/7(: "ءاوضألا”و ء(اهدعب امو58/8١) ؟ينغملا”و ء(اهدعب امو” 0١ /7) "فارشإلا” :رظنا

 .(اهدعبامو؟7) "انزلا ةبوقع”و 3 اهدعبامرإ :(

 ؟همامت لبق وأ دحلا ةماقإ لبق دوهشلا عجر اذإ

 نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :(48/515) "راكذتسالا» يف هكلج ربلادبع نبا لاق

 نأ لبق وأ دحلا ماقي نأ لبق دوهشلا عجر مث .هضعب ميقأو ةداهشلاب بجو اذإ دحلا

 رارقإلا كلذكف .دوهشلا عوجر دعب هنم يقب ام متي الو هيلع ماقي ال هنأ «متي

 .عوجرلاو

 ؟ هملعب دحلا ةماقإ مكاحلل له

 وهو . عفن ةركب يبأ نع اذه يور .هملعب دحلا مكاحلا ميقي ال :لوألا لوقلا

 .يعفاشلل لوقو ةلبانحلاو ةيفنحلاو كلام لوق

 لاقو «[6١:ءاسنلا]4 ْمُكحِنَم ٌةصبرأ َّنهَيلَع أوُدهْسَتْسآَد# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 هملع اهب هامر ولو هب ملكتي نأ زوجي ال هنألو ؛فارتعالا وأ لبحلا ناك وأ : كن رمع



 تا
 دودحلا :باتك (مه.)تيدحلا (ه>

 مرح اذإ هنألو ؛هريغ لوقك هب دحلا ةماقإ زجت ملف ؛فذقلا دح همزلي افذاق ناكل هنم

 .ىلوأ هب لمعلاف هب قطنلا

 .يعفاشلل يناثلا لوقلاو روث يبأ لوق وهو .هملعب دحلا ةماقإ هل :يناثلا لوقلا

 «نظلا الإ ديفي ال يذلا فارتعالاو ةنيبلاب دحلا ةماقإ هل تزاج اذإ :مهتجح

 .ىلوأ ملعلا ديفي |بف

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 51١(. /8) "ينغملا”و ((557/1) ؟فارشإلا” :رظنا

 دحلا هيلع ميقأ انزلاب دبعلا رقأ اذإ

 رقأ اذإ دبعلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هفللَه رذنملا نبا لاق

 يبأو يعفاشلاو كلام لوق اذه .هركنأ وأ كلذب هالوم رقأ هيلع بجي دحلا نأ انزلاب

 قتعملاو بتاكملاو دلولا مأو ةربدملا كلذكو «مهعبت نمو يأرلا باحصأو روث

 .(١؟5/4) ؟يبطرقلا”و 750١(: /) ؟فارشإلا” ؛رظنا

 اينز اذإ ةمألاو دبعلا دح

 نيركب ةدلج نيسمحخ امهنم دحاو لك دلج ةمألاو دبعلا ىنز اذإ :لوألا لوقلا

 كلامو يعخنلاو نسحلاو دوعسم نباو يلعو رمع لوق وهو .نيبيث مأ اناك

 .يربنعلاو يتبلاو دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو يعازوألاو

 ّلَع ام فضي َّنِولَض ٍةَمِحَسِب بأ ني ّنِصَحْن آد :ىلاعت هلوق :مهتجح
 :هريغو دوعسم نبا ةءارق ىلع اذهو «[786:ءاسلا]# ِباَذَعْلأ حرم ِتَدَصْحَمْل

 ثيدح نم فلؤملا هركذ امب اضيأ اولدتساو .نملسأ :يأ مولعملل ءانبلاب 4رَصْخَأ#
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 دودحلا :باشكم (م :. (5)ج الحديث)١0ه

 نبا لاق .ثيدحلا «...ْمُكِدَح ةَمَأ ْتَنَو اذا :دشتيم دلاخ نب ديزو ةريره يبأ هك أ ع

 نصحت مل اذإ ةمألا دلج يف صن اذهو :باهش

 وهو .امهريغ ىلع دح الو ,دحلا فصن امهيلعف نيجوزم اناك نإ :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلل هجوو ديبع يبأو جيرج نباو ءاطعو سواطو سابع نبا لوق

 لع ام فض َنْييلَمَم ٍةَمِحَسي تربتأ ند نصح ادم :ىلاعت هلوق : : مهتحبح

 هريغو سابع نبا ةءارق ىلع ينبم اذهو .[10:ءاسنلا] 4 ٍباَذَعْلأ تري ٍتدَصَحمْل

 ريغ ىلع دح الف :اذه ىلعو ؛ءنجوزت ىنعمب ؛لوهجملل ءانبلاب 4 َنِصْحْأ#

 .تاجورتملا

 دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ اهب لوقلا اذه ىلع درو

 تلو اَذِإ١ :لاقف ؟نصحت مو تنز اذإ ةمألا نع ذا وم يبنلا لكس :الاق ديضتيع

 .ثيدحلا «...اًهوُدِلْجاَف

 ىتح دح ةمألا ىلع سيل :لاق هنأ سابع نبا نع يور اب اضيأ اوحتحاو

 هعفر يف فلتخا نكل ءنسح هدنس :ههلذ ظفاحلا لاق يناربطلا هجرخأ .نصحت

 .هريغو ةميزخ نبأ مزج كلذبو .هفقو حجرألاو .هفقوو

 امهيلعف انصحأ نإو .دحلا فصن امهيلعف جيوزتلاب انصحي مل اذإ :ثلاثلا لوقلا

 يف عطقلاك هليمكت بجوف ؛ضعبتي ال دح هنألو ؛هيف رابخألا مومعل ؛مجرلا

 .روث يبأ لوق وهو .ةقرسلا

 َنِلَم ٍةَّمِحْتمِي رب ني ٌّنِصْحْأ آدم :ىلاعت هلوق ٌصَنِل فلاخم لوقلا اذهو
 2 هلوانتي مل اميف هب اًلماعو [؟ه:ءاسلا] 4 ٍِباَذَعْلا برم تكصخمْلا َلَع ام ٌفَصِي 200

 .صنلا



 دودحلا :باتك (مه.0)ثيدحلا (0)ج

 امدعب تنز اذإ دحلا فصن ةمآلا ىلع :يرهاظلا دواد لوق :عبارلا لوقلا

 :امهادحإ :ناتياور جوزت مل اذإ ةمألا يفو ءلاح لكب ةئام دلج دبعلا ىلعو ءتجوزت

 .دلجت :ىرخألاو .اهيلع دح ال

 هلم تجرخ ماع [؟:رونلا] 4ةَدْلج نأ امني َّلك وُدِجأَفإم :ىلاعت هلوق :هتحح

 دبعلا ىقبيف [؟ 5:ءاسنلا] ةيآلا # ٍةَقِحلَعِب حربتأ ّنِإَد َّنِصْحُأ آَدإَ# :ىلاعت هلوقب ةمألا

 دح ال نأ ةمألا يف باطخلا ليلد لمتحيو .مومعلا ىضتقم ىلع نصحت مل يتلا ةمألاو

 .سابع نبأ لوقل ؛اهيلع

 فعاض هللا نإف «للاعت هللا عرش ام فالخ لوقلا اذه :هنللَه ةمادق نبا لاق

 دوادو ركبلا ىلع دلجلاو «ةنصحملا ىلع مجرلا لعجف ءاهريغ ىلع ةنصحملا ةبوقع

 .ىلوأ هللا عرش عابتاو «ةنصحملا ىلع ركبلا ةبوقع فعاض

 .ملعأ هللاو .لوآلا لوقلا :وه حجارلا

 حرشلا”و ١«( م1 "متفلا” و )17١1(. "ملسم حرش” و ,(17/4/8) "ينغملا”و ((3589 /7) "فارشإلا” :رظنا

 )١19/9(. ؟انزلا ةيوقع” و .(78/15) "عتمملا

 ؟ هقيقر ىلع دلجلا دح ةماقإ ديسلل له

 لهأ روهمج لوق وهو .نقلا هقيقر ىلع دلجلاب دحلا ةماقإ ديسلل :لوألا لوقلا

 يلع :كلذ مهنع يور نيذلا ةباحصلا .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا

 .مهنع هللا يضرو دي يبنلا تنب ةمطافو ديسأوبأو ديمحوبأو رمع نباو دوعسم نباو

 :هيفو دع دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 .هدبعو ةينازلا هتمأ دلجب ديسلل رمأ وهو .«اَهُدِلْجَيْلَم»

 .ةفينح يبأ لوق وهو .هل نذأي نم وأ «مامإلا الإ هميقي ال :يناثلا لوقلا



 يخحلا

 دودحلا :باتك (مه.)نيدحلا هي

 ؛يبصلاك ءدبعلا ىلع هكلمي ال رحلا ىلع دحلا ةماقإ كلمي ال نم نأ :هتجح

 .عطقلاو لتقلاك مامإلا ىلإ ضوفيف هلل قح وه دح هنألو

 «كلذ يف حيرص هنلله فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلاو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو

 13/1١ "حعفلا” وء(١ 97١1/ه4) "مهفملا”و 7 /4) "ينغملا”و 2544 /0) "فارشإلا” :رظنا

 ؟هوحنو لتقلاك هدبع ىلع دودحلا رئاس ةماقإ ديسلل له

 انزلا دحك ادلج ناك اذإ هدبع ىلع دحلا ةماقإ كلمي ديسلا :لوألا لوقلا

 .ءاضعألا صاصقو ةقرسلا يف عطقلاو ةدرلا يف لتقلا امأف .فذقلا دحو برشلاو

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .مامإلا الإ اهكلمي الف

 قح يف اى ىلاعت هلل قح هنأل ؛مامإلا ىلإ دحلا ضيوفت لصألا نأ :مهتجح

 بيدأت كلمي ديسلاو «بيدأت هنأل ؛ةصاخ دلجلا ديسلا ىلإ ضوف امنإو «رارحألا

 .هسنج نم اذهو «بنذلا ىلع هبرضو هدبع

 يف هجوو «يعفاشلا بهذم رهاظ وهو .كلذ كلمي ديسلا :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم

 ْيُهْنِم ّنَصْخَأ ْنَم ّدَلا ْمُكِئاَقِرَأ َلَع اوُمِيِق ِةَأ» :لاق هنأ كن كلذ يلع نع ءاج امل

 ملسم يف وهو ,فيعض وهو ءاًعوفرم هريغو دوادوبأ هجرخأ .(ْنِضْخي 1 ْنَمَو

 اذكو ءقرس ادبع عطق هنأ ههكن# رمع نبا نع يور اهب اولدتساو .اًفوقوم )17١(

 .دلجلا هبشأ دح كلذ نآلو ؛اهترحس اهل ةمأ تلتق اهنأ ةصفح نعو «ةشئاع نع

 وحنو عطقلاو لتقلاك ءامدلا يف دودحلا ةماقإ نأل ؛لوألا لوقلا :وه برقألا

 .ملعأ هللاو .هطورشو هطباوضب املم نكي مل نم هميقي نأ ىشخي كلذ
 .(159/1) "معفلا” و )١١9/0( ؟مهفملا” وع( /4) "ينغملا” :رظنا



 ” < او
 دودحلا :باتك (205.0)ثيدحلا (ه)ج

 ؟اينز اذإ هتمأو هدبع نع وفعي نأ ديسلل له

 ةماع لوق وهو .دحلا هنع طقسي مل افع نإو ءوفعي نأ هل سيل :لوألا لوقلا

 هديس طاقسإب طقسي الف ؛ىلاعت هلل قح هنأل ؛رذنملا نباو روث وبأ :مهنم «ملعلا لهأ

 .مامإلا هنع افع اذإ رحلاكو «تادايعلاك

 .نسحلا لوق وهو .هوفع حصيو وفعي نأ هل :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه باوصلا

 )١79/8(. "يبطرقلا”و )2١11/48(( "ينغملا”و ,.(17201 /17) ؟فارشإلا” :رظنا

 ءامإلاو ديبعلا بيرغن مكح

 كلامو دامحو نسحلا لوق وهو .ةمأ الو دبع ىلع بيرغت ال :لوألا لوقلا

 .يطيقنشلا هراتخاو يعفاشلل لوقو يراخبلاو قاحسإو دمحأو

 'اَهْدِلْجَيْلَف ْمُكِدَحَأ ُةَمَأ ْتَنَر اَذِإ) :فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا :مهتجح

 بنذ ال وهو هكلاب رارضإ هبيرغت يفو لام كولمملا نآلو ؛ابيرغت ركذي مو ءثيدحلا

 .هكلاب رارضإ مجرلاب هكالهإ نأل ؛انصحم ناك ولو ءمجري ال هنأب هل سنأتسيو هل
 يناثلا لوقلاو ءروث يبأو يروثلا لوق وهو .ماع فصن برغي :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو «ىعفاشلل

 حرم ِتكَصخملا َلَع ام ْفْض َنلَعَت# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .«ماَع ٌبيِرْعَتَو ةَئاِمٌدَلَج ركبلاب ٌرْكبلا» :َم هلوق مومعو .[10:ءاسنلا]# ٍباَدَمْل

 نآرقلا يف روكذملا باذعلا نآل ؛لوألا لوقلل ةجح ةيآلا نأو ءاذه نع بيجأو

 ىلإ فرصني مل هنأ ليلدب ؛هريغ نود هيلإ فيصنتلا فرصنيف «ريغ ال ةدلج ةئام



 نحلا
 ها ؟ الد

 دودحلا :باتح 00 ٠ )ثيدحلا (ه)ج

 هل ةكولمم دح هنأ هنع يور هنإ ثيح ؛دضنيع رمع نبا لعفب اضيأ اوجتحاو

 .كدف ىلإ اهافنو

 لعف يف هلو .هقح طاقسإو هسفن قح يف هتكولممل هيفن نأب اذه نع بيجأو

 .هريغ قح يف ةجح نوكي الف ؛ةيانج الو ىنز ريغ نم كلذ

 قرفي ال عبطلاب قلعتي ام نأل ؛ةلماك ةنس نابرغي ةمألاو دبعلا :ثلاثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا دنع حوجرم لوق وهو .ءاليإلاو ةنعلا ةدمك هريغو رحلا نيب هيف

 «(54/14) ؟عتمملا حرشلا”و 118/11(4) "حتفلا”و ١0/5(, /8) ؟ينغملا”و .(581/7) ؟فارشإلا” :رظنا
 )١85(. ؟انزلا ةبوقع”و

 نهنم ةدحاول دحت ملو تارم ةمألا تنز اذإ

 .عيمجلل دحاو دح هيفكي )137١(: "ملسم حرش” يف هكللذ يوونلا لاق

 انرلا اهنم رركت اذإ ةمألا عيب

 دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح ثيدحلا يف هب رومأملا عيبلا :لوألا لوقلا

 دراولا رمآلا اوفرصو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .بجاوب سيلو «بحتسم دتني»

 ريغب رخآ كلمل هكلم جارخإ ىلع دحأ ربجي ال هنأ :وهو «لصألاب اكسمت ؛ثيدحلا يف

 فرص ببس نأ ةيعفاشلا ضعب ىعداو «هيلع ربجل هيلع كلذ بجو ولف «ةعفشلا

 .ىرخأ ابابسأ ظفاحلا ركذو «ظفاحلا هضتري ملو ,خوسنم هنأ بوجولا نع رمألا

 .رهاظلا لهأو روث بأ لوق وهو .بجاو وه :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق :باوصلا

 .(175/15) "محتفلا” و )107١7(, "ملسم حرش” وء(0/١5١) "مهفملا” :رظنا



 25 * طكهذ
 دودحلا :باتك (+5:0)ثيدحلا (ه)ج

 قتعلا دعب ىنز وأ قتعأ مث دبعلا ىنزاذإ

 بجو يذلا دحلا هيلع ماقي انإ هنأل ؛قيقرلا دح دح قتعأ مث دبعلا ىنز اذإ

 .هيلع

 نإو ءرح وهو ىنز هنأل ؛رارحألا دح هيلعف هب ملعلا لبقو قتعلا دعب ىنز ولو

 .رارحألا دح هيلع مَمت ؛دعب تملع مث هتيرحب ملعلا لبق قيقرلا دح هيلع ميقأ

 ١14(. /0) "يبطرقلا”و )١0/7/8(( ؟ينغملا”و «(701/17) "فارشإلا” :رظنا



 )5١58(. ملسمو ((5107) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .كيعبصأ نيب نم اهم هتيمر :يأ .ةمجعملا ءانْلاب «ةاصحب هتفذخن» :هئوف

 .اهيف ام جرخف ءاهقش :زمه اب اهوحنو ةرشبلا وأ نيعلا أقف هنيع تأقفف١ :هلوق

 .ةذخاؤملاو مثإلا :وه «ميجلا مضب («حانجا :هلوف

 )١199/5(. "حيضوتلا”و «(545 /15) "حتفلا”و )١97/4(( «مالعإلا” و (؟11/) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم مكح

 هامرف هوحن وأ باب قش وأ بقث نم ناسنإ تيب يف علطا نم :لوألا لوقلا

 نع اذه ىنعم يور .اهنمضي مل «هنيع علقف دوعب هئعط وأ ةاصحب تيبلا بحاص

 اذه ظفاحلا بسنو «دمحأو يعفاشلا لوق وهو .هنغتيم ةريره يبأو باطخلا نب رمع

 .نيميثع نباو ةيميت نبا هراتخاو ءروهمجلا ىلإ لوقلا

 .فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره بأ ثيدح :مهتجح

 ةيكلاملا رثكأ بهذ لب «ةيكلاملا رثكأو ةفينح يبأ لوق وهو .نمضي :يناثلا لوقلا

 .اهريغ الو نيعلا دصق زوجي ال هنأو ءصاصقلا ىلإ



 ا
 دودحلا :باتك (مه١)ثيدحلا (ه). ٠0#

 م «جرفلا نود ام هتأرما نم لان وأ هيف رظنو هلزنم لخد ول هنأب ةيفنحلا لتعاو

 درو هنأب ثيدحلا نع اوباجأو «ةيصعملاب عفدت ال ةيصعملا نأب ةيكلاملا لتعاو

 .باهرإلاو ظيلغتلا ليبس ىلع

 ال ام لعفي نأب مهم يذلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ام هنأو ءاذه نع اوبيجأو

 .ثيدحلا هغلبي مل هنأب كلامل رذتعا مهضعبو ءزوجي ال ام ىلإ يدؤي وأ زوجي

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 0797/1١10 "عتمملا حرشلا”و 5(4 50 /11) "حتفلا” و ؛(71 /0) ؟مهفملا” و «( 778 /8) "ينغملا”و ((785/1) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟يمرلا لبقراذنإلا طرتشي له

 عفدك طرتشي :ليق -ةيعفاشلا دنع :يأ- ناهجو :هكللذ رجح نبا ظفاحلا لاق

 للخ نم علطتملا مكح يفو ؛َكِئَلب ُهَلِيْ» ثيدحلا يف هلوقل ؛ال :هحصأو «لئاصلا

 ىلإ وأ هريغ ميرح ىلإ رظنف عراشلا يف فقو نم اذكو «رادلا نم ةوك نم رظانلا بابلا

 .هيلإ روظنملا كلم يف ناك نمب صتخم عنملا :ليقو «هريغ راد يف ءيش

 )516/1١7(. "حتفلا”و 7٠١ /9) ؟مالعإلا” :رظنا

 رظانلا هب ىمري يذلا ىصحلا رادقم

 يبأ ثيدحلا هحرش يف (00) "حتفلا” يف هفلل» رجح نبا ظفاحلا لاق

 فذخلا ىصحب هب ىمري ام ردق رابتعا ىلع هب لدتساو :هانعم يف امو كعانخ ةريره

 لتقي رجحب هامر ولف .«ُهَتفَدَحَق» بابلا ثيدح يف هلوقل ؛جحلا باتك يف اهنايب مدقملا

 .زاج كلذب الإ عفدني لولو ءاقلطم ناض ال هجو يفو .صاصتققلا هب قلعت مهس وأ
 )50١/9(. "مالعإلا” :رظنا



 معكش

50 00 
 ٍدودحلا :باتح (مه١)ثيدحلا (ه)ج

 ءادتبا هلتقي امب رظانلا يمررادلا بحاصل سيل
 نإف .ءادتبا هلتقي اب رظانلا يمر رادلا بحاصل سيلو :هنللذ ةمادق نبا لاق

 نيعلا هب علقي ام هل (نإ هنأل ؛صاصقلاب هنمض «ةليقث ةديدح وأ «هلتقي رجحب هامر

 هيمرب علطملا عفدني مل نإف ءاهريغ ىلإ ىدعتي ام نود ءاهنم ىذألا لصح يتلا «ةرصبملا

 يف رظانلا ناك ءاوسو ؛هسفن ىلع كلذ يتأي ىتح .هنم رثكأب هيمر زاج «ريسيلا ءيثلاب
 .كلذ ريغ وأ هسفن كلم وأ ,قيرطلا

 .(5؟ةهرك) "حتفلا” و ء(؟ ٠.١ /و) "مالعولا” و 5 /م) "ينغملا» :رظنا

 ؟ هيمر زوجي لهف ,عالطالا كرث اذإ

 مل ءىضمو عالطالا كرت نإ امأف :(7720 /8) ؟ينغملا» يف هنلل» ةمادق نبا لاق

 هبشأف «ةيانجلا كرت هنألو ؛فرصنا مث علطا يذلا نعطي م ديني يبنلا نأل ؛هيمر زجي

 وأ بقثك ءاريغص هنم علطملا ناك ءاوسو «هنانسأ علق زجي مل ءضعلا كرت مث ضع نم

 .ريبك بقثك ءاعساو وأ «قش

 رظني هدنع لجر فقوف ,احوتفم هتيب باب لجرلا كر اذإ

 فقوو «لجرلا ءاجو ءاًحوتفم بابلا ناك ول امأ :هكللخ نيميثع نبا خيشلا لاق

 يذلا نآل ؛ال ؟هأقفي نأ هل لهف «تيبلا ىلع جرفتي لعجو «حوتفملا بابلا اذه دنع

 ظفح دق لجرلا اذه نإف ءاًدصوم بابلا ناك اذإ امأ ءتيبلا بحاص هتيب ةمرح عاضأ

 , هتمرح

 .رجح نباو نقلملا نباو ةمادق نيا لاق اذه وحنبو :تلق

 .0937/15) "عتمملا حرشلا”و «(5140 /17) "حتفلا”و )7١1/9(« "مالعإلا” و «(9170 /8) "ينغملا” :رظنا
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 :ةقرسلا فيرعت

 و

 ةسأ نم اَّلِإ 8# :ىلاعت هلوق هنمو «ةيفخلا هجو ىلع لاما ذخأ :ةغللا يف ةقرسلا 8

 .رظنلا هقراس :هنمو ءايفختم عمست :يأ [18:رجحلا]# َمْمّسل

 ريغلل اكلم باصن هتميق يف ام وأ ازرحم اباصن مرتحم لام ذخأ يه :عرشلا يفو

 .ةيفخلا هجو ىلع هيف هل ةهبش ال
 .0* غ1/) "ميقلا نبا دنع تاريزعتلاو دودحلا” :رظنا

 عطقلا ةقرسلا دح

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد

 امي ءاَرَج اَمُهَيِدْأ اَوعطَفأَم ٌةَفِراَسْلَأَو ُفِراَسْلَأَو # :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .[8:ةدئاملا]4 كح رز علو هه نم الكت بسك

 يثيدحو رمع نبا ثيدح نم :بابلا اذه يف فلؤملا هركذ اف :ةنسلا امأو

 يف قراسلا دي عطق بوجو ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقنف :عامجإلا امأو
 .هنم عورف يف اوفلتخا نإو «ةلمجلا

 .(11484) ؟ملسم حرش” و ((780/8) ؟ينغملا”و .(457/17) «نايبلا”و «(517 /7) "فارشإلا” :رظنا



 ا - طف نال يأ تح شيا 07

 .َمِاَرَك نالت ُهنَمَك ُهنَمَك :ظْفَل

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1545) ملسمو ((71945) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلآ

 .سرتلا :وه «ةددشم نون هرخآ ميجلا حتفو ميملا رسكب نجملا (نجم يف) :هلوق

 يف حالسلا برض هب ىقتي نجملا نأل ؛راتتسالا وهو نانتجالا نم ذوخأم «ناجم هعمج

 .برحلا

 .عيبملا هب لباقي يذلا ضوعلا :نمثلا (هنمث) :هلوق

 .(506/5) "ميضوتلا” و «"رينملا حابصملا” :رظنا

 يف ديلا ٌعّطَقُت١ :ُلوقي لي هللا َلوُسَر ْتَعِمَس اَََّأ ءاخض َةَسْياَع ْنَع -0*

 .ااًدِعاَصَف راتيد عبر
2 4 

 :ثيدحلا جيرخن

 )١5485(. ملسمو .هظفل اذهو «(50789) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 تامارغ ةعبرأ هنزو .بهذلا نم لاقثملا :وه رانيدلا «رانيد عبر» :هلوق

 .عبرو



 نِحلا
 50 < ال

 دودحلا :باتك (*04)ثيدحلا (5)ج

 ه يار ن7 وم 88 207 م 00 ا ه

 ْتَقَرَس يتلا ةّيِموُرْخَلا ْنَأَس ْمُهَنَمَأ اَشْيَر نأ .اغنط ةشئاع نع -4

 الإ ِياَع ري ْنَمَو :اوُناَقَق !؟ِكَي هللا َلوُسَر اًهيِف ْمَّلَكُي ْنَم :اوُناَقَ
 هل هت ز#

 ٌدَح يف ُعَفْشَتأ» :َلاَقَف ٌةَماَسَأ ُهَمّلَكَف ! ؟ةكي وللا ٍلوُسَو بح هِدْيَر ُرْب ٌةَماَسَأ

 م هه

 مم ْمُكَلْبَق َنب َهيِذَّلا َكَلْهَأ اَّنإ» :َلاَمَف ءبطَتخاَف َماَق مث * (!؟هللا ٍةوُدُح ْنِم معو -

 لع اوئاكأ فيلا مف قر دو وخر فيتا مه قرا | اوُناَك

0 

 عْطَقب ل يلا َرَمأَ َمَأَق ُهَدَحْجتَو َعاَتَلا ُديِعَتْسَت ةأَرْما ِتَناَك :تلاق :ٍظْفَل ىفَو

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1584) ملسمو «(7510) يراخبلا هجرخأ

 .مدقتملا مقرلاب ملسم يف وه خلإ (...ظفل يفو) :هلوقو

 :ثتيدحلا ظافلأ

 نب كلام نب رهف دلو مهو «ةروهشملا ةليبقلا :شيرق (اشيرق نإ) :اهلوق

 .ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا دلو نم :ليقو رثكألا لوق اذهو ءرضنلا
 .اهنم عقو ام ببسب ؛امه مهيلإ تبلجأ :يأ (ةيموزخملا نأش مهمأ) :اهلوق

 يخأ تنب دسألا دبع نب دوسألا تنب ةمطاف :يه (ةيموزخملا نأش) :اهلوق

 ؛ةفيرشلا ةليبقلا كلت فارشأ نم مهو «شيرق ذاخفأ دحأ موزخم ونبو «ةملس يبأ

 شيرق ةناحير :مهنومسيف



 نحل

 دودحلا :باتك (؟54)ثيدحلا مري

 ةبقنم اذه يفو «لالدإلا قيرطب هيلع رساجتي :يأ (ىرتجي نمو) :مهلوق

 . كنق ةماسأل ةرهاظ

 .هبوبحم :يأ ءءاحلا رسكب (ِةِكَي هللا لوسر بح) :مهلوق

 مايقلا كرت ىلع ديدش ديعوو ديدبت خلإ «...مكلبق ناك نم كلهأ (نإ» :هئوق

 الو ءفيعضلاو يوقلاو فيرشلاو ءيندلا نيب اميف ةيوستلا كرت ىلعو دودحلاب

 .كلذ بوجو يف فالخ
 ىلع ليلد هيفو .ينيمي وأ يمسق :هريدقت ءمسقلا :اهانعم «هللا مياو» :هلوق

 .بولطم رمأل ميخفت هيف ناك اذإ بحتسم وهو «فالحتسا ريغ نم فلحلا زاوج

 ردقم نع رابخإ :هلله يبطرقلا لاق .خلإ (...دمحم تنب ةمطاف نأ ول» :هلوق

 ضيغبلاو بيرقلاو ديعبلا ىلع دحلا ةماقإ بوجو :وهو .ققحم رمأب عطقلا ديفي

 .ةعامج الو ةبارق هنود لوحت الو «ةعافش ةيرذ يف عفنت ال «بيبحلاو

 :اهعمج ءاهفيفخت زوجيو روهشملا ىلع ءايلا ديدشتب :ةيراعلا (ريعتسن) :اهلوق

 يرعلا نم ةيراع تيمس هايإ هراعأو ءىشلا هراع :لاقي «فيفختلاو ديدشتلاب يراوع

 ءاهئافيتسا دعب ىقبت نيع عفن ةحابإ يه :اًعرشو .ضوعلا نم اهدرجتل درجتلا وهو

 .اهكلام ىلع اهدربل

 .هركنت :يأ (هدحجتو) :اهلثوف

 ل(مك نك ىح/كك) "حتفلا”و 5١4 /9) "مالعإلا”و )2١١٠88.: ؟ملسم حرش” و ء(الال /ه) "مهفملا” :رظنا

 )07١/5(. "حيضوتلا”و



 ملأ

2 7007 
 دودحلا :باتك (*04)ثيدحلا (0)ج

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 قراسلا دي هب عطقت يذلا باصنلا

 هتميق ام وأ ابهذ رانيد عبر قراسلا دي هب عطقت يذلا باصنلا :لوألا لوقلا

 .كلذ نم لقأ يف عطقي الو رثكأ وأ لقأ وأ مهارد ةثالث هتميق تناك ءاوس «رانيد عبر

 ءاهقفلاو -غني» ةشئاعو يلعو نامثعو رمع نع اذه يور «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو

 رذنملا نباو روث يبأو ثيللاو يعفاشلاو يعازوألاو زيزعلادبع نب رمعو ةعبسلا

 .نيميثع نبا هراتخاو

 رايد عْبُر يف ديلا ٌمَطَقْتا :فلؤملا هركذ يذلا ان» ةشئاع ثيدح :مهتجح

 ظفل اذهف .اًدِعاَصَف ٍراَئيِد عبر يف الإ قِراَّسلا دي طق ال» :ظفل يفو (اًدِعاَصَق

 نبا ثيدح امأو .باصنلا يف هيلإ عجري لصأ هنأو «رانيد عبر باصنلا نأ يف حيرص

 ؛مهارد ةثالث هتميق نجم يف عطق ٌدْيَ# يبنلا نأ :فلؤملا هركذ يذلا دشن رمع

 .تقولا كلذ يف رانيد عبر يواست تناك مهاردلا ةثالثلا نأ ىلع لومحمف

 مهارد ةثالث وأ بهذلا نم رانيد عبر هتقرسب عطقلا بجي يذلا :يناثلا لوقلا

 ةياورو قاحسإو كلام لوق اذهو .امهريغ نم مهارد ةثالث هتميق ام وأ قرولا نم

 وأ رانيد عبر هتميق ام ةضفلاو بهذلا ريغ نم قرس نإ هنأ :دمحأ نع يورو دمحأ نع

 ةثالث وأ رانيد عبر نم نيرمألا ىندأب نامثألا ريغ موقي :اذه ىلعف .عطق مهارد ةثالث

 ةثالث نع رانيد عبر صقن نإف «هب بهذلا موقيو قرولل لصألا نأ :هنعو «مهارد

 .روث يبأو ثيللا نع ىكحي اذهو .هقراس عطقي مل مهارد

 25 يبنلا نأو .فلؤملا هركذ يذلا دفيع رمع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .مهارد ةثالث هتميق نجم يف عطق



 بحل

 دودحلا :باتك (5؛4)ثيدحلا 31 ا

 نم اهتميق غلب ام وأ مهارد ةرشع وه عطقلل بجوملا باصنلا :ثلاثلا لوقلا

 ةفينح يبأو يروثلاو ءاطع لوق وهو .كلذ نم لقأ يف عطق الو ءضورع وأ بهذ

 .هباحصأو

 هركذ يذلا دضنيم رمع نبا ثيدح يف ! «نحم يف عطق ديب يبنلا نأ :مهتجح

 نبا نع اذه ءاج .مهارد ةرشع ٌدْييَي يبنلا دهع ىلع هنمث ناك نجملا نأو .فلؤملا

 ءاجو ءانعنعم قاحسإ نبا قيرط نم هريغو يقهيبلا هجرخأ متن رمع نباو سابع
 .مهارد ةرشع هنمثو :لاق نجملا نمث هيف عطقي ام ىندأ :لاق السرم ءاطع نع

 نبا ثيدح نم فلؤملا هركذ ام ةضراعم ىلع ىوقي الو «تبثي مل ىرت امك اذهو

 . هغفي» ةشئاعو رمع

 نسحلا لوق وهو .ريثكلاو ليلقلا يف عطقي لب ءباصن طرتشي ال :عبارلا لوقلا

 .جراوخلا لوقو ةيعفاشلا نم يعفاشلا تنب نباو يرهاظلا دوادو

 [* م: ةدئاملا]© اًمُهَيِدِيأ اوعطقأَ ةَكِراَسلَأَو ٌقِراَسلاو# :ىلاعت هلوق مومع :مهتجح

 .بابلا يف ةروكذملا ثيداحألاب ةديقم ةيآلا نأ اذه نع اوبيجأو

 ٌقِراَّسلا هللا َنَعَل» : ؟نيحيحصلا» يف كيخ ةريره يبأ ثيدحب اولدتساو

 هب دارملا نأ :اذه نع بيجأو «!ُهدَي ٌمَطْفتَ َلْبَحلا ٌقرْسَيَو ُهُدَي ُعَطْفَتَف ةَضْيلا ٌقِرْسَي

 قوف ام ةقرس ىلع كلذ هأرج هل ةداع ةقرسلا لعج اذإ هنأو قراسلا نأش ريقحت

 ريفنتلا يف ةغلابملا هب دارملا :ليقو هدي عطقتف ةقرسلا باصن غلبي امم لبحلاو ةضيبلا

 .عطق هيف ام ةلزنمب هيف عطق ال ام لعجو ةقرسلا نع
 يف ظفاحلا اهلصوأ ىتح ةريثك الاوقأ ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ ركذ دقو ءاذه

 كرت انيأرف «تبثت ال ةلدأ اه اهضعبو «ةلدأ اه سيل اهضعبو ءالوق نيرشع ىلإ حتفلا

 .راصتخالل ابلط كلذ



4 
 لا ١1١

 دودحلا :باتك (؟04)ثيدحلا (ه)ج

 ؛ادعاصف رانيد عبر يف الإ عطق ال هنأو «لوألا لوقلا وهف ركذ ام حجارلا امأ

 ةعقاو يهف دهضنت» رمع نبا ثيدح امأو «كلذ يف حيرص وهف ان ةشئاع ثيدحل

 «رانيد عبر يواست تقولا كلذ يف تناك مهاردلا ةثالثلا نأ ىلع لومحم وهو «نيع

 .ملعأ هللاو ,مدقت اك

 :(1544) ؟ملسم حرش”و «(5247/8) ؟ينغملا”و ء(154 /؟55) ؟راكذتسالا”و :(9//181) ؟فارشإلا” :رظنا

 6/18 "عتمملا حرشلا”و 1١/110 "حتفلا”و

 هنمث صقن مث باصنلا غلبي انام قرس اذإ

 .دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .عطقي :لوألا لوقلا

 [*:ةدئاملا]# اَمَُهَيديَأ اَوْعطَقَأَم ٌةَكِراَسلاَو ٌفراَسلاو ## :ىلاعت هلوق :مهتجح

 باصنلاو «هلاعتساب ثدح ول [ى .عطقلا عنمي ملف ؛نيعلا يف ثدح صقن هنألو

 .زرح اك هتمادتسا ربتعت الف عطقلا بوجول طرش

 ربتعتف طرش باصنلا نآل ؛ةفينح بأ لوق وهو .عطقلا طقسي :يناثلا لوقلا

 .هتمادتسا

 لبق اهتميق تصقن ءاوسو :هنلل ةمادق نبا لاق ,لوألا لوقلا :وه حجارلا

 صقتن نإ امأف «ذئتيح باصنلا ربتعيف «ةقرسلا بوجولا ببس نأل ؛هدعب وأ مكحلا

 تصقن ءاوسو «ببسلا مامت لبق طرشلا مدعل ؛عطقلا بجي مل ءجارخإلا لبق باصنلا

 وأ ةقرسلا نيح ةصقان تناك له ردي ملو .ةصقان تدجو نإو «هلعف ريغب وأ هلعفب

 ؛هطرش يف كشلا عم تبثي ال بوجولا نأل ؛عطقلا بجي مل ؟اهدعب صقنلا ثدح

 .همدع لصألا نألو
 710١(. /8) "ينغملا” :رظنا



 دودحلا :باتك (*ه4)ثيدحلا (5)ج

 هزرح نم باصن جارخإ يف ةعامج كرتشا اذإ

 عطقي هنإف ءاعيمج مهنم نواعتلاب الإ هجارخإ نكمي ال امم قورسملا اذه ناك نإ

 .اذه ىلع ءاملعلا قافتا يبرعلا نبا لقن .مهعيمج

 :فالخ هيفف عيمجلا نواعت نودب هجارخإ ىلع ردقي ناك نإ امأو

 وهو .اباصن مهنم دحاو لك ةصح غلبت نأ الإ ,مهيلع عطق ال :لوألا لوقلا

 .ةيكلاملا ضعبو قاحسإو يعفاشلاو ةفينح يبأو يروثلا لوق

 نودب درفنا ول |ى عطق هيلع بجي ملف ءاباصن قرسي مل دحاو لك نآل :اولاق

 هيف صن ال انهاه عطقلا نأل ؛يلإ بحأ لوقلا اذهو :هكلك ةمادق نبا لاق .باصنلا

 نم ىلوأ هطاقسإب طايتحالاو .بجي الف «هيلع عمجملاو صوصنملا ىنعم يف وه الو
 .تاهبشلاب أردي امن هنأل ؛هباجيإب طايتحالا

 .ةيكلاملا ضعبو ةلبانحلاو روث بأ لوق وهو .عطقلا مهيلع بجي :يناثلا لوقلا

 دحاولاك هيف ةعاجلا كرتشا اذإف عطقلا يطرش دحأ باصنلا نأ :مهتجح

 دحاولا هيف ىوتساف عطقلا بجوي لعف باصنلا ةقرس نألو ؛زرحلا كته ىلع اسايق

 .صاصقلاك ةعامجلاو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )000١/1١. «فاصنإلا”و )١45/5(. ؟يبطرقلا”و «(787 /8) ؟ينخملا” :رظنا

 مكاحلا ىلإ هب يتأ مث ةقرسلارركاذإ

 قراسلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو :هنلله رذنملا نبا لاق

 .هلك كلذ نم ئزجي هدي عطق نأ ,؛تاقرسلا رخآ يف مكاحلا ىلإ مدق اذإ تارم

 .اذكه ادحاو ادح هيلع نأ يف ارارم ينزي لجرلا نأ يف باوجلاو
 .(5737/48) "ينغملا”و 51١(« /97) «فارشإلا” :رظنا



 نخلا
 21 ل

 دودحلا :باتك (204)ثيدحلا (ه)ج

 هيف عطق دق اعاتم قرساذإ

 اعاتم قرس نم نأ اوعمجأو :(151/) "ءاهقفلا رداون” يف كلك يرهوجلا لاق

 ؛ايناث هبف عطقي ال :لاق هنإف ؛ةفيتح ابأ الإ ءاضيأ هيف عطق ؛كلذ لبق ةرم هيف عطق دق

 .اناسحتسا

 لجرلا عطقي امك عطقت ةأرملا

 عطقي | عطقت ةأرملا نأ اوقفتاو )31١(: ؟بتارملا» يف هكلل مزح نبا لاق

 .لجرلا

 ؟عطقُي له ارسرارطلا

 بيج قش نمف .رارط :نييامهلا عطقي يذلل ليق هنمو ؛عطقلاو قشلا وه ٌرطلا

 يذلا وه اذهف .هذخأف لاملا عقوف بيجلا قش وأ دوقن نم هيف ام ذخأو همك وأ ناسنإ

 .اًرارط ىمسي

 :هيف فلتخاف ةلأسملا مكح امأو

 نسحلا لوق وهو .عطقي جراخ نم وأ مكلا لخاد نم رط نم :لوألا لوقلا

 نبا هراتخاو دمحأ نع ةياورو «رذنملا نباو بوقعيو روث يبأو يعازوألاو كلامو

 .مطقي مل سلتخا نإو ؛عطق ارس رطي ناك نإ :دمحأ لاق «نيميثع نباو ةيميت

 نإو ,عطقي مل اهقرسف همك رهاظ يف ةرورصم مهاردلا تناك نإ :يناثلا لوقلا

 ةفينح يبأ لوق وهو .عطق اهقرسف هدي لخدأف مكلا لخاد ىلإ ةرورصم تناك
 .قاحسإو نسحلا نب دمحمو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 0 ِق ىو 6 وا م رشلا7 و 559 /؟84) ؟ىواتفلا7 و ١5١(( /5) ؟ىبطرقلا”و 75/8 ©؟ىنغملا” و ى(9 ال الذ ؟”فارشألا” :رظلا

 ,( مم ١ 6) ؟عتمملا



 نخلا كبي
 ١ 4
 ه)ج

 هنم هجرخي زرح نم قرسي نأ عطقلا يف طرتشي

 .ءاطع بهذم اذهو .ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو :هثلله ةمادق نبا لاق

 «رانئيد نب ورمعو .يرهزلاو «زيزعلادبع نب رمعو ؛يلؤدلا دوسألا يبأو «يبعشلاو

 ملعلا لهأ نم دحأ نع ملعن الو ءيأرلا باحصأو .يعفاشلاو .كلامو «يروثلاو

 جرخي ملو «عاتملا عمج نميف ءيعخنلاو ءنسحلاو ؛ةشئاع نع يكح االوق الإ ,مهفالخ

 ال هنأ دواد نع يكحو «ةعامجلا لوق لثم نسحلا نعو .عطقلا هيلع ءزرحلا نم هب

 .هنع تلقن نمع ةتباث ريغ «ةذاش لاوقأ هذهو .اهيف ليصفت ال ةبآلا نأل ؛زرحلا ربتعي

 ام الإ ءملعلا لهأل لاقم الو .تباث ربخ هيف سيلو :هكلله رذنملا نبا لاق

 .هفلاخ نم ىلع ةجح عامجإلاو «عامجإلاك وهف «هانركذ

 .(5149/48) «ينغملا”و «( 501 /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 ررحلا طباض

 ةداعلا ترج ءىش لك :وه ةلمجلاب كلام دنع زرحلاو :هكلله دشر نبا لاق

 امو «ةيعوألا كلذكو ءزارحأ هدنع باودلا طبارمف «هيف قورسملا ءىشلا كلذ ظفحب

 ٍدودحلا :باتك (؟ه4)ثيدحلا (

 مئانلا دسوت اذإو .هدنع وه وأ هيلع ام لكل زرح ناسنإلاف «ءسابللا نم ناسنإلا ىلع

 .ةيمأ نب ناوفص ثيدح يف ءاج ام ىلع هل زرح وهف ائيش

 يف هرابتعا تبث امل هنإف ؛فرعلا يف ازرح دع ام زرحلاو :هتلله ةمادق نبا لاقو

 ىلإ قيرط ال هنأل ؛فرعلا لهأ ىلإ كلذ در هنأ ملع «هنايب ىلع صيصنت ريغ نم عرشلا

 عيبلا يف ةقرفلاو ضبقلا ةفرعم يف .هيلإ انعجر ا! «هيلإ عجريف ؛هتهج نم الإ هتفرعم

 .كلذ هابشأو

 .(519/8) ؟ينغملا” و ء( ١5 /4) ؟ةيادبلا” و ,(17/9/51) "راكذتسالا” :رظنا



 نملا

 دودحلا :باتك (؟54)ثيدحلا مهن

 اهيف طرتشي امو ةقرسلا ىلع ةداهشلا

 السم قراسلا ناك ءاوس «نيلدع نيرح نيملسم نيلجر انوكي نأ :اهيف طرتشي
 .ايمذ وأ

 دي عطق نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هكلج رذنملا نبا لاق

 ام افصوو نالدع نالسم نارح نادهاش ةقرسلاب هيلع دهش اذإ بجي قراسلا

 يبأ لوق يف قراسلا دي عطق بجو اتام وأ اباغ مث كلذب ادهش نإف ؛عطقلا بجوي

 مث امهرضحمب الإ عطقي مل اباغ اذإ :ناعنلا لاقو ءيعفاشلا بهذم هبشي وهو روث

 عطقي :هنلله رذنملا نبا لاق ءدمحمو بوقعي لاق هبو هدي عطقت :لاقف كلذ دعب عجر

 .اتام وأ اباغ اذإ

 .(178/8) "ينغملا” روى /7) «"فارشإلا” :رظنا

 قورسملا وأ ناكملا وأ تقولا يف نادهاشلا فلتخا اذإ

 دهش وأ «ةعمجلا موي قرس هنأ رخآلاو ءسيمخلا موي قرس هنأ امهدحأ دهش اذإ

 لاق وأ «تيبلا اذه نم قرس هنأ رخآلا دهشو تيبلا اذه نم قرس هنأ امهدحأ

 لاقو .اروث قرس :امهدحأ لاق وأ .ةرقب قرس :رخآلا لاق .اروث قرس :امهدحأ

 روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو .اعيمج مهوق يف عطقي مل .ارامح قرس :رخآلا

 .يأرلا باحصأو

 لاق هبو «عطقي مل .دوسأ :رخآلا لاقو ءضيبأ اروث قرس :امهدحأ لاق نإو

 لوق وهو .عطقي :ةلبانحلا نم باطخلا وبأ لاقو ءرذنملا نباو روث وبأو يعفاشلا

 روهظلا ىلإ برقأ نوللا :هغلله رذنملا نبا لاق ءهعم نمو ىعفاشلا لوق باوصلا

 .ةيثونألاو ةيروكذلا نم
 .(1094/8) ؟ينغملا”و 2517 //) ؟فارشإلا” :رظنا



 مرحلا كس
 ههنا

 ؟عطق هدحجيو عاتملا ربعتسي نم ىلع له

 رهاظلا لهأو رفزو قاحسإو دمحأ لوق وهو .عطقلا بجي :لوألا لوقلا

 ءاهتشقانمو ةلأسملا هذه ىلع مالكلا لاطأو ميقلا نبا هراتخاو «مزح نبا هل رصتناو

 .نيميثع نباو يناكوشلا رايتخا اضيأ وهو

 ةأرما تناك :هيفو فلؤملا هركذ يذلا اخ» ةشئاع ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 عفدي ائيش ملعأ ال :دمحأ لاقو .اهدي عطقب دي يبنلا رمأف ؛هدحبتو عاتملا ريعتست

 .كلذ يف ةشئاع ثيدح

 ءاهقفو ءاملعلا ريهامج لوق وهو .ةيراعلا دحج نم ىلع عطق ال :يناثلا لوقلا

 .راصمألا

 عطق بجاولا نألو ؛؟«ن نِئاَلا َلَع َعْطَق ال١ :26 هللا لوسر لوق : :مهتجح

 يتلا ةأرملاو «ةعيدولا دحاج هبشأف ؛نئاخ وه اهننإو ءقراس ريغ دحاجلاو «قراسلا

 مف َقَرَس اذ :هلوق ىرت الأ ءاهدحجب ال ءاهتقرسل تعطق |منإ عاتما ريعتست تناك

 ول ِدَيِب يفت َر يِذَلاَو» :هلوقو ««ُةوُعَطَق ُفيِعَّضلا م ٌمِهيف َّقَرَس اَذِإَو هوُكَرَت ة ُفيِرّشلا

 .ااَهَدَي ُتْعَطَقَل ءْتَقَرَس مح َتْنب َةَمِطاَق نأ

 اهنأب ةحرصملا قرطلا رئاس يف ثيدحلا اذه ملسم ركذ دقو :هنللو يوونلا لاق

 نيب اعمج ؛كلذ ىلع ةياورلا هذه لمح نيعتيف «ةقرسلا ببسب تعطقو تقرس

 اهنإف :ةذاش ةياورلا هذه :اولاق ةمئآلا نم ةعامج نأ عم «ةدحاو ةيضق اهنإف «تاياورلا

 هذه يف ةقرسلا ركذي مل انإو :ءالعلا لاق ءاهب لمعي ال ةذاشلاو «ةاورلا ريهاىل ةفلاخ

 نع رابخإلا ال ,دودحلا يف ةعافشلا عنم ركذ يوارلا دنع اهنم دوصقملا نآل ؛ةياورلا

 .ةقرسلا

 دودحلا :باتك (04١)ثيدحلا (



 كسي
 ”04)ثيدحلا (ه) 5

 «ثيدحلا ركذ ملسم ةياور ىف ءاج ام كلذ ديؤيو «ناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ءاهدي تعطقف «تقرس يتلا ةأرملا كلتب رمأ مث :هيفو

 )01١1848(0 ؟ملسم حرش”و :(110/8) ؟ينغملا”و :«(7555/55) ؟راكذتسالا”و «(700/7) ؟فارشإلا” :رظنا

 .078/14) "عتمملا حرشلا” و ((5*5) ؟ميقلا نبا دنع تاريزعتلاو دودحلا”و )١١11/9(« ؟لينلا”و

 دودحلا : :باتك (

 هيلع عطق ال ةعيدولا دحاج

 نم اهريغو ةعيدولا دحاج امأف :(751/8) ؟ينغملا” يف هكللج ةمادق نبا لاق

 .عطقلا بوجوب لوقي ادحأ ملعن الف «تانامألا

 ؟لفس نإو هدلو لام نم قرس نإ عطق دلاولا ىلع له

 كلذ يف ءاوس «لفس نإو هدلو لام نم ةقرسلاب عطقي ال دلاولا :لوآلا لوقلا

 لهأ ةماع لوق وهو .مآلاو بألا لبق نم ةدجلاو دجلاو تنبلاو نبالاو مألاو بألا

 «ةيعفاشلا نم دماح يبأك عامجإلا لقن مهضعب لب «ةعبرألا ةمئألا :مهنم «ملعلا

 عطقي ال هنأ ىلع اوقفتاو :ةريبه نبا لاق «"نايبلا ةيشاح” يف امك ةريبه نباكو

 .مهدالوأ لام نم هوقرس اهيف اولع نإو نودلاولا

 ام َبَيْطَأ َّنإ» : كي يبنلا لوقو «كيبأِل َكُلاَمَو َت َتْنَأ» : و يبنلا لوق :مهتجح

 .(ُكِداَلْوَأ بسك ْنِم اوُنُكَف» :ظفل يفو ءاوبْسَك ْنِمُهَدَلَو َّنِإَو هِبْسَك ْنِم ٌلُجّرلا َلَكأ

 نباو ورمع نباو هللادبع نب رباج :مهنم «ةباحصلا نم ةعست نع ءاج ثيدحلا

 يف ههلله ينابلألا خيشلا كلذ لك ركذ «هركذ مدقت ام اهنم ظافلأب ءاجو هت دوعسم

 .ثيدحلا ححصو ؛(777/) ؟ءاورإلا#

 .ةيآلا مومعل ؛دوادو رذنملا نباو روث بأ لوق وهو .قراس لك ىلع عطقلا :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه :حجارلا
 .(7317/6/8) "ينغملا” و :( غ9“ /١؟) ؟نايبلا”و .( 5١1 /514) "راكذتسالا”و 5١4(« /1/) ؟فارشإلا” :رظنا



 نِحلا

 دودحلا :باتك (؟04)ثيدحلا مي

 ؟الع نإو هدلاو لام ةقرسب نبالا عطقي له

 قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو نسحلا لوق وهو .عطقي ال :لوألا لوقلا

 .يأرلا باحصأو

 ةقرسب عطقي ملف ؛هبحاصل امهدحأ ةداهش لوبق عنمت ةبارق امهنيب نأ :مهتجح

 اظفح هفالتإ زوجي الف «هل اظفح هنبال بألا لام يف بجت ةقفنلا نآلو ؛بآلاك هلام

 .لاملل

 لوق رهاظو ءدوادو رذنملا نباو روث يبأو كلام لوق وهو .عطقي :يناثلا لوقلا

 .ةلبانحلا نم يقرخلا

 :ةدئاملال# اَمُهيِديأ اوعطَْقأف ٌهَِراَسلَأو ٌقِراَسلَاَو# :ىلاعت هلوق رهاظ :مهتجح

 اى سكعلا فالخب ءهدلو لام نم دلاولا قرس اذإ عطقلا مدع نوري ةيكلاملاو 8

 .بألا لام يف نبالا كلم ةهبش فعضل كلذو ءانهاه وه

 .ملعأ هللاو :ةهبشلا دوجول ؛لوألا لوقلا :وه برقألا

 حرشل ينغل رشإلا” :رظن )1١5//510”7(. "عتمملا حرشلا”و ((؟17/5/8) "ىنغملا”و (571/7؟5) "راكذتسالا”و 27١9 /ا/ل) 5"فارشإلا” :رظنا

 عورفلاو لوصألا ريغ ضعب نم مهضعب براقألا ةقرس

 وأ هيخأ لام قرس نمك ءضعب نم مهضعب براقألا رئاس ةقرس :لوألا لوقلا

 نم هتخأ وأ همأ وأ مهدحأ تنب وأ نبا وأ هتلاخ وأ هلاخ وأ هتمع وأ همع وأ هتخأ

 وهو .عطقلا بجوي ءاهمأ وأ اهتنب وأ هتأرما نبا وأ همأ جوز وأ هيبأ ةأرما وأ ةعاضرلا

 .قاحسإو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا لوق

 ةبارقك عطقلا عنمت الف ؛ةداهشلا عنمت ال ةبارق اهنألو ؛ةلدألا مومع :مهتجح

 .هريغ
3 



 ٌنِحلا

 دودحلا :باتك (04)ثيدحلا مياهنا

 تخألاو خألاك هل مرحم محر يذ لام نم قرس اذإ :ةيفنحلا لاق :يناثلا لوقلا

 ىلع مهضعب لوخد نأل ؛عطقلا بجي ال ؛ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلاو خألا نباو

 نم هتقرس ببسب مهدحأ عطق نألو ؛دحلا طقست ةهبش ربتعي ةداع نذإ نود ضعب

 وأ معلا نباك مرح ريغ محر يذ نم قرس نم امأو ءمحرلا عطق ىلإ يضفي رخآلا
 تنب وأ ةلاخلا نبا وأ لاخلا تنب وأ لاخلا نبا وأ ةمعلا تنب وأ ةمعلا نبا وأ معلا تنب

 لماك زرحلاف ؛ةداع ضعب ىلع مهضعب لخدي ال مهنأل ؛ةقرسلا دح هيلع ماقيف «ةلاخلا

 .مهقح يف
 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(؟077/8) ؟ينغملا” و (5151 /55) ؟راكذتسالا” و «( 40/4 )١7/ ؟نايبلا”و 7١9 /9/) "فارشإلا :رظنا

 رخآلا لام نم نيجوزلا دحأ قرس اذإ

 لب «زرحم ريغ قورسملا لاملا ناك نإف ءرخآلا لام نم نيجوزلا دحأ قرس اذإ

 .قافتالاب عطق الف هيف لوخدلا امهدحأل حابي ناكم يف ناك

 يف وأ هيف لوخدلا امهدحأل حمسي ال ناكم يف ازرحم قورسملا ناك اذإ امأو

 :فالخ هيفف «قلغم هوحنو قودنص

 لوقو ةيعفاشلل لوقو ةيفنحلا لوق وهو .امهنم دحاو ىلع عطق ال :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا رثكأ

 مالغب يمرضحلا نب ورمع نب هللادبع هاتأ هنأ كتنذإاخ رمع نع ءاج ام :مهتجح

 قرس :لاقف ؟قرس اذام :رمع هل لاقف ء!قرس هنإف ءاذه يمالغ دي عطقا :لاقف هل

 مكمداخ ؛عطق هيلع سيلف هلسرأ :رمع هل لاقف امهرد نوتس ءاهنمث يتأرما ةآرم

 "ءاورإلا” يف هفلل ينابلألا خيشلا هححصو «كلام هجرخأ .مكعاتم قرس

 ةجوزلا امأ :رخآلا لام يف ةهبش هل نيجوزلا نم دحاو لك نألو ؛(/5 /)



 نحلا كس

006 
 ه)ج

 نم اهعنمو اهيلع رجحلا كلمي هنألف جوزلا امأو «جوزلا لام يف ةقفنلا اهقاقحتسالف

 نيجوزلا نم دحاو لك نأ ترج ةداعلا نألو ؛ءاهقفلا ضعب دنع امام يف فرصتلا

 .بلاغلاب ردانلا قحلأف اردان ناك كلذ لعف نإو ءرخآلا نع هلام زرحيال

 وهو «رذنملا نباو قاحسإو روث يبأو كلام لوق وهو .عطقي :يناثلا لوقلا

 دودحلا :باتك ("54)ثيدحلا )

 .يبنجألا هبشأ هيف هل ةهبش ال ءازرحم الام قرس هنآلو ؛ةلدألا مومع :مهتجح

 عطقت الو «هيف هل قح ال هنأل ؛ةجوزلا لام ةقرسب عطقي جوزلا :ثلاثلا لوقلا

 .ةيعفاشلل ثلاث هجو وهو .هيف ةقفنلا امل نأل ؛هلام نم ةقرسلاب يه

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 حرشلا”و )251١/1١١(, ؟"فاصنإلا”و ,(17/5/8) ؟ينغملا”و ((576/117) ؟نايبلا” و 50١(. /7) "فارشإلا” :رظنا

 )700/1١4(. "عتمملا

 لاملا تيب نم ملسملا قرس اذإ

 لوق وهو .|لسم ناك اذإ لاملا تيب نم قرس نم ىلع عطق ال :لوألا لوقلا
 .يأرلا باحصأو دمحأو يعفاشلاو مكحلاو يعخنلاو يبعشلا

 نم قرس سمخلا قيقر نم اًدبع نأ دن سابع نبا ثيدح :مهتجح

 هجرخأ (!ًضْعَب ُهّضْعَب َقَرَس هللا لاما :لاقو .هعطقي ملف و يبنلا ىلإ عفرف ءسمخملا
 امهو «ةاطرأ نب جاجحو سلغملا نب ةرابج :هتلع ,فيعض هدنسو هجام نبا

 ام .عطق الف «لاملا تيب نم قرس نم :دخف# دوعسم نباو رمع نع ءاجو .نافيعض

 يلع نع كلذ وحن يورو «عاطقناو فعض امهيفو .قح لاما اذه يف هلو الإ دحأ نم

 ههلله ينابلألا خيشلا راثآلاو ثيدحلا جرخ دقو ءيلعو يبعشلا نيب عطقنم وهو كعذإت 35



 يرحلا كيب

 مهل
 عنمت ةهبش نوكيف ؛امح لاملا يف هل نأ :مهججح نمو .(76/8) "ءاورإلا” يف

 .ةكرش هيف لام نم قرس ول امك .عطقلا بوجو

 .رذنملا نباو روث يبأو كلامو دامح لوق وهو .عطقي :يناثلا لوقلا

 .باتكلا رهاظ :مهتحح

 ةلأسم يف ةصالخلا :لاق ثيح هثلله نيميثع نبا خيشلا هلاق ام :وه برقألا

 وأ هرقف امإ يهو «ةنيب ةهبش دجوت ىتح عطقلا اهيف لصألا نأ :لاملا تيب نم ةقرسلا

 .اههبشأ امو ةمامإلاو سيردتلاك «نيملسملا حلاصم نم ةحلصمب همايق

 .088 )١5/ "عتمملا حرشلا” و .(77// /8) ؟ينغملا” و )47/١/17( "نايبلا”و ١97(« /7) «"فارشإلا” :رظنا

 عطقلاو ةقرسلارركت دنع عطقت يتلا ءاضعألا

 .الوأ قراسلا نم عطقت ىنميلا ديلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 :هنم عطقي |ميف كلذ دعب قرس نإ اوفلتخا مث

 ,ملعلا لهأ ةماع لوق وهو «ىرسيلا هلجر تعطق ةيناث قرس اذإ :لوألا لوقلا

 لجرلا عطق زاوج ىلع فلخلاو فلسلا روهمج قافتا لصح :هللَم ربلادبع نبا لاق

 اولاق «ءالعلا ةماع مهو «نييقارعلا لوقب لاق نمو نييزاجحلا لوقب لاق نم ديلا دعب

 هذهو .[78:ةدئاملا] © اَمَهَي دي أَوعطَقَأف َكَق ُك راسل ٌقِراَسلاَو © نوؤرقي مهو «كلذب

 ازا هيشيو اهحسم وأ نيلجرلا لسغ انورقي مهو ؛نيفنا لع جيلا هيشت ةلأسم

 ّنِم َّلْنَق ام ْلْثِص آرب اًدَهِعَتُم مكن هكَلتَق نمو نوؤرقي مهو إطخلا يف ديصلا يف

 امنإو «هليوأت يف أطخلا الو باتكلا فيرحت هيلع زوجي ال روهمجلاو .[40:ةدئاملا]* ِرَحَتلَأ

 .عبتملا رمألاو محل ةنونسملا ةنسلاب كلذ اولاق

 لجرلا اوعطق مهنأ عضق» سابع نباو يلعو رمعو ركب يبأ نع تبثو :تلق

 .ديلا دعب

 دودحلا :باتك (؟04)ثيدحلا



١/5 
  )0دودحلا: :باتك (*04)ثيدحلا

 .دوادو ةعيبر نع يورو ءاطع لوق وهو ءىرسيلا هدي عطقت :يناثلا لوقلا

 ةقرسلا ةلآ اهنألو ؛["4:ةدئاملا]4 اَمَهَيِرِيأ اَوُعطَقَأَ# :ىلاعت هلوق : :مهتجح

 .ىلوأ اهعطقب ةبوقعلا تناكف ؛شطبلاو

 يف يورو .ةباحصلا نم مهركذ مدقت نمع تبث امل ؛لوألا لوقلا :وه باوصلا

 .تبثي مل هنكل ءثيدح كلذ

 ؟هنم عطقي اذام ةثلاث قرسو داع نإف

 تعطق ةعبارلا قرس اذإف .ىرسيلا هدي تعطق ةثلاثلا قرس اذإ :لوألا لوقلا

 هبو «ةنيدملا لهأو كلام لوق وهو .سبحو رزع ةسماخلا قرس اذإف .ىنميلا هلجر

 يف كلل ينابلألا ححصو «رذنملا نباو روث وبأو هباحصأو يعفاشلاو ةداتق لاق

 .ةثلاثلا ةرملا يف ىرسيلا ديلا اعطق امههنأ دشن رمعو ركب يبأ رثأ 4١( /8) "ءاورإلا»

 نع يورم وهو «عطقي الو رزعو سبح ةيناثلا ةرملا دعب قرس اذإ :يناثلا لوقلا

 "ءاورإلا» يف ينابلألا خيشلا نأ ىلع ءاهب نيسحتلل لباق قرط هلو .ثيخ يلع

 دامحو يعازوألاو يرهزلاو يعخنلاو يبعشلا لوق وهو .هنيسحت يف ددرت )/4١(

 .لجرلاو ديلا عطق الإ ةنسلا يف انغلبي مل :يرهزلا لاق ,دمحأو

 صاعلا نب ورمعو نامثع نع يورم وهو .لتقي ةسماخلا يف هنأ :ثلاثلا لوقلا

 .ةيكلاملا نم بعصم يبأو زيزعلادبع نب رمع لوق وهو دنت

 لاقف «ةسماخلا يف هب ءيج مث :هيفو ءاعوفرم كن رباج ثيدح :مهتجح

 لاقو .ركنم :يئاسنلا لاق ءامهريغو يئاسنلاو دوادوبأ هجرخأ .«!هوُلتف» :355 يبنلا

 هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا .هل لصأ ال ركنم لتقلا ثيدح :هنلله ريلادبع نبا

 .ملعأ

 275514 7559 /48) ؟ىنغملا”و )1١7/ 4491١ ؟نايبلا”و )١188/75(. ؟راكذتسالا”و 75١5(., /) "فارشإلا” :رظنا

 .(485/0) "ةبيش يبأ نبا فنصم”و )1417/1١(« ؟قازرلادبع فنصم”و )١1617/5(« ؟يبطرقلا”و



 نِخحلا

 دودحلا :باتك (؟04)ثيدحلا ميه

 عوكلا وهو فكلا لصفم نم ديلا عطقت

 ام لوأ قراسلا نأ يف «ملعلا لهأ نيب فالخلا مدع ةمادق نباو دشر نبا لقن

 .عوكلا وهو فكلا لصفم نم ىنميلا هدي هنم عطقي

 .بكنملا نم اهوأ :ليقف ءديلا ةقيقح يف اوفلتخا مهنأو افالخ ظفاحلا ركذو

 ججح ركذ مث .عباصألا لوصأ نم :ليقو .عوكلا نم :ليقو .قفرملا نم :ليقو

 ملعأ هللاو .فكلا لصفم نم عطقلا نأو مدقت ام باوصلاو .لاوقألا هذهب نيلئاقلا

 .(١48/1؟) ؟حتفلا”و .(559/4) "ينغملا” و 51١١(. /4) ؟"ةيادبلا” :رظنا

 ديلا عطق ةيفيك
 الثل طبضيو .نكمأ هنآل ؛هعطق ديرأ اذإ قراسلا سلجيو :هنللك ينارمعلا لاق

 قوف نم هدي يف لبح دشي نأ وهو هفك علخيو ءرخآ عضوم ىلإ عطقلا ىدعتيف كرحتي

 يذلا لبحلاو هقفرم بناج ىلإ هعوك قوف يذلا لبحلا رجي مث هفك يف لبحو هعوك

 ةديدحب وأ داح نيكسب عطقيو فكلا لصفم نيبتي ىتح «هعباصأ بناج ىلإ هفكب

 ةماقإ دصقلا نأل ؛اليلق اليلق الو داح ريغ نيكسب عطقي الو «ةدحاو ةعطق ةداح

 تيز يف عطقلا دعب هدي كرتت نأ :وهو «عطقلا عضوم مسحي مث «بيذعتلا نود دحلا

 ةوُعطَقا١ :لاقف ةلمش قرس هنأ رقأ لجرب يأ ١ 25 يبنلا نأ يور امل ؛يلغم نمس وأ

 مدلا عطقني مسحلاب نألو ؛(هل فلاخم الو رمعو ركب بأ نع كلذ يورو (ُهوُمِسْحاَو

 .فلتي الف

 تف ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو مكاحلاو ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا :تلق

 دحاو ريغو ينيدملا نباو ةميزخ نبا حجر :(15/4) ؟"صيخلتلا” يف ظفاحلا لاق

 .هلاسرإ
 65 /1) "عتمملا حرشلا”و 21١ /م١ "يلغملا>ا 1 "نايبلا” :رظنا



 يحلا

 دودحلا :باتك (*ه:)ثيدحلا هه

 لجرلا نم عطقلا عضوم
 ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .بعكلا لصفم نم لجرلا عطقت :لوألا لوقلا

 .هنم عمسي ملو ؛ةمركع قيرط نم وهو «كتش# رمع نع يورو

 ىثمي ابقع هل عديو «كارشلا دقعم نم مدقلا فصن نم عطقي :يناثلا لوقلا

 .روث يبأ لوق وهو ءنسح هيلإ هدنسو كتنخ يلع لوق وهو .اهيلع
 .( 5 10 ؟ءاورإلا”>و ( 6 (٠٠/ ؟"قازرلادبع فنصم” ور /م( "ينغملا”و 1/0 "؟فارشإلا” :رظنا

 هل نيمي الو قرس نم

 صاصق يف تبهذ اهنأل ؛هل نيمي الو قرس نم نأ اوعمجأو :هنلله يرهوجلا لاق

 .ىرسيلا هدي عطقت :لاق هنإف ءاكلام الإ ءىرسيلا هلجر تعطق ءامسلا نم وأ

 .(197) ؟ءاهقفلا رداون”و «(777/8) ؟ينغملا” :رظنا

 هدي عطق ببسب قراسلا تام اذإ

 هنأ ؟هابنإلا” بحاص نع (5//18410) ؟عانقإلا” يف هفلله ناطقلا نبا ركذ

 .قحب عطق هنأل ؛هيف ءيش ال هنأ هدي عطق نم تام ول قراسلا نأ اوعمجأو :لاق

 لامب سيل ام قرس اذإ

 .اريبك وأ ناك اريغص هيف عطق الف ءرحلاك لاهب سيل ام قرس نإ :لوألا لوقلا

 .رذنملا نباو يأرلا باحصأو دمحأو يعفاشلاو يروثلا لوق وهو

 .مئانلا ريبكلاك هتق رسب عطقي الف ؟لاب سيل هنأ :مهتجح

 لوق وهو .دبعلا هبشأ زيمم ريغ هنأل ؛ريغصلا ٌرحلا ةقرسب عطقي :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإو كلامو يبعشلاو نسحلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 .(1 14 /8) "ينغملا” و (2197/39) "فارشإلا” :رظنا



 َنَحلا

 دودحلا :باتك (*04)ثيدحلا ميه

 باصنلا غلبت يلح هيلعو يبصلا قرس نإ

 ءيعفاشلا باحصأ رثكأو ةفينح يبأ لوق وهو .عطقي ال :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو

 ىلع يبصلا دي نألو ؛ريبكلا بايث هبشأ هتقرس يف عطق ال امل عبات هنأ :مهتجح

 عاتم ىلع (ئان ريبكلا ناك ول اذكهو ءهل نوكي طيقللا عم دجوي ام نأ ليلدب هيلع ام

 .هيلع هدي نآل ؛عطقي مل هعاتمو هقرسف

 بهذم يف هجو وهو «رذنملا نباو فسوي يبأ لوق وهو .عطقي :يناثلا لوقلا

 هقرس ول !ى عطقلا هيف بجوف ؛يلحلا نم اباصن قرس هنآلو ؛باتكلا رهاظل ؟؛ةلبانحلا

 .ادرفنم

 .(781/4) ؟ينغملا”و )/١97/19(« "فارشإلا” :رظنا

 عطقلا هيلعف زرح نم اريفص ادبع قرس اذإ

 قرس نم نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هكلله رذنملا نبا لاق

 .عطقلا هيلع نأ زرحلا نم اريغص اًدبع

 وأ ءامئان نوكي نأ الإ .هقراس عطقي مل اريبك ناك نإف :هنلله ةمادق نبا لاقو

 وبأ لاقو .هقراس عطقيف «ةعاطلا يف هريغ نيبو هديس نيب زيمي ال ايمجعأ وأ ءانونجم

 ال ءاريبك هتقرسب عطقي ال نم نأل ؛اريغص ناك نإو دبعلا قراس عطقي ال :فسوي

 .رحلاك ءاريغص هتقرسب عطقي

 رئاسك «هيلع عطقلا بجوف ءاباصن هتميق غلبت اكولمم الام قرس هنأ :انلو

 ال ريبكلا نأل ؛ريبكلا قرافو .ءكولمت الو لاب سيل هنإف ؛رحلا قرافو «تاناويحلا

 حصتف «نونج وأ «مونب ؛هلقع لاوز لاح يف نوكي نأ الإ .ءيشب عدخي انإو ءقرسي

 ها .هقراس عطقيو «هتقرس

 .(0؟ :هلمج "ينغملا”و 4150 /0/) ؟فارشإلا» :رظنا



 دودحلا :باتك (*ه4)ثيدحلا

 ؟عطقي لهف ,وهللا تالآ قرس اذإ

 نإو «هيف عطق الف «ةبابشلاو رامزملاو روبنطلاك وهللا ةلآ قرس اذإ :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعبو ةلبانحلاو ةفينح يبأ لوق وهو .اباصن الصفم هتميق تغلب

 يف اقح هل نألو ؛رمخلاك هتقرسب عطقي ملف عامجإلاب ةيصعملل ةلآ هنأ :مهتجح

 .هدلو لام هقاقحتساك عطقلا نم ةعنام ةهبش كلذ ناكف ؛اهرسكل اهذخأ

 هنأل ؛الف الإو عطقلا هيفف اباصن هفيلأت لاوز دعب هتميق ناك نإ :يناثلا لوقلا

 .هعطق بجوف عطقلا لهأ نم وهو «هلثم زرح نم هيف ةهبش ال باصن هتميق ام قرس

 .اروسكم ابهذ ناك ول اك

 غلبت ةيلح هيلع تناك نإف :هنللذ ةمادق نبا لاق ,لوألا لوقلا :وه حجارلا

 هبشأف ؛هيف عطق ال اب لصتم هنأل ؛ركب بأ لوق سايق يف ءاضيأ هيف عطق الف ءاباصن

 قرس هنأل ؛يعفاشلا بهذم وهو .عطقلا هيف :يضاقلا لاقو .راتوألاو بشخلا

 .درفنملا هبشأف ؛هزرح نم اباصن

 .(577/8) "ينغملا” و ء(11//551) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟عطقي لهف ,ءامرحم ائيش قرس اذإ

 اذإ ملسملا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :هثللج رذنملا نبا لاق

 يعفاشلاو كلامو ءاطع لوق اذهو .هيلع عطق ال هنأ ءارمخ ملسملا هيخأ نم قرس

 .هيلع عطق ال هقرس اذإ ريزنخلا كلذكو ءيأرلا باحصأو

 :ارمخ يمذلا نم قرسي ملسملا يف اوفلتخاو :تلق

 قرس ول ام هبشأ مهل لام هنأل ؛ءاطع لوق وهو .هدي عطقت :لوألا لوقلا

 .مهمهارد



 باحصأو روث يبأو دمحأو يعفاشلا لوق وهو .هيلع عطق ال :يناثلا لوقلا

 .يأرلا

 هتقرسب عطقي ال ام نآلو ؛ريزنخلاك اهتقرسب عطقي الف ةمرحم نيع اهنأ :مهتجح

 الو ريزنخلاب ضقتني هوركذ امو «مدلاو ةتيملاك يمذلا نم هتقرسب عطقي ال ملسملا نم

 .مهماكحأ نود مهيلع يرجي وهو «مالسإلا مكحب رابتعالا نإف ؛هب رابتعا

 عم هتميق تغلب اذإ ءبيلصلا يف هعم فالخلا اذكهو :هفللك ةمادق نبا لاق

 .اباصن هفيلأت

 لوق وهو .نمث هل مهدنع هنأل ؛نمضي نكلو هدي عطقت ال :ثلاثلا لوقلا

 .كلذب ىضق احيرش نأب جتحاو «قاحسإ

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(70ل“ /8) "ينغملا”و «(5؟8 //) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؛عطقي لهف ,ربقلا نم نفكلا شابنلا قرس اذإ
 روهمج لاق هبو .عطقي هنإف ءباصنلا هنمث غلبي نفكلا ناك اذإ :لوألا لوقلا

 دمحأو يعفاشلاو كلام :ةثالثلا ةمئآلاو .دمشتت» ريبزلا نب هللادبع :مهنم «ملعلا لهأ

 .مهباحصأو

 .ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا مومع :مهتجح

 نب ديز نع يورو يروثلاو ةفينح يبأ لوق وهو .هيلع عطق ال :يناثلا لوقلا

 .يرهزلا هب ىتفأو ,مكحلا نب ناورمو عني تباث

 ال نفكلاو ظفحلل عاتملا هيف عضوي ام زرحلا نآل ؛زرحب سيل ربقلا نأ :مهتجح

 اكلم نوكي نأ امإ ولخي ال هنألو ؛هل كلام ال نفكلا نألو ؛كلذل ربقلا يف عضوي



 رجلا

 دودحلا :باتح (مه()ثيدحلا (هزي نشل

 ام كلمي نإ ثراولاو ائيش كلمي ال تيملا نآل ؛(هنم دحاول سيلو هثراول وأ تيملل

 .تيملا ةجاح نع لضف
 زرحب سيل ربقلا نأ يروثلاو ةفينح يبأ لوق امأو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 لطاب كلمي ال تيملا نإ :هلوقو «هيف ةنكمملا هلاح بسحب ءيش لك زرح نأل ؛لطابف
 هللاو .زرح ربقلا نأب ةيضاق ةجاحلا هذه تراصف ايراع تيملا كرت زوجي ال هنأل ؛اضيأ

 .ملعأ

 .(4١ة /5) "يبطرقلا”و 2 ؟ينغملا”و ,555/9(2؟5) "راكذتسالا”و 5١ 5 /7) ؟"فارشإلا” :رظنا

 ؟عطقي لهف ,شابنلا هذخأف لام تيملا بناجب كرتاذإ

 نفك نإف ءاعورشم ناك ام هتقرسب عطقي يذلا نفكلاو :هغلله ةمادق نبا لاق

 «كلذ نع دئازلا قرسف ءسمخ نم رثكأ يف ةأرملا وأ ءفئافل ثالث نم رثكأ يف لجرلا

 وأ «ةضف وأ ءابهذ وأ ءاعومجم ابيط هعم كرت وأ «توباتلا قرسف «توبات يف هكرت وأ

 هفس هيف هكرتف «ءعورشم نفكب سيل هنأل ؛كلذ نم ءيش ذخأب عطقي مل ءرهاوج

 .هقراس عطقي الو ءازرحم نوكي الف .عييضتو

 .هتلله ؟نايبلا” بحاص لاق اذه وحنبو :تلق

 .(4ةة/3 "ينغملا”و .(455/1) ؟نايبلا” :رظنا
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 :رمخلا فيرعت

 وبأ تبثأو «ةروهشملا ةحيصفلا ةغللا يف ةثنؤم يهو رومخ ىلع عمجت رمخلا

 اذهو رمخ هذه :لاقيف اذه ىلع .ريكذتلا زاوج امهريغو ةبيتق نباو يناتسجسلا متاح

 .رومتو ةرمت لثم رومخ عمج لاو .رمخ

 :ناعم ةثالث املو

 .اهؤاطغ وهو ةأرملا رامخ هنمو .ةيطغتلا :اهدحأ

 .هجزام :ىنعمب هرماخ :لاقي .ةطلاخملا :يناثلا

 .كردأ ىتح هتكرت :نيجعلا ترمخ :مهلوق هنمو «كاردإلا :ثلاثلا

 كرتت اهنألو ؛هطلاختو لقعلا يطغت اهنأل ؛رمخلا مسا ذخأ ةثالثلا هذه نمو

 .يوتستو كردت ىتح

 هريغ وأ بنعلا نم اعيقن وأ اريصع ناك ءاوس «ركسأ ام لك :رمخلا :عرشلا يفو

 . ريع ركشُم ّلُك» ليكي هلوقل ؛خوبطم ريغ وأ اخوبطم
 .(070 /4) ؟برآملا لين”و «((591) ؟ميقلا نبا دنع تاريزعتلاو دودحلا” و )77/1١(« ؟حتفلا” :رظنا



 لس ©

 فن :نَمحَرلادْبَع لاَقَف ءَساّنلا َراَمَتْسا ُرَمُع َناَك اً .ركَبوُبُهَلَعكَو :َلا
 ورد هر 7-00 2 هو

 رّمع هب َرَمأَف .نيناث ٍدودحلا

 امأو «ةديرجب :لدب «نيتديرجب :هظفل نأ الإ )2037١« ملسم قايسلا اذهب هجرخأ

 .نيعبرأ ركب وبأ دلجو «لاعنلاو ديرجلاب رمخلا يف يي يبنلا دلج :هلوق الإ هنم جرخي ملف يراخبلا

 .(51/1/5) مقرب

 :ثيدحلا ظافلأ

 .لقعلا اهرتسل ارمخ تيمس «فورعملا بارشلا :وه (رمخلا) :هلئوق

 نم ةدرجم اهنأل ؛كلذب تيمس «لخنلا ةفعس ةديرجلا (ةديرجب) :هلوق

 .لخنلا قرو :صوخملاو .صوخلا

 ال بيرقتلل كلذ نأ هرهاظ :هكلَج نقلملا نبا لاق (نيعبرأ وحن) :هلوق

 ءاهب بورضملا ةلآلاو برضلا يف يواستلا مدع ىلع هليوأت نم دبال نكل «ديدحتلل

 .ديدحتلل دودحلا نإف

 دح يهو نآرقلا يف اهيلع صوصنملا :ينعي (نينايث دودحلا فخأ) :هلوق

 فخأك نيناث اهلعجاف ؛؟نينامث فذقلا دحو ةئام دلج انزلا دحو ديلا عطقب ةقرسلا

 .دودحلا

 .(5973/7) "حيضوتلا”و «(15//317) "حتفلا”و 577 /4) "مالعإلا” و (1707) "ملسم حرش” :رظنا



 7 , ١8١ 4
 دودحلا :باتك (مهد)ثيدحلا (0)ج

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رمخلا مرحي

 ٍلَمَع ْنَي يجر ُملراْلاَو ْباَصقالاَو ميِتمْلاَو رم ان أَوْنَما َنيِدَلأ اهيآكيإ# :ىلاعت هللا لاق

 ءاَصْمبلاَو وعلا متن قوي نأ ُنطِبَقلا سر امتإ (2) َقوُجدْيُم لحل ويعلم نبل
 اهريغو 4٠-41[ :ةدئاملا]4 نوهت مَا لَه َدَلَصلا نحو هَل وو نع ْمَّدْصيَو ِرِْمْلاو ريق يف

 .تايآلا نم

 دحلا بوجو ديفتسا نكلو «رمخلا براش ىلع دحلا بوجو باتكلا يف سيلو

 :عامجإلاو ةنسلا نم

 تي رمع ثيدح اذكو .«فلؤملا هركذ يذلا كلذ سنأ ثيدحف :ةنسلا امأ

 ملسمو (0081) يراخبلا هجرخأ .اهركذف :ةسمخ نم يهو رمخلا ميرحت لزن :لاق

 ركْشُت َّلُكَو ريك ركشُ ُّلُكا :لاق دي يبنلا نأ دهتنيع رمع نبا ثيدحو .("075)

 اهريغو ؟...ًةَرَشَع ٍةَرْمَخلا يف هللا َنَعَلا :ثيدح اذكو )25٠0. ملسم هاور .(ٌماَرَح

 .ةلدآلا نم

 الغ اذإ بنعلا ريصع نأ اوعمجأ كلذكو :هكللَخ ربلادبع نبا لاقف :عامجإلا امأو

 ةنسلاو باتكلاب ةمرحملا رمخلا هنأ «ليلقلا وأ هنم ريثكلا ركسأو دبزلاب فذقو دتشاو

 فالخ ال ام هلك اذه .لتق الإو بات نإف باتتسي رفاك اهلحتسم نأو ءاهيلع عمتجملا

 .ءاملعلا رئاسو «ىوتفلا ةمثأ نيب هيف
 .مهريغو «يوونلاو ةمادق نباو نايبلا بحاص عامجإلا لقن اذكهو :تلق

 )377١5(. ؟ملسم حرش” وء(3” ا 0/40 "«ينغملا” 0 ) ؟نايبلا” و .(7074/75) ؟راكذتسالا” :رظنا



 دودحلا :باتك (؟ه5)ثيدحلا

 ال مأ ركس ءاوس رمخلا براش دحي

 دحلا نم هيف بنعلا نم رمخلا ليلق نأ ىلع اوعمجأ دقو :هفللِه ربلادبع نبا لاق
 ةذينألا نم اهاوس ام يف اوفلتخا |منإو ءاهيف ركسلا ىعاري الو ءاهريثك يف ام لثم

 .ةركسملا

 .ال مأ ركس ءاوس .دحي براشلا نأ ىلع ةمألا تعمجأو :هنلله يوونلا لاقو

 .(1705) ؟ملسم حرش” و(؟98 /515) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟رمخلا براش دح رادقم مك

 ةفينح يبأو كلام :ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةدلج نيناث دلجي :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلل لوقو قاحسإو يعازوألاو يروثلاو اهباحصأو

 ؛ديدحتلل نكي ىل يي يبنلا لعف نأو «ةباحصلا هيلع رقتسا يذلا هنأ :مهتجح

 .نيعبرأ وحن :فلؤملا هركذ يذلا كعنف» سنأ ثيدح يف لاق اذهلو

 رهاظلا لهأ رثكأو روث يبأ لوق وهو .ةدلج نوعبرأ رمخلا يف دحلا :يناثلا لوقلا

 نبا رايتخا وهو «هباحصأ ضعب اهراتخا دمحأ نع ةياورو يعفاشلا نع روهشملاو

 نينامث هب غلبي نأ مامإللو :يعفاشلا لاق «نيميثع نباو يدعسلاو ميقلا نباو ةيميت

 .تاريزعت نيعبرألا ىلع ةدايزلا نوكتو

 ىرخألا نيعبرألا ةدايزو «ةدلج نوعبرأ رمخلا برش دح نأ ةيميت نبا راتخاو

 عدتري ال نمم براشلا ناك وأ رمخلا سانلا نمدأ ول اك «ةجاحلا دنع مامإلا اهلعفي

 نع صقني ال نكل :نيميثع نبا لاق «نيميثع نباو ميقلا نبا مالك رهاظ وهو .اهنودب

 .كلذ مكاحلا ىأر اذإ «ةدايزلا يف جرح الف ةدايزلا امأو «ةنسلا هب تدرو ريدقت لقأ

 ملسم يف ءاج ام اذكو «فلؤملا هركذ يذلا كتل سنأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 نيعبرأ دي يبنلا دلج :يلع لاق ةبقع نب ديلولا ةصق يف تفنخ يلع نع (170)



 ةلدأ مهو .يلإ بحأ اذهو ءةنس لكو .نيناث رمع دلجو نيعبرأ ركب وبأ دلجو

 ع

 .ىرخا

 ىلإ ريزعتلاو «تاريزعت اهنأ كتل رمع هداز امع هعم نمو يعفاشلا باجأو

 .هكرتو هلعف يف ةحلصملا بسحب «هكرت ءاش نإو هلعف ءاش نإ :مامإلا يأر

 الف ةدايزلا مامإلا ىري نأ الإ ,نوعبرأ دحلا نأو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 الو هريغ لعفب هكرت زوجي ال ةجح ٌدْيَب يبنلا لعفو :هلللذ ةمادق نبا لاق «سأب

 نم ةدايزلا لمحتف ,.دغت» ىلعو ركب يبأو «يبنلا لعف فلاخ ام ىلع عامجإلا دقعني

 .مامإلا هآر اذإ اهلعف زوجي «ريزعت اهنأ ىلع رمع
 لين” و ((757/74) ؟ىواتفلا” و ««11707) ؟"ملسم حرش” و 4707 /4) "ينغملا”و «(579/154) "راكذتسالا» :رظنا

 .(596 )١5/ ؟عتمملا حرشلا” و .( 877 /5) "برآملا

 رمخلا يف دحلا ةماقإط ورش

 ملسمب سيل نم هب جرخ :هفثله نيميثع نبا خيشلا لاق ء(لسم نوكي نأ :لوألا

 امأ «هميرحت دقتعي يذلا وه ملسملا نأل ؛دحي ال هنإف يمذلاك امزتلم ناك نإو ىتح

 ءرمخلا اويرش اذإ دحلا مهيلع ماقي ال اذهلو ؛هميرحت نودقتعي ال مهف ملسملا ريغ

 .نيملسملا دالب يف هراهظإ نم نوعنمي مهنكلو

 نم بارش هنأ نظ :يأ ءرمحخ هنأ ملعي مل نإف .ركسي هريثك نأ ملعي نأ :يناثلا

 .ركسي هريثك نأ ملعي نأ طرتشي هنأل ؛دحي ال هنإف ءركس هبرش امل مث ءتابورشملا رئاس

 .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو

 دح الف «ميرحتلاب ملاع ريغ اهبرش نإ امأف .ميرحتلاب املاع نوكي نأ :ثلاثلا

 .هيلع
 م
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 حيحصلا” ين وهو . كن يلع ثيدحل ؛القاع اغلاب نوكي نأ :سماخلاو عبارلا

 لبي تح يِبَصلا» :مهنمو قنات ْنَع ملَقلا َعِفَر) :هيفو فلل انخيشل ؟دنسملا

 .اَلِقْعَي ىّبَح ُنوُنْجُملاَو

 اًراتخم اهيرش نم مزلي نإ دحلا :هفلله ةمادق نبا لاق ءاّراتخم نوكي نأ :سداسلا

 وأ ءبرضلاو ديعولاب هركأ ءاوس «مثإ الو «هيلع دح الف ءاهركم اهيرش نإف ءاهبرشل

 ِنَع يمل َيفُح» :لاق يي يبنلا نإف ؛هيف بصتو ءهوف حتفي نأب اهبرش ىلإ ئجلأ
 مل اذإ ءاهب ةصغ عفدل اهيلإ رطضملا كلذكو .اْيَلَع اوُهِرْكْتْسا اَمَو ِناَيْسَنلاَو طل

 ل ٍداَعاَلَو ْعاَب ريغ ٌرطضأ ِنَمْه# :ميرحتلا ةيآ يف لاق ىلاعت هللا نإف ؛اهاوس اعئام دجي

 .[ 177 :ةرقبلا]# هيلع َمْكِإ

 .(019 )١4/ "عتمملا حرشلا” و .(308/8) "ينغملا” و «(218/15) "نايبلا” :رظنا

 ؟اهايقت وأ رمخلا حير هنم دجو نم ىلع دحلا ماقي له

 ةنوميمو دوعسم نباو يلعو نامثع نع يورم وهو .دحلا بجي :لوآلا لوقلا

 لوق اذهو . "نيحيحصلا” يف دوعسم نبا رثأو .ملسم يف نامثع رثأ . ديب يبنلا جوز

 .ميقلا نباو ةيميت نبا هراتخاو «دمحأ نع ةياورو هباحصأو كلام

 .ةباحصلا نم مهركذ مدقت نمع يورم هنأ :لوقلا اذه ةجح

 نأل ؛برشلا ةدهاشم ىلع ةنيبلا وأ رارقإلاب الإ دحلا بجي ال :يناثلا لوقلا

 هب لاق «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةهبشلا عم ماقي ال دحلاو «قفتت دق حئاورلا

 .دمحأ نع ةياورو يروثلاو |ىباحصأو ةفينح وبأو يعفاشلاو رانيد نب ورمعو ءاطع

 يف كلام هجرخأف رمع رثأ امأ . مت> رييزلا نباو رمع رثأ :لوقلا اذه ةجح

 كعلقذ باطخلا نب رمع نأ هربخأ هنأ ديزي نب بئاسلا نع باهش نبا نع !طوملا

 انأو .ءالطلا بارش هنأ معزف «بارش حير نالف نم تدجو نإ :لاقف مهيلع جرخ
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 .حيحص دنس اذهو .امات َدحلا ٌرمع هدلجف هتدلج ركسي ناك نإف برش امع لئاس

 نبا رثأ اذكهو .ةحئارلا درجمب فتكي ملو ءلأس ىتح هدحي مل رمع نأ :دهاشلاو

 يف فئاطلا ريمأ وهو «ريبزلا نبا راشتسا هنأ ةكيلم يبأ نبا نع ءاج ديضتيع ريبزلا

 نأب اضيأ اوجتحاو .الف الإو نمدملا نم اهتدجو اذإ :هيلإ بتكف ؟اهيف دلجيأ :حيرلا

 ال اهنظ وأ اهجم هيف يف تراص املف .ءام اهبسح وأ اهب ضمضق هنأ لمتحي ةحئارلا

 ةحئارك نوكي هنإف ؛حافت بارش برش وأ اغلاب اقبن لكأ وأ اهركم ناك وأ ركست

 .تاهبشلاب أردي يذلا دحلا بجي مل كلذ لمتحا اذإو «رمخلا

 ركذ «بيط ليصفت ديز وبأ هللادبع نب ركب خيشللو .يناثلا لوقلا :وه حجارلا
 :ةينآلا روصلا لثم يف نوكي ءيقلاو ةحئارلاب دحلا نإف :هيلعو :لاق مث الاوقأ

 اهبو .رمخلا برش نامدإب اروهشم ةحئارلا هنم تدجو نم نوكي نأ :ىلوألا

 . ةعئزخ رمع لاق

 ضعبلاو ركس مهضعب نوكيف .بارش ىلع قاسفلا ةعامج دجوي نأ :ةيناثلا

 .ءاطعو زيزعلادبع نب رمع لاق اهبو .عيمجلا دحيف «همف نم ةحئارلا ثعبنت

 ةمادق نبا هركذ امك ءؤيقتلاو ركسلا ضراوع ةحئارلا عم دجوي نأ :ةثلاثلا

 وأ ةحئارلاب يناثلاو .برشلاب امهدحأ :نادهاش صخش ىلع دهشي نأ :ةعبارلا

 . تعالج ةبقع نب ديلولا عم هتعلإخ ناثع ةصق يف اك .ءيقلا

 اياضق اضيأ هيلع لدت ءاهلمش عمتجيو صوصنلا هب مئتلت امك لوقلا اذهو

 ها .الف ءالثم ةحئارلا درجمب دحلا عقوي نأ امأو .مهلاوقأو فلسلا

 دودجلا”و 0/0 0 *حتفلا”و ل "ىواتفلا”و ةوركا "ينغملا”و اا /؟:) "راكذتسالا” :رظنا

 .(اهدعب امو"؟6) *ميقلا نيا دنع تاريزعتلاو



 نحنا
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 دودحلا :باتح (مهه)ثيدحلا (هر ٠مل

 رمخلا برش دح ةماقإ ةفص

 .ةيميت نبا هراتخاو ةيعفاشلا دنع حصألا وهو .بايثلاو لاعنلاو

 ركب يبنلا يتأ :لاق نيحيحصلا يف ثلَخ ةريره يبأ ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 براضلاو هديب براضلا انمف : كن# ةريرهوبأ لاق «ةوبرضا» :لاقف برش لجرب

 نب ةبقعو سنأ نع اذه وحنب ءاج اذكهو .ثيدحلا ...هبوثب براضلاو هلعنب

 دلجلا زاوج ىلع اوجتحاو «حيحصلا يف اهلكو , هنو ديزي نب بئاسلاو ثراحلا

 .هزاوج ىلع لدف ؛ةباحصلا دهع يف لصح هنأ طوسلاب

 .ةيعفاشلا دنع هجو وهو .برضلا نيعتي :يناثلا لوقلا

 .ةمدقتملا ثيداحألا :مهتجح

 يبأ بهذم وهو .دودحلا رئاسك طوسلاب ماقي برشلا دح :ثلاثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف هجوو دمحأو كلامو ةفينح

 .(ةوُدِلْجاَف نْمَحْلا برش اَذإ) :لاق دي يبنلا نأ :لوقلا اذهل ةمادق نبا جتحاو

 ىلاعت هللا رمأ امك ؛هدلجب رمأ هنألو ؛طوسلاب برضلا هقالطإ نم مهني امنإ دلجلاو
 كلذكو «طايسلاب اوبرض نودشارلا ءافلخلاو ؛هلثم طوسلاب ناكف «ينازلا دلجب

 2 يبنلا دلج مث ءرمألا ءدب يف ناكف ؛ةريره يبأ ثيدح امأف ءاعامجإ ناكف ؛مهريغ

 «نيعبرأ ركب وبأ دلجو «نيعبرأ دلج دب يبنلا نأ حص دقف ؛رومألا ترقتساو

 .نيعبرأ ةبقع نب ديلولا يلع دلجو «نينامث رمع دلجو

 ىلع ءاملعلا عمجأ :لاقف .عامجإلا يوونلا لقن لوقلا اذه لباقم يفو :تلق

 .طوسلاب هزاوج يف اوفلتخاو «بايثلا فارطأو لاعنلاو دلجلاب رمخلا دح لوصح

 .ملعأ هللاو ,حيحص ريغ عامجإلا لقنف اذه ىلعو



 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ؟ىواتفلا” و «(57/11) "حتفلا” و )2١707(( ملسمو ((5114/8) ؟ينغملا”و «(21481) ةريبه نبال "عامجإلا” :رظنا

 ١848٠(. /7”) ؟هقفلا ريسيت”*” و (488/0)

 ؟رمخلا براش ىلع دحلا بجي ىتم

 .ةدحاو ةرم رارقإلا يف يفكيو .ةنيبلا وأ رارقإلا لصح اذإ بجي :لوألا لوقلا

 نبا لاق ءفذقلا دح هبشأف ءافالتإ نمضتي ال دح هنأل ؛ملعلا لهأ ةماع لوق وهو

 هعوجر لبقف ؛هناحبس هلل دح هنأل ؛هعوجر لبق هرارقإ نع عجر اذإو :هلللؤ ةمادق

 .ةحئارلا دوجو رارقإلا عم ربتعي الو ءدودحلا رئاسك هنع

 .ةحئار دجوت نأ الإ هيلع دح ال هنأ ةفينح يبأ نع يكح :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :باوصلا

 .009/8) ؟ينغملا» :رظنا

 ؟رمخلا برش ىلع ةداهشلا حصت نمم

 هنأ نادهشي نيملسم نيلدع نيلجر نم الإ نوكت ال رمخلا برش ىلع ةنيبلا
 .هبجوي ال امو دحلا بجوي ام ىلإ مسقني ال هنأل ؛هعون نايب ىلإ ناجاتحي الو ءركس

 نأ ىلإ هيلع ةداهشلا يف رقتفي الو «هيعاود ىلعو حيرصلا ىلع قلطي هنإف ؛انزلا فالخب

 نأل ؛ركسي هنأ هملع عم الو هركم ريغ وهو ءاركسم ابارش برش هنإ دهاشلا لوقي

 ملعأ هللاو «ملعلاو رايتخالا هلعف نم رهاظلا

 16١/0 "ينغملا”و )0584/1١7((2 ؟نايبلا” :رظنا

 وحصي ىتح ناركسلا ىلع دحلا ماقيال
 ىتح ناركسلا ىلع دحلا ماقي الو 3١7(: /8) ينغملا» يف هكللو ةمادق نبا لاق

 «ةفينحوبأو «يروثلا لاق هبو ءيبعشلاو «زيزعلادبع نب رمع نع اذه يور .وحصي
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 دودحلا :باتك ("هد)ثيدحلا هنن

 ؟متأ هوحص يف هيلع دحلا ةماقإب هلوصحو «ليكدتلاو رجزلا دوصقملا نأل ؛يعفاشلاو

 .هيلإ رخؤي نأ يغبنيف

 ةشيشحلا لكأ مكح

 مل وأ اهنم ركس ءاوس «مارح ةبلصلا ةشيشحلا هذه :هنللو مالسإلا خيش لاق

 هنإف «لالح هنأ معزو كلذ لحتسا نمو «نيملسملا قافتاب مارح اهنم ركسلاو .ركسي

 .نيملسملا رياقم يف نفدي الو «هيلع ىلصي ال ادترم لتق الإو بات نإف «باتتسي

 بوبحلا رهظي ايف - اًضيأ - كلذ لثمو :هنلله نيميثع نبا خيشلا لاقو
 ريغ لودلا ضعب يفو ءرمخلا ةرضم نم دشأ يهو «ةميظع اهترضم نأل ؛ةردخملا

 «ريزعتلا اهيفو ءارمخ ىمست ال اهنكلو ءاهجّورم ىلع لتقلا نوبجوي ةيمالسإلا

 .مامإلا داهتجا ىلإ هيف عجريو
 00 /15) "عتمملا حرشلا” و 7١١(. /75) "ىواتفلا” :رظنا



 2 7 ومى

 ول يل ! طاَوْسأ َِةَرَشَع قوف دلجين ال١ :ُلوَقَي

 :ثييدحلا جيرحن

 .(1708) ملسمو 586٠((: 23785) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 هدلج :لاقي ءمسجلا ءاشغ دلجلاو .هدلج باصأ :هدلج ؛دلجي ال» :هلوق

 .هبرض :يأ ءامهوحن وأ فيسلا وأ طوسلاب

 اروفضم ناك ءاوس «دلج نم هب برضي ام وهو ءطوس عمج «طاوسأ» :هلوق

 نكي ملوأ

 هنمو «عنملا :ةغللا يف وهو دح عمج :دودحلا (هّللا دودح نم دح يف الإ» :هلوف

 هللا نأل :ليقو ءشحاوفلا باكترا نم اهعنمل ؛ادودح دودحلا تيمسو رادلا دح

 .اهنم صقني الو ءاهيلع دازي الف ؛اهردقو اهددح ىلاعت

 .0017/50 "حيضوتلا” و )21172١/4( ؟مالعإلا”و «ريثألا نبال "ةياهتلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ريزعتلا مكح

 يبأ لوق وهو .مامإلا هآر اذإ بجاو ريزعتلا هيف عرش اهيف ريزعتلا :لوأآلا لوقلا

 .دمحأو كلامو ةفينح



 "نخل

 دودحلا :باتك (مهد]ثيدحلا (هزب ٠

 ةيراج وأ هتأرما ةيراج ءطوك هيلع اصوصنم ريزعتلا نم ناك ام نأ :مهتجح

 ةحلصملا مامإلا ىأر اذإ هيلع اصوصنم نكي مل امو «هيف رمألا لاثتما بجيف «ةكرتشم

 .دحلاك بجوف ىلاعت هللا قل عورشم رجاز هنأل ؛بجو «هب الإ رجزني ال هنأ ملع وأ «هيف

 .يعفاشلا لوق وهو .بجاوب سيل :يناثلا لوقلا

 نود ام اهنم تبصأف ةأرما تيقل ينإ :لاقف دي يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ :هتجح

 َنْبِهْدُي ِتَمَسَلُأ ّنإ» :هيلع التف .معن :لاق .«؟اَنعَم َتْيَلَصَأ» :لاقف !اهأطأ نأ

 ْنَع اوُرَواَجَتَو مِهِنِسْح ْنِم اوُلَبْقا» :راصنألا يف لاقو «[4١١:دوه]# ِتاَعَيَّسلَ

 .هرزعي ملف !هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه :دَ دي يبنلل لجر لاقو . .(مهِئِسيم

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .04/14"07) ؟عتمملا حرشلا” و ,(787/8) "ينغملا” و «. "5 )١7/ ؟نايبلا” :رظنا

 « هللا دودح نم دح يف الإ :ثيدحلا يف + هلوقب دارملا ام

 يف صاصقلاك اعرش اهتابوقع تردق يتلا يه دودحلاب دارملا :لوألا لوقلا

 ام نوكي :اذه ىلعف .حارجلاو فارطألا نم اهنود امو ةقرسلاو فذقلاو انزلاو سفنلا

 .نود |ف طاوسأ ةرشع نم وهو «ريزعتلا هبكترم ةبوقع يذلا وه يصاعملا نم اهادع

 .دمحأ بهذم نم روهشملا وه اذهو

 دارملا يهو «هيهاونو هللا رماوأ يه يتلا قوقحلا دودحلاب دارملا :يناثلا لوقلا

 هلا ُدوُدُح َقْزَي#م :لاقو [179:ةرقبلا]* ويطل م كلو هم وذ دعي نعول :هلوقب

 ,ةدوذح َّدَعَتَيَو .هلوسرو هللا ٍصْعَي نمو# :لاقو «[1417:ةرقبلا]# اَهَوِبرْمَت الق

 كرتب ةيصعم باكترا لجأل ريزعتلا ماد اف :اذه ىلعو .[4١:ءاسنلا]# اًراَن ُهْلِخَدَ

 هباكترا نم ارجازو اعدار هاري يذلا دحلا هب غلبي نأ مامإللف ؛مرحم لعف وأ بجاو



 صاخشألا فالتخابو «نامزلاو ناكملا فالتخاب فلتخم كلذو ء«هيلإ ةدوعلاو

 .ةيصعملا فالتخابو

 دحلاب دارملا ناك اذإ اهنود اف ةرشعلا نوكت نيأف :ليق نإف :هنللذ ميقلا نبا لاق

 ال هنإف ؛هوحنو بيدأتلل هريجأو هدلوو هدبعو هتأرما لجرلا برض يف :ليق ؟ةيانجلا

 .قيفوتلا هللابو .ثيدحلا هيلع جرخ ام نسحأ اذهف .طاوسأ ةرشع ىلع ديزي نأ زوجي

 نبا رايتخا وهو «دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا ضعبو ةيكلاملا ضعب لوق اذهو

 .نيميثع نباو ميقلا نباو ةيميت
 ء(ها/4/4) ؟برآملا لين”و .١الال/1) ؟حتفلا” و )1١8/98(« ؟ىواتفلا”و ٠١(« /؟) ؟نيعقوملا مالعأ” :رظنا

 .018 )1١5/ "عتمملا حرشلا”و

 ؟ريزعتلا رادقم مك

 ىلع هداهتجاو مامإلا يأر ىلإ كلذ لب ءتابرضلا ددعل طبض ال :لوألا لوقلا

 فسوي يبأو هباحصأو كلام لوق وهو .دودحلا ردق ىلع ديزي نأ هلو ةحلصملا بسح

 ناك نإ نكل :لاقو «ةيميت نبا رايتخا وهو .ءيواحطلاو روث يبأو نسحلا نب دمحمو

 ال باصنلا نود ةقرس ىلع ريزعتلا :لثم ءردقملا كلذ هب غلبي مل ردقم هيف |يف ريزعتلا

 ةنس تلد هيلع ؛لاوقألا لدعأ لوقلا اذهو .هراتخا يذلا لوقلا اذهل ؛عطقلا هب غلبي

 هل تلحأ يذلا برضب #5 يبنلا رمأ دقف ؛نيدشارلا هئافلخ ةنسو ْدُيبَب هللا لوسر

 ةأرماو لجر برضب رمعو ركب وبأ رمأو .ةهبشلاب دحلا هنع أردو «ةئام اهتيراج هتأرما

 تيب نم ذخأو هقاخ ىلع شقن يذلا برضب رمأو «ةئام ةئام دحاو فاحل يف ادجو

 برضو «ةئام ثلاثلا مويلا يف هبرض مث ةئام يناثلا مويلا يف هبرض مث «ةئام لاما

 يف هداسف عفدني مل نمو .هدعي مل اريثك ابرض - هتعدب نم ىأر امل - لسع نب غيبص
 .نيدلا يف عدبلا ىلإ يعادلاو «نيملسملا ةعاجل قرفملا :لثم «لتق لتقلاب الإ ضرألا
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 دودحلا :باتك (0551)ثيدحلا (0)ج

 يف دمحأو ثيللا لوق وهو .طاوسأ ةرشع ىلع ةدايزلا زوجت ال :يناثلا لوقلا

 .يناكوشلاو يناعنصلا هراتخاو «ةيعفاشلا ضعبو قاحسإو هنع روهشملا

 .فلؤملا هركذ يذلا كغ ةدرب يبأ ثيدح رهاظ :مهتجح

 دبعلا ريزعتب غلبي الف .هدودح ىندأ ناسنإ لك ريزعتب غلبي ال :ثلاثلا لوقلا

 يعفاشلاو هباحصأ رثكأو ةفينح يبأ لوق وهو .نيعبرأ رحلا ريزعتب الو «نيرشع

 .هباحصأ نم ةفئاطو «ةياور يف دمحأو .هباحصأ روهمجو

 نع ةياور يهو ليل يبأ نبا لوق وهو .نوعبسو ةسمخ هرثكأ :عبارلا لوقلا

 .فسوي يبأو كلام

 .ىرخأ لاوقأ كانهو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 "لينلا” وء(١ 1:١/؟م) ؟ىرواتفلا”و 35602 "؟ملسم حرش” و روق /4م) "ينغملا”و 600004 "فارشإلا” :رظنا

 .([55) "ميقلا نبا دنع تاريزعتلاو دودحلا”و )9/ ١57(«

 ريزعتلا لقأل دحال

 ردقت ول هنأل ؛اردقم هلقأ سيلف «هرثكأ ريدقت تبث اذإو :هغللك ةمادق نبا لاق

 مامإلا داهتجا ىلإ هيف عجريف ؛هلقأ ردقي ملو «هرثكأ ردق ٌدْييَب يبنلا نألو ؛ادح ناكل

 .صخشلا لاح هيضتقي امو «هاري ايف

 .ميقلا نباو ةيميت نبا هلقأل دح ال هنأ ركذ نممو :تلق
 .(516) ؟ميقلا نبا دنع تاريزعتلاو دودحلا” و (054 /58) «ىواتفلا” و 053786 /8) «ينغملا” :رظنا

 لعفلاب نوكي امك لوقلاب نوكي دق ريزعتلا

 ريزعتلا لقأل سيلو :(7 55 /78) «ىواتفلا” يف | .هفلل مالسإلا خيش لاق

 دقف ؛لعف كرتو لوق كرتو لعفو لوق نم ناسنإلا ماليإ هيف ام لكب وه لب .دح
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 ىتح هيلع مالسلا كرتو هرجبم رزعي دقو «هل ظالغإلاو هخيبوتو هظعوب لجرلا رزعي

 ءاوفلخ نيذلا ةثالثلا هباحصأو ٌةْْتَب يبنلا رجه | «ةحلصملا وه كلذ ناك اذإ بوتي

 رزعي دقو «كلذب نورزعي هباحصأو دي يبنلا ناك اى «هتيالو نع هلزعب رزعي دقو

 .فحزلا نم رف اذإ لتاقملا يدنجلاك «نيملسملا دنج يف همادختسا كرتب

 ةيلاملا تابوقعلاب ريزعتلا

 عضاوم يف اضيأ عورشمف «ةيلاملا تابوقعلاب ريزعتلا امأو :هللل» ميقلا نبا لاق

 نع ةئسلا تءاج دقو «يعفاشلا يلوق دحأو .دمحأو كلام بهذم يف ةصوصخم

 يذلا بلس هيي هتحابإ :اهنم ءعضاوم يف كلذب هباحصأ نعو دي هللا لوسر

 ءاهفورظ قشو رمخلا ناند رسكب بِي هرمأ :لثمو ؛هدجو نمل ةنيدملا مرح يف داطصي

 موي - يي هرمأ :لثمو «نيرفصعملا نيبوثلا قرحي نأب رمع نب هللادبعل هرمأ :لثمو

 ءاهلسغ يف هونذأتسا مث «ةيسنإلا رمحلا محلا اهيف خبط يتلا رودقلا رسكب - ربيخ

 همده :لثمو ءرسكلاب ةبجاو نكت مل ةبوقعلا نأل ؛نيرمألا زاوج ىلع لدف «مهل نذأف

 ىلع ءاسأ يذلا بلسلا نامرح :لثمو «لاغلا عاتم قيرحت :لثمو «رارضلا دجسم

 :لثمو «رثكلاو رمثلا نم هيف عطق ال ام قراس ىلع مرغلا فاعضإ :لثمو «هبئان

 نم ةمزع «ةاكزلا عنام لام رطش هذخأ :لثمو «ةلاضلا متاك ىلع مرغلا هفاعضإ

 ملف ؛هحرطق «هحرطب بهذلا متاخ سبال هرمأ :لثمو «ىلاعتو كرابت برلا تامزع

 «ميلا يف هتدارب ءاقلإو لجعلا مالسلا هيلع ىسوم قيرحت :لثمو .دحأ هل ضرعي
 يذلا ناكملا ديضتإع ٍٍلعو رمع قيرحت :لثمو «مهل ةظاغإ .دوهيلا ليخن عطق :لثمو

 نع هيف بجتحا امل ءصاقو يبأ نب دعس رصق رمع قيرحت :لثمو «رمخلا يف عابي

 .اهخسن ىوعد لهسي سيلو «ةفورعم ةحيحص اياضق هذهو .ةيعرلا
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 ودودحلا :باتك (مه:)ثيدحلا (ه)ج

 ةمئألا بهاذم ىلع طلغ دقف «كلذ قلطأو «ةخوسنم ةيلاملا تابوقعلا نإ :لاق نمو

 دنع غئاس اهنم ريثكو «هريغو دمحأ بهذم يف غئاس :لئاسملا هذه رثكأف ءالالدتساو القن

 ىوعدل اضيأ لطبم ْدْدَجَب هتوم دعب اهل ةباحصلا رباكأو نيدشارلا ءافلخلا لعفو ؛كلام

 .ها .مهاوعد ححصي عامجإ الو «ةنس الو باتك مهعم سيل خسنلل نوعدملاو ءاهخسن

 .هلل ةيميت نبا لوق اضيأ وه ةيلاملا تابوقعلاب ريزعتلاو :تلق
 خيش تارايتخال عماجلا هّقفلا ريسيت” و 56 ؟ةيمكحلا قرطلا”و 111 لا مق ؟ىواتفلا” :رظنا

 .(1815) ؟ةيميت نبا مالسإلا

 ؟ هنامض بجي لهف ,ريزعتلا نم تام اذإ

 .دمحأو ةفينح يبأو كلام لوق وهو .بجي ال :لوألا لوقلا

 .دحلاك اهب فلت نم نمضي ملف ؛رجزلاو عدرلل ةعورشم ةبوقع اهنأ :مهتجح

 دحأ سيل :هط» ىلع لوق هتجح .يعفاشلا لوق وهو .هنمضي :يناثلا لوقلا

 هنسي دي هللا لوسر نإف ؛رمخلا دح الإ ائيش يسفن يف دجأف توميف دحلا هيلع ميقأ

 ملف ؛ةباحصلا نم هريغ هفلاخ دقو ءاعروت هلعف تعض اًيلع نأب اذه نع بيجأو .انل

 .هب ائيش اوبجوي

 نامض جوزلا ىلع سيلو :هنللِه ةمادق نبا لاق ؛لوآلا لوقلا :وه حجارلا

 هيبص بدأ اذإ ملعملا ىلع الو ءزوشنلا يف عورشملا بيدأتلا نم تفلت اذإ ةجوزلا

 نيبهذملا هجوو ءنمضي :ةفينحوبأو «يعفاشلا لاقو «كلام لاق هبو .عورشملا بدألا

 .اهلبق يتلا يف مدقت ام

 .يناثلاو لوألا لوقلا دنع هركذ مدقت ام :هب ينعي ءاهلبق يتلا يف مدقت ام هلوق :تلق
 .0777/4) «ينغملا” و «(075/117) «نايبلا” :رظنا

 كتي 252 5
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 يلج يركن ىج

 ىسم ورز نيد» سكس
 دييحدييامب 1١ نا ةجاحب هت: تا 017+

 2 - م 0 2

 رودتنلاو ناميألا باتك

 روذنلاو ناميألا باتك ©

 .ىنميلا ديلا :ةغللا يف نيميلا لصأو .ثنؤتو ركذت يهو ناميأ اهعمج :نيميلا

 دحاو لك ذخأ اوفلاحت اذإ اوناك مهمأل ؛فلحلا ىلع تقلطأو ءراسيلا ضيقن نيميلاو

 .هبحاص نيمي

 .(19) "نيميلا ماكحأ”و(١ ٠0 /7) "حيضوتلا” :رظنا

 نيميلا ةيعورشم

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا اهمكح توبثو اهتيعورشم يف لصألا

 مُكسْدديلوُي نكلَو مكي هي وَلا هنأ كدا اَل ال :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 َدَحَب َنَسْيَأْلا اضفت الو## :ىلاعت هلوقو «[84:ةدئاملا]4َنْكَيَقْل مدع مب

 .تايآلا نم كلذ ريغو 9١[« :لحنلا]# اه ريكحوت

 .بابلا اذه يف فلؤملا اهركذ يتلا ثيداحألا اهنمف :ةنسلا امأو

 نيميلا ةيعورشم ىلع ةمآلا تعمجأو :هنلل» ةمادق نبا لاقف :عامجإلا امأو

 .هيلع فولحملا ديكوتل ؛لصألا يف اهعضوو اهماكحأ توبثو
 تامل ؟ينغملا” :رظنا



 .اْيَح َوُه يِذّلا ِتأَو «َكِنيِمَب ْنَع رْمَك اهتم اًرْيَح اَهَرْبَغ َتْيَآر

 )١1167(. ملسمو «(9/1517) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 اهيف لخديو «ةصاخ وأ تناك ةماع ةيالولا :ةزمهلا رسكب «ةرامإلا» :هلوق

 .اهريغو ةبسحلاو ءاضقلا

 .لاؤس :يأ «ةلأسم نع١ :هلوفق

 .ماللا نوكسو اددشمو اففخم فاكلا رسكو واولا مضب ذب «اهيلإ تلكو» :هلوق

 اَلَو) :ءاعدلا هلئمو «كله هسفن ىلإ لكو نمو ءاهيلإ فرص يأ فئفخشملا ىنعمو

 لجأ نم اهيلع هتناعإ تكرت اهيطعأف ةرامإلا بلط نم نأ :هانعمو «يِيْفَن َّلِإ ينْلِكَت

 .هص رح

 .(17 م15 "معتفلا” 0١ /ة) "مالعإلا» :رظنا

 :َلاَق كن ىَسوُم ىبأ ّْنَع -04



 روُدّتلاَو نامْيألا بانك

 :ثيدحلا جيرخن

 )١1559(. ملسمو )57/7١( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .فالحتسا ريغ نم فلحلا زاوج هيف (هللاو ينإ) :هلوق

 دقعأ :يأ «فلحأ» :هلوقو «نيميلا وه فلحلا «نيمي ىلع فلحأ ال» :هلوق

 .ةينلاو مزعلاب اًئيش

 وغل ال امزج انيمي فلحأ ال :هانعم خلإ «...اهنم اريخ اهريغ ىرأف» :هلوق

 هتلعف الإ ةروكذملا نيميلا يف يضملا نم لضفأ هلعف نوكي رخآ رمأ يل رهظي مث اهيف

 .ينيمي نع ترفكو

 ؛راركت هيف نوكي نأ اذه ىلع مزلي نكل :هكلل> ظفاحلا لاق «اهتللحتو» :هئوق

 نيميلا ةفلاخم هب لصحت ريخ وه يذلا نايتإ نإف يح َوُه يِذَّلا ُتْبتَأ» :هلوق دوجول
 بساني ظفلب هركذو .للحتلاب حيرصتلا هتدئاف نوكت نأ نكمي نكل ءاهنم للحتلاو

 نأل ؛ىوقأ يناثلا نإ :لاقي دقو .مازلتسالاب هركذ ول امن غلبأ نوكيل ؛احيرص زاوجلا

 .ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلا
 .07785) ريثألا نبال «ةياهنلا” و ء(117/11) «متفلا” و .(؟٠5 /9) ؟مالعإلا” :رظنا

 وع

 هللا نإ» :ِةِئي هللا وْسَر ّلاَق
#2 

 :َلاَق كنذ باطلا نْب َرَمُْع ْنَع -9
 0 4 هم هد. م

 .«مكئاباب اوفلحم نأ د

 .«(تممصَي هل وأ هللاب ْتفِلْحَيْلت اًمِلاَح َّناَك ْنَمَك» : مي

61 

 ىَهْنَي كو هللا َلوُسَر ُتْحِمَس ُذْنُم اي ُتْفَلَح اَم ِْااَوَ :ٌرَمع َلاَق :ةئاَور يَ

 !اَرْيآ الَو اًَرِكاَذ ءاَهْنَع



 روُدُتلاَو ناَمْيَألا ْباَتك

 )١545(. ملسمو ؛((57151/) يراخبلا هجرخأ

 نم مدقتملا مقرلاب ملسمو «(255547 71١١ 8) يراخبلا يف وه لب خلإ (...ملسلو) :هلوق

 ءطقف ملسم ىلإ ةياورلا هذه ىزع ثيح ؛مهو فلؤملا نأ ىرت تنأف .هنض» رمع نبا ثيدح

 يف نقلملا نبا اذه ىلإ راشأ دقو . دعت هللادبع هنبا ثيدح نم يه امنإو ءرمع ثيدح نم هلعجو

 . ؟مالعإلا”

 :ثيدحلا ظافلأ

 نع ىهنلا نم ةمكحلا :ءاملعلا لاق (هللاب فلحيلف افلاح ناك نمف» :هلوقف

 هللاب ةصتخم ةمظعلا ةقيقحو هب فولحملا ميظعت ىضتقي فلحلا نأ :هللا ريغب فلحلا

 .هريغ هب ىهاضي الف ؟ىلاعت

 .ادماع :يأ (اركاذ) :هلوق

 ءاهب تفلح ام :يأ .ريغلا نع ايكاح :يأ «ةثلثملا رسكو لملاب (ارثآ الو) :هلوق

 ,((077/11) "حتفلا”و«(595/9) ؟مالعإلا”و )١5145(( ؟ملسم حرش” :رظنا

 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةسمخلا ماكحألا اهيرتعت هللاب نيميلا

 تبثي ال قح تابثإ ىلإ يدؤت نأك ءبجاو اهيلع فقوت اذإ ةبجاو نوكت :اّلوأ

 ةاجن اهيلع فقوت اذإ كلذ نم .تبجو ءاهب الإ لطبي ال لطاب لاطبإ وأ اهم الإ

 .بجت انهف ؛كاللا نم موصعم



 مما سوك ادع

 روُدَّتلاَو ناَّمْيَألا باَتك

 نيمصاختم نيب حالصإ نم ةحلصم اهب قلعتت تناك اذإ ةبحتسم نوكت :اًيناث

 نأل ؛بودنم اذهف رش عفد وأ هريغ وأ فلاحلا نع ملسم بلق نم دقح ةلازإ وأ

 .هيلإ ةيضفم نيميلاو «هيلإ بودنم رومألا هذه لعف

 قداص وه رمأ ىلع فلح وأ هكرت وأ حابم لعف ىلع فلحلا :لثم «حابملا :اًثلاث

 .هفالخب نيبتف هسفن قدص نظي وأ هيف

 هدحو رفاسي نأ فلحي نأك «هوركم لعف ىلع فلح اذإ ةهوركم نوكت :اًعبار

 لاف :لاق تنم ةريره يبأ ثيدل ؛ءارشلاو عيبلا يف فلخلا كلذكو «بودنم كرت وأ

 .(بْسَكِْل ٌةَمَحْ ٍةعْلَسلِ ٌةََقْنَم م فلحلا» يبي هللا لوسر

 فلحي نأك «لطاب تابثإ وأ قح لاطبإ ىلإ يدؤت تناك اذإ ةمرحم نوكت :اًسماخ

 نيميلا :كلذ نمو .كلذ وحنو ءموصعم لام دحجي وأ ةعامجلا ةالص كرت ىلع

 .سومغلا

 .0؟1) "نيميلا ماكحأ” و )١8/ ١16(. ؟عتمملا حرشلا” و «(11/4/8) "ينغملا” :رظنا

 مسقلا فورح

 لخدتو ءارمضمو اًرهاظ هب مسقملا ىلع لخدتو «لصألا يهو :ءابلا :لوألا

 .ءامسألا عيمج ىلع كلذك

 رثكأ يهو ءرمضملا نود رهاظلا ىلع لخدتو «ءابلا نم لدب يهو :واولا :يناثلا

 .ةنسلاو باتكلا يف ماسقألا رثكأ تءاج اهو ءالامعتسا

 دنع هريغ ىلع لخدت الو ءطقف ةلالحجلا ظفل ىلع الإ لخدت الو :ءاتلا :ثلاثلا

 «(برو هلل ءاتلاو) :هتيفلأ يف لاقف ءبرلا ىلع لخدت :هنلله كلام نبا لاق «ءاهقفلا

 .برلا ىلعو ةلالجلا ظفل ىلع لخدت اهلعجف



 ٍروُدَّتلاَو ناَمْيَألا ُباَتَح روُدّتلاَو ناَمْيَألا بانك (*5)ثيدحلا (5)ج

 ال هللا هال !نلعفأل هللا هال :الثم ءاًنايحأ اهب مسقي هنإف :ةدودمملا ءاملا :عبارلا

 !اذكو اذك لعفأ

 ال ةدودمملا ةزمهلاو ءاملاو .نلعفأل هللآ :لثم .ةدودمملا ةزمهلا :سماخلا

 .طقف ةلالجلا مسا ىلع الإ نالخدت

 ١١5(. /) "عتمملا حرشلا”و ؛((597/8) "ينغملا” :رظنا

 هتافص نم ةفص وأ هللا ءامسأ نم مساب فلح اذإ نيميلا دقعنت

 هتافص نم ةفص وأ هللا ءاسأ نم مساي فلح اذإ هنأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 .ثنح اذإ ةرافكلا بجتو «هنيمي دقعنت اهنأ

 برو !نلعفأل نمحرلاو !نلعفأل هللاو :كلذ لاثم :هكلم نيميثع نبا خيشلا لاق

 تفلح يننأل ؛ناييأ اهلكف !نلعفأل ٍنانملاو !نلعفأل ميلعلا ٍقالخلاو !نلعفأل نيملاعلا

 ْ .لجو ّزع هللا ءاسأ نم مساب

 «ةيونعم ةيتاذ مأ «ةيربخ ةفصلا هذه تناكأ ءاوس (هتافص نم ةفص وأ) :هلوق

 رع هللا تافص نم ةفص هجولا نأل ؛حصيف !نلعفأل هللا هجوب مسقأ :لثم «ةيلعف مأ

 لصفلل هللا ءيجمب مسقأ :لاق ولو ,حصي !نلعفأل هللا ةمظعب مسقأ :لاق ولو ءلجو

 - لجو رع - هلل ةيلعف ةفصب مسق هنأل ؛حصيف ءامكنيب ءاضقلا يف نلدعأل !هدابع نيب

 تاماسقإلا يف دجت اذهلو «هيلع مسقملل بسانم مساب مسقلا نوكي نأ يغبنيو

 .ها .ىنعملا ثيح نم اًطابترا هيلع مسقملاو هب مسقملا نيب نآرقلا يف ةدوجوملا
 )١١9/16(. "عتمملا حرشلا”و «(584 /8) "ينغملا”و ٠١7(.« /97) "فارشإلا” :رظنا

 ؟نيميلا مهنم حصت نيذلا مه نم

 «راتخم فلكم لك نم حصتو :(777/8) “ينغملا” يف هلله ةمادق نبا لاق

 .نيميلا ىلإ دصاق



 روُدُنلاَو ناميألا باَبِك

 مهناميأ دقعنت ال نيذلا

 الب مهناميأ دقعنت ال ءالؤهف .هيلع ىمغملاو مئانلا هب قحليو «نونجملا :لوألا

 .فالخ

 ملو ازيمت ناك نإو ,فالخ الب هنيمي دقعنت الف زيمم ريغ ناك نإف .يبصلا :يناثلا

 سواط بهذو «دقعنت اهنأ ىلإ ةلبانحلا ضعب بهذو .دقعنت ال اهنأ روهمجلاف «غلبي

 .الف الإو «ةرافكلا هتمزل هغولب دعب ثنح نإف .ةقلعم هنيمي نأ ىلإ

 :مهنمو اَقْناََت ْنَع ُمَلَقلا َعِف فَ نط يلع ثيدح ؛روهمجا لوق :باوصلاو

 . املس ىَنَح ٌيبّصلا»

 :ماسقأ ةثالث ىلإ بضغلا هفللَه ميقلا نبا مسقو .نابضغلا :ثلاثلا

 هقالط عقي ال اذهو لاق اب هبحاص رعشي الف ؛لقعلا ليزي ام :اهدحأ

 .عازن الب

 لوقي ام روصت نم هبحاص عنمي ال ثيحب ؛هيدابم يف نوكي ام :يناثلاو

 .هقالط عقي اذهف .هلصقو

 لوحي نكلو «ةيلكلاب هلقع ليزي الف هب دتشيو مكحتسي نأ :ثلاثلا

 اذهف .لاز اذإ .هنم طرف ام ىلع مدني ثيحب «هتين نيبو هنيب

 ها .هجتم يوق ةلاحلا هذه يف عوقولا مدعو ءرظن لحم

 .اضيأ كلذ يف لخدت نيميلاف قالطلا يف همالك ناك نإو ءاذه

 مدقت دقو «هلاوقأب دادتعالا يف ءاملعلا فالخ ىلع ينبني اذهو .ناركسلا :عبارلا

 .هئيمي دقعنت الف اذه ىلعو .هلاوقأب دادتعالا مدع :باوصلاو .عويبلا يف هيلع مالكلا

 .ثنحي مل ثنحلا ىلع هركأ ول كلذكو «هركملا نيمي دقعنت الف .هركملا :سماخلا

 .ةيفنحلا فلاخو ءروهمجلا لوق وهو



 روُدْنلاَو ناَمْيألا ْباَتِك

 ثيَمظم ءُهُبْل و هركحأ ْنَم الإ :ىلاعت هلوقل ؛روهمجلا لوق باوصلاو

 كلذكف رثأ مالك لع بترتيب ال رفكلا لع هركلا ناكاذإت .٠٠6هبلسنلا 14 نيالا

 .نيميلا

 :لاقف بهذأس :لوقي نأ دارأ فلحلا هناسل ىلع قبس نأب .ئطخملا :سداسلا

 .ايسان فلحي يذلا وهو .يسانلا :عباسلا

 .لقعنت :اولاقف

 امو كايتو طخ يتم ْنَع و 8 هللا / :ثيدحو 11

 .اهُيَلَع اوُهرْكتشا

 ثيدحل ؛ملعلا لهأ روهمج دنع سفنلا مالك يفكي الف .نيميلاب ظفلتلا :نماثلا

 هب ْتْكَّدَح ام يأ ْنَع ٌرَواَ هللا َّنِإ» :ديكي هلل لوسر لاق :لاق تع ةريره يبأ

 .ةيكلالا ضعب فلاخو «ءنيحيحصلا يف ثيدحلاو «(م اك ْوَأ ُلَمْمَت 1 اَم اَهَسْفنَأ

 .روهمجلا لوق :باوصلاو

 ماكحأ”و :(175/15) "عتمملا حرشلا”و 75١5(( /0) "دازلا”و ,(517/8) "ينغملا”و .02508/5) ؟ىلحملا” :رظنا

 .(165) "نيميلا

 اهيف ةرافكلا بجت يتلا ةدقعنملا نيميلا

 وه ةدقعنملا نيميلا نأ ىلع اوعمجأو )١95(: "عامجإلا” يف هكللو ةريبه نبا لاق

 .ةرافكلا هيلع تبجو ثنح اذإف .هلعفي ال وأ هلعفي نأ لبقتسملا نم رمأ ىلع فلحي نأ



 ِروُدُتلاَو َناَمْيَألا ُباَتِك (004)ثيدحلا (ه)ج

 ؟ةرافك اهيف لهو ؟وغللا نيمي يه ام

 .اهيف ةرافك ال نيميلا وغل نأ ىلع عامجإلا ربلادبع نبا لقن

 ؟يه ام نيميلا وغل يف اوفلتخاو

 دصق ريغ نم هثيدح ضرع يف هناسل ىلع رمت ىتلا نيميلا وغل :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .هللاو ىلبو «هللاو ال :لجرلا لوقك ءاهيلإ

 اَمي مُكصُدِماَوُي نكلَو ْمُكَيْمَيأ هي ودل هلأ مُكَدِداَوُي الل :ىلاعت هلوق :مهتجح
 ةرافكلا لعجف «ةيآلا [89:ةدئاملا]# َنيكَسَم َوْرَمَع ماعطإ هنَرَْمْكُ نسال مدع

 .وغللاب ةذخاؤملا يفنو اهب ذخاؤي يتلا نيميلل

 تَبَسَك اي جداَ نكلو يي ف وني هَل كدي ال :ىلاعت هلوقو
 سيل ناسللا ىلع يرجي امو ؛ةدوصقملا يه ةبوسكملا نيميلاو [175:ةرقبلا]# ميول
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 .ادوصقم

 اَّل» :ىلاعت هلوق يف ات ةشئاع نع يراخبلا يف ءاج اهب اضيأ اوجتحاو

 .هللاو ىلبو «هللاو ال :لجرلا لوق وه :تلاق [176:ةرقبلا]# ميمي ف وَلا هلا هددآَوُي

 ال مث هيلع فلح اى هنأ ىري ءيشلا ىلع فلحي نأ :وه نيميلا وغل :يناثلا لوقلا

 يعخندلاو ةداتقو دهاجمو نسحلا لوق وهو «سابع نبا نع يورم وهو .كلذك نوكي

 .يأرلا باحصأو دمحأو يعازوألاو كلامو راسي نب ناهيلسو

 ريغ نيمي اهنأل :اولاق اضيأو «لوألا لوقلا دنع نيتمدقتملا نيتبآلاب اوجتحاو

 هبشأف ؛ةفلاخملل دوصقم ريغ هنألو ؛سومغلا نيميك ةرافك اهيف بجت ملف ؛ةدقعنم

 .ايسان ثنح ولام

 ءدصق الب ملكتملا ناسل ىلع يرجي ام نيرمأ عمج ام نيميلا وغل :ثلاثلا لوقلا

 وأ لاخلا وأ يضاملا يف كلذ ناك ءاوسو .هسفن قدص نظي اهفلحي يتلا نيميلاو

 عش ند 5 0 0 0

 رودنلاو ناميالا باتك



 ؟نخلا
 00 0 00 3: 3 ٠

 رودتلاو ناميألا باص (مهو)ثيدحلا (0)ج ان

 ىتفت هبو «ميقلا نباو ةيميت نبا هراتخاو مزح نباو ةليانحلا بهذم وهو .لبقتسملا

 .ةمئادلا ةنجللا

 11 سوك ىعدع
 روُدّنلاَو ناَمْيألا ُباَتِك

 .نيمدقتملا نيلوقلا دنع ةلدألا نم مدقت ام :مهتجح

 لاقو «ريبج نب ديعس لوق وهو لالحلا ميرحت وه نيميلا وغل :عبارلا لوقلا

 سابع نبا نع يورو .ةرافك هيف سيل ةيصعم يف نيمي لك ناهيألا يف وغللا :قورسم
 .ىرخأ لاوقأ كانهو ءنابضغ تنأو فلحت نأ :لاق «ةئلاث ةياور

 يناثلا لوقلا امأ ؛نيميثع نباو يناكوشلا رايتخخا وهو ءلوألا لوقلا وه حجارلا

 ؟ةرافك هيلع لهو .ةدوصقم ةدقعنم نيمي اهنأل ؛نيميلا وغل نم تسيل اهنأ حيحصلا

 مزح نباو ةلبانحلا لوق هنأ اذه يف لخديو ءاهيف هيلع ةرافك ال هنأ ملعلا لهأ ةماع

 ءمدقت [ى نيفصولا اوعمج مهنأل ؛ةمئادلا ةنجللاو ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا وهو

 ؛هيلع ةرافك ال نكلو ءوغل نيمي تسيل اهنأ ىري هنإف «نيميثع نبا خيشلا لوق وهو

 ال نكل ةدقعنم نيمي اهنأو «نيميلا وغل نم تسيل اهنأ حيحصلا نكلو :هنلله لاق

 دقتعي رضح دقل هللاو :لاق نيح هنأل كلذو ؛ثناح ال َّزاب ةقيقحلا يف هنأل ؛اهيف ثنح

 .هروضح دقتعي نآلا ىلإ وهو .هروضح
 )*5١7/9((: "ىرواتفلا”و ء(١١/019) ؟متفلا”و ,((؟١410/5) "ديهمتلا”و )١5/1(0 ؟فارشإلا” :رظنا

 ماكحأ” و +(17 )1١١/ "عتمملا حرشلا”و 074 /57) ؟ةنجللا ىواتف”و ؛(47 )1١/ «لينلا”و «(0//30) ؟دازلا”و

 .,(73١و/) ؟"نيميلا

 بضغلاو جاجللا رذن مكح

 «كلذ هبشي ام وأ ةعزانملاو ةموصنلا :يأ «جاجللا هيبس يأ جاجللا رذن ىنعم

 :همكح يف فلتخاو

 وأ ائيش هب هريغ وأ هسفن عنمي نأب نيميلا جرخم رذنلا جرخأ اذإ :لوألا لوقلا

 :وأ ,ةقدص يلام :وأ ,جحلا ىلع هللف اديز تملك نإ :لوقي نأ لثم ؛ءيش ىلع هب ثحي



 رخلا كير
 همن

 فلح مب ءافولا نيب ريخم هنأ همكح اذهف ءكلذ نم هسفن عنمي نأ هضرغو .ةنس موص

 ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .نيمي ةرافك رفكيو ثنحي نأ نيبو «ءيش همزلي الف هيلع

 سابع نباو رمع :اذه مهنع يورملا ةباحصلاو ءمهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم

 5 2 م6 2 نا مم 2

 روُدّتلاَو ناَمْيَألا ْباَتك ("09)ثيدحلا روُدنلاو ناميألا بانك

 . هغو» ةملس يبأ تنب بنيزو ةصفحو ةشئاعو رمع نباو

 نكلو# :ىلاعت هلوق مومع يف لخديف نيمي جاجللا رذن نأ :مهتجح

 هنألو ؛[89:ةدئاملا]4 َنيككَسَم َةَرَسَع ماعطِإ ِءْيَرَفْكُف ملا مدفع امي مكرمو

 دارأ انه رذانلا نأ هفثله ةيميت نبا للعيو .مهركذ مدقت اك ةباحصلا نم عمج لوق

 جرخف رربتلا رذن يف | هللا ىلإ برقتلا رذنلاب دري لو ءلعفلا نع هسفن عنمي نأ هرذنب

 هدوصقم سيل اذهو .هظفلب ال مالكلا ىنعمب مالكلا يف رابتعالاو ءفلحلا جرخم هرذن

 .هنم عنملا وأ لعف ىلع ضحلا هدوصقم امنإو «هلل ةبرق
 وهو .رربتلا رذنك هب ءافولا همزليف رذن هنأل ؛هرذنب ءافولا همزلي :يناثلا لوقلا

 .يبعشلا نع كلذ وحن يورو «كلامو ةفينح يبأ لوق

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )5١1١/15(. "عتمملا حرشلا” و «(اهدعي امو 57 /70) ؟ىواتفلا7 و ؛(595/4) "ينغملا” :رظنا

 نلعفأل تدهش وأ ,تفلح وأ ,تيلآوأ .تمسقأ :لاق اذإ

 وأ نيميلا ىون ءاوس نيمي يه (هللاب) ركذي ملو مدقت ام لاق اذإ :لوألا لوقلا

 هباحصأو ةفينح يبأو يروثلاو يعخنتلاو سابع نباو رمع نبا لوق وهو .قلطأ

 .دمحأ نع ةياورو

 [؟-١:نوقفانلا]4 هج ممن أود( تسوبذكل َنيِقفِكمْلا نإ ُدَْنَي هّمأَو هَلوُسَرل كن
 عشب

 ٍةَحيَرَأ صبرت مهي نم َنوُلْوُي َنِدَلَل # :ىلاعت هلوقو ءانيمي ةداهشلا ىلاعت هللا ىمسف



 نِحلا

 ٍروُدّتلاَو ناَمْيَألا ْباَتك (004)ثيدحلا هينا

 الجر نأ دعضتيع سابع نبا ثيدحو .فلحلا ةّيلألاو نوفلحي :يأ [7؟5:ةرقبلا]4 ِرْهْأ

 تمسقأ :ِةككَي يبنلل ركب يبأ لوق هيفو «ثيدحلا ركذف ءايؤر هل ركذف ايي يبنلا ىتأ
 (ْمِسْفُن ال١ :ْديَتَي يبنلا لاقف !تأطخأ امم تبصأ اهب ينربختل هللا لوسر اي كيلع

 .(5159) ملسمو 07٠١, 55) يراخبلا هجرخأ

 كلام لوق وهو .الف الإو ءانيمي ناك هللاب نيميلا ىون نإ :يناثلا لوقلا

 رودنلاو نامّيألا ْباَتِك

 .دمحأ نع ةياورو رذنملا نباو قاحسإو

 ام ىلإ هتينب هفرصي ىتح انيمي نكي ملف «هريغبو هللاب مسقلا لمتحي هنأ :مهتجح

 عورشملا مسقلا ىلع لمحي قالطإلا عم هنأ :اذه نع بيجأو .ةرافكلا هب بجت

 .نيميلا يف هل ةغللاو عرشلا لامعتسال

 يرهزلاو نسحلاو ءاطع لوق وهو .ىون نإو «نيميب سيل :ثلاثلا لوقلا

 .ديبع يبأو يعفاشلاو ةداتقو

 تمسقأ :لاق ول |ى ءانيمي نكت ملف ؛هتفصو هللا مسا نع تيرع اهنأ :مهتجح

 .تيبلاب
 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(90) "نيميلا ماكحأ” و 0070 /8) ؟ينغملا” و )١١/ 201١ "نايبلا” و 235١0(. /9/) ؟فارشإلا” :رظنا

 نلعفأل نيمي :وأ ,نيمي يلع :لاق اذإ

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .نيمي هنأ :لوألا لوقلا

 .لامعتسالا فرعو .مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا نأ يف ةغللا ةلالد :مهتجح

 .ةيعفاشلا لوق وهو .انيمي سيل :يناثلا لوقلا

 مسالا نأب :اذه نع بيجأو .هتفصو ىلاعت هللا مسا نع اهولخ :مهتجح

 .مسقلا مال ماللا ذإ ؛ردقم



 وحل
 ٍروُدُتلاَو ِناَمْيَألا ُباَتك ("51)ثيدحلا (ه)ج دل روُدُتلاَو ناَمْيَألا ُْباَتح

 ءاذك نلعفأل نيمي ةرافك ىلع :هلوق ةلأسملا هذه لثمو .روهمجلا لوق :باوصلا

 .ملعأ هللاو

 )١٠١5285(. "نيميلا ماكحأ# :رظنا

 ؟نيمي يه لهف هللا رمعل :لاق اذإ

 وأ يمسق هللا رمعل :ريدقتلاو ءربخو !دتبم نم نوكم نيمي هنأ :لوآلا لوقلا

 .روهمجلا لوق وهو .هب فلحأ وأ ينيمي

 رذعتساف ديم يبنلا ماقف :هيفو كفإلا ةصق يف انن» ةشئاع ثيدح :مهتجح

 ةلدأ مهو .هنلتقنل هللا رمعل :ةدابع نب دعسل ريضح نب ديسأ لاقف يبأ نب هللادبع نم

 .لوقلا اذهل لالدتسالا ةمادق نبا لاطأ ىرخأ

 .ديبع يبأو يعفاشلا لوق وهو .ةينلا عم الإ انيمي نوكي ال :يناثلا لوقلا

 ةايحلا ىلع قلطي رمعلا نأل ؛نيميلا ةين ىلإ جاتحت ةيانك ةغيصلا هذه نأ :مهتجح

 ىلع رمعلا قالطإ نأب :اذه نع بيجأو .تادابعلا وهو نيدلا ىلع قلطيو ءاقبلاو

 ا .قالطإلا هيلإ فرصني الف دارم ريغو ردان ةدابعلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(49) ؟نيميلا ماكحأ” و١0 //) "ينغملا”و ١١7(« /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟انيمي نوكت لهف ؛ كرمعل وأ ,يرمعل :لاق اذإ

 يبأو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلام لوق وهو .نيميب تسيل :لوألا لوقلا

 رمع نبا ثيدح :كلذ نم هللا ريغب فلحلا ميرحت يف ةدراولا ةلدألا :مهتجح

 .فلؤملا هركذ يذلا دمضتي»

 .نسحلا لوق وهو .ةرافكلا هيف .نيمي وه :يناثلا لوقلا



 مما موعا م م
 ِروُدّسلاَو ناَمْيَألا باح يي روذنلاو ناميألا باَتِح

 ماسقإ اذهف .[7":رجحلا]# َنوُهَمَعَي ْمهبْرْكَس ىنَل ْمُهَنِإ ُكَرْمَمَل # :ىلاعت هلوق :هتجح

 نم ءاش امب مسقي نأ هل ىلاعت هللا نأب :اذه نع بيجأو يَ يبنلا ةايحب ىلاعت هنم

 ؟ظفللا اذهب ظفلتلا زوجي له يقب «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 هسفن ةايحب فلح هنأل ؛يرمعل :لوقي نأ لجرلل هركي :يعخنلا ميهاربإ لاق

 :لاق هنأ هنع ءاج دقف ؛هزاوج ميقلا نبا مالك رهاظو «لاجرلا ةفعض مالك نم كلذو

 .لكَو دمحمب ىسيع ةراشبك الإ ىسيعب ىسوم ةراشب ام يرمعلو

 ال قولخملاب فلحلاو قولخمب فلح هنأل ؛مرح نيميلا دصق نإ هنأ :برقألا

 .ملعأ هللاو ءزاج الإو زوجي
 .(81) "نيميلا ماكحأ”و «(197 /8) "ينغملا”و 223١7 /7) "فارشإلا :رظنا

 لعفي ملف انيش لعفي نأ صخش ىلع فلح اذإ
 فلح وأ «لعفي ال وأ ءاذك نالف نلعفيل هللاو :لاق نإف :هنلله ةمادق نبا لاق

 اذك .فلاخلا ىلع ةرافكلاف «لعفي ملو .هثنحأف !اذك نلعفتل هللاو :لاقف ءرضاح ىلع

 ؛يعفاشلاو «قارعلا لهأو «يعازوألاو «ةداتقو «ءاطعو «ةئيدملا لهأو ءرمع نبا لاق

 نألو ؟؛هثنحي امل لعافلا وه ناك ول (ى ءهيلع ةرافكلا تناكف ؛ثناحلا وه فلاحلا نأل

 يف دوجوم وهف ردق كلذ يأو ءامه وأ .ثنحلا امإو «نيميلا امإ ةرافكلا ببس

 .فلاخلا

 «نايدغلاو ءزاب نبا خيشلا :ةمئادلا ةنجللا ىوتف وه ةرافكلاب لوقلاو :تلق

 .يفيفع قازرلادبعو

 ال هنإف ماركإلا دصق اذإ هنأ ءنيميئع نبا هركذ |هيف هنذلَخ ةيميت نبا رايتخاو ءاذه

 اذإ امأو ,مكحلا يف ثنحلا ىلع ينبم نيميلا يف ثنحلا نأ ىلع ءانب ؛ةفلاخملاب ثنحي
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 ٍروُدّتلاَو ناَمْيَألا بانك رودنلاَو ناَمْيألا ٍباَتك (؟01)ثيدحلا (5)ج

 لاقف «نافيضلل ماعطلا مدق ال تعفيغ ركب يبأ ةصق ركذو .ثنحي هنإف مازلإلا دصق

 ءمهلك اوفلحف !لكآن ام هللاو :نافيضلا لاقف !لكآ ام هللاو :لاقف .لك :هل نافيضلا

 : تفلح ركب يبأل ٌديكَي يبنلا لاقف ءاولكأو لكأو !ناطيشلا نم اذه :ركب وبأ لاقف

 ابأ نأل ؛عقاولا يف اًثنح اذه سيل :لاق «ةرافكلاب هرمأي ملو .(ْمُهْدْرَحَو ْمُهّرْبَأ َتْنَأ»

 ءالؤه مث ءلصح ماركإلاو هب مهماركإ دصق امنإو «ءكلذب مهمازلإ دصقي مل ركب

 .نيفرطلا نم لصح ماركإلاف ءاّضيأ هماركإ اودصق اولكأي نأ اوبأ نيذلا

 ؛هيلع ةطلس ال هنوكل «هنيميب عنتمي نأ ةداعلا رجت مل صخش ىلع فلح نإو

 هيجوت حصي ال نيميلاب عنتمي ال نم نأل ؛فلاحلا ثنح هيلع ٌفولحملا لِعُف اذإ هنإف

 .هيلإ عنملا

 .نيميثع نبا رايتخا وه ةيميت نبا هراتخا امو ءاذه

 ؟مسقملا راربإ بجي لهو

 يراخبلا هاور .مسقملا راربإب رمأ ديم يبنلا نأ تبثو :هللله ةمادق نبا لاق

 :لاق ركب ابأ نأ ليلدب ؛باجيإلا ليبس ىلع ال ءبدنلا ليبس ىلع «ملعأ هللاو ءاذهو

 :ةيَي يبنلا لاقف !تأطخأ امم تبصأ اهب ينربختل هُوَ هللا لوسر اي كيلع تمسقأ

 بجي نأ لمتحيو «هربخأل هراربإ هيلع بجو ولو «هربخي ملو .«!رْكَب نأ اي ْمِيقُ ال

 ملع امل ؛ركب يبأ راربإ نم يي يبنلا عانتما نوكيو ءررض هيف نكي مل اذإ «هراربإ هيلع

 .هيف ررضلا نم
 ىواتف”و «77865 /") ؟ىواتفلا”و يالا“ ١ /م١ ؟ىنغملا”و ىيملطأ/١6) ؟نايبلا”و ك١ ع ر// ؟فارشإلا” :رظنا

 2( هال "عتمملا حرشلا”و ء(86 /7؟17) ؟ةنجللا



 ضل ا كح

 2. هكا م4 ؟ 373 ٠ ١ مشا 2 ا 0

 رودّنلاو ناَمْيألا بانك (201)ثيدحلا هيه رودنلاو ناميألا باتك

 لعفي ملف .اذك نلعفتل هللاب كلأسأ :لاق اذإ

 ىتلاك ىهف نيميلا دارأو !نلعفتل هللاب كلأسأ :لاق نإو :هئللك ةمادق نبا لاق

 امههنم دحاو ىلع ةرافك الو ءنيميب سيلف هللاب هيلإ ةعافشلا دارأ نإو .اهلبق

 لاؤس اذهف اذك لعفت نأ هللاب كتلأس :هلوق امأو :هئللج مالسإلا خيش لاقو

 مل اذإ اذه ىلع ةرافك الو «هوُطْعَأَت هللاب ْمُكَلَأَس ْنَم١ :ثيدحلا يفو ءمسقب سيلو

 .هلاؤس بجي
 ١) 7/1) "ىواتفلا”و 2578 /5) "يبطرقلا” و الا ١ /8) ؟ينغملا” و61 ) "نايبلا” :رظنا

 الهاج وأ ايسان هلعفف ائيش لعفي ال فلح نم

 هنأب الهاج وأ هنيميل ايسان هلعفف ائيش لعفي ال فلح نم :لوألا لوقلا

 يبأ نباو رائيد نب ورمعو ءاطع لوق وهو .ناميألا عيمج يف ثنحي مل .هيلع فولحملا

 ةيميت نبا رايتخا وهو دمحأ نع ةياورو يعفاشلل لوقو ديبع يبأو قاحسإو حيجن

 4 .ةنةرقبلا]4 أك |
 ميس

 .نيميثع نباو

  غطستت سيلو# :ىلاعت هلوقو ّ نكلو دب اك ع حام

 ِتاّيئلاب لاَرغَألا مه :نيحيحصلا يف هل رمع ثيدحو «[: بازحألا]4 مك

 .ىطخملاو يسانلل ةين الو «ىَوَن ام را لكِ اَنِإَو

 ,يف دمحأو كلامو ةفينح يبأ لوق وهو .نايألا عيمج يف ثنحي هنأ :يناثلا لوقلا

 .ةياور

 راهظلاو ىلاعت هللاب نيميلاك ةرفكملا نيميلا نيب كلذ ىف قرفي :ثلاثلا لوقلا

 ءدمحأ نع ةئلاثلا ةياورلاو يعفاشلل يناثلا لوقلاو ديبع يبأ لوق وهو .ثنحي ةيناثلا



 ِروُدَّنلاَو ناَمْيَألا ْباَتح

 هنأ يردي ال الجر ملكف !قلاط يتجوزف انالف تملك نإ لجر لاق اذإ :اذه ىلعف

 .اذكهو هقالط عقيف نالف

 اذه نأ حيحصلاو :هنلل» نيميثع نبا خيشلا لاق لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ءاوس دح ىلع هذه لك ؛ميرحتلاو ءراهظلاو ءرذنلاو «قتعلاو «قالطلا :دحاو بابلا

 ٌىثِإ همسا ىلع ثنحلا نأل ؛اًراتخم ءاركاذ ماع ناك اذإ الإ .ناسنإلا اهيف ثنحي ال

 وهو .حيحصلا وه اذهو .كيلع ءىش الف امركم وأ ءاّيسان وأ ءالهاج تنك اذإف

 .ةماعلا ةلدألا هيلع لدت يذلا وهو هلم ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا

 «(178/15) *عتمملا حرشلا”و 20008 /88) ؟ىواتفلا”و «(3584/8) ؟ينغملا”و :(1١؟54/97) ؟فارشإلا” :رظنا
 1م ١ "هقفلا ريسيت”و

 ةفلتخم سانجأ ىلع ةدحاو انيمي فلح اذإ

 عيمجلا يف ثنحف تسبل الو تبرش الو تلكأ ال هللاو :لوقي نأ :كلذ ةروص

 نيميلا نأل ؛افالخ هيف ملعأ ال :هنلله ةمادق نبا لاق .ةدحاو ةرافكف ةدحاو يف وأ

 .نيميلا لحنتو ثدحي هيلع فولحملا نم دحاو لعفب هنإف ؛دحاو ثنحلاو ةدحاو

 .(ت الا "عتمملا حرشلا”و )07١7/4(« *ينغملا” و )051١/57(« ؟ىلحملا” :رظنا

 ةفلتخم ءايشأ ىلع نيميلا رركاذإ

 ال هللاو !تبرش ال هللاو !تلكأ ال هللاو :لاقف ءسانجأ ىلع انايأ فلح نإ

 .ىرخأ نيمي يف ثنح مث اهجرخأ نإف «ةرافك هيلعف ءاهنم ةدحاو يف ثنحف !تسبل

 يف ثنحلا نأل ؛افالخ اضيأ اذه يف ملعن ال :هنللك ةمادق نبا لاق .ىرخأ ةرافك هتمزل

 .ىلوألا نع رفك نأ دعب «ةرافكلا هب بجت ةيناثلا

 رثكأ لوق وهو .ةرافك نيمي لك يف هيلعف «ريفكتلا لبق عيمجلا يف ثنح نإو

 .نيميثع نبا هراتخاو «ملعلا لهأ
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 ٍروُدّتلاَو ناَمْيَألا ْباَتك (001)ثيدحلا (ه)ج 2 ور

 رفكتت ملف ؛ىرخألا يف ثنحلاب نهادحإ يف ثنحي ال نايأ اهنأ :مهتجح

 .ىرخألا يف ثنحلا لبق امهادحإ نع رفك ول اك ,ىرخألا ةرافكب امهادحإ

 .دمحأ نع ةياورو قاحسإ لوق وهو .ةدحاو ةرافك هئزجت :يناثلا لوقلا

 روُدّتلاَو ناَمْيَأْلا باتك

 قرس ول امك ءسنج نم دودحلاك «تلخادتف ءسنج نم تارافك اهنأ :مهتجح

 ابر اهنيب ةالاوملاف ةيندب ةبوقع دودحلا نأ اذه نع بيجأو ءءاسنب ىنز وأ ةعامج نم

 هنم مزلي ال اهنيب ةالاوملاف .انه ةرافكلا فالخب امهدحأب ئزتجاف ,فلتلا ىلإ تضفأ

 .لوألا لوقلا :وه باوصلا

 )0١1١1١. ؟نيميلا ماكحأ” و 4١17/1 /10) "عتمملا حرشلا”و )7١5/4(4 "ينغملا” و )71١/5(: ؟ىلحملا” :رظنا

 دحاو ءيش ىلع نيميلا رك اذإ

 اذه لكآ ال هللاو :لوقي نأك دحاو ءيش ىلع نيميلا ررك اذإ :لوألا لوقلا

 .ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيلف !زبخلا اذه لكآ ال هللاو !زبخلا اذه لكآ ال هللاو !زبخلا

 لوقو دمحأو يعازوألاو كلامو يرهزلاو ةورعو نسحلاو رمع نبا لوق وهو

 .نيميثع نبا هراتخاو يعفاشلل

 رثكأ هب بجي ملف ؛تارافكلا نم ادحاو اسنج بجوأ دحاو ثنح هنأ :مهتجح

 .ديكأتلا دصق ول اك «ةرافك نم

 لوق وهو .ميهفتلاو ديكأتلا ديري نأ الإ «ةرافك نيمي لكب هيلع :يناثلا لوقلا

 .يعفاشلل يناثلا لوقلاو روث يبأو يروثلا لوق هوحنو «ةيفنحلا

 وأ ايمدآ لتق ول امك .تارافكلا رركتتف ؛ترركت ةرافكلا بابسأ نأ :مهتجح



 روُدُتلاَو ناَمْيَألا باك

 اذا دودخلاب ضوقتم كلذكو تدخلا رهو دحاو ببسلا نأ ءاذه نع بيجأو

 .ةدحاو ةرم دحلا ماقيف ؛دحلا هيلع مقي ملو ءارارم قرس ول اك ترركت

 يف ناك نإو «ةدحاو ةرافكف ناميأب دحاو سلجم يف فلح نإ :ثلاثلا لوقلا

 .ةداتقو رانيد نب ورمع لوق وهو .ىتش تارافكف ءىتش سلاجم

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(505) "نيميلا ماكحأ”و 17١(« /16) "عتمملا حرشلا” و 07٠80( /4) "ينغملا”و )7//١47(« "فارشإلا” :رظنا

 مرحم هللا ريغب فلحلا

 وأ يباحص وأ ةبعكلا وأ هيبأب فلحي نأ وحن .هتافصو هللا ريغب فلحلا زوجي ال

 لاق :هلللو يوونلا لاق .بابلا اذه يف فلؤملا هركذ يذلا تخ رمع ثيدحل ؛مامإ

 ميظعت يضتقي فلحلا نأ :ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع يهنلا يف ةمكحلا :ءاملعلا

 .هريغ هب يهاضي الف ؛ىلاعت هللاب ةصتخم ةمظعلا ةقيقحو هب فولحملا
 )١71/16(. "عتمملا حرشلا”و )١755(( "ملسم حرش” و )571١/5(. "مهفملا”و «(71ا//8) "ينغملا” :رظنا

 ةرافك هيف سيل قولخملاب فلحلا

 وأ خيشلا ربق وأ ةبعكلاب فلحلاك تاقولخملاب فلحلا امأف :هفللَج ةيميت نبا لاق

 نأ افالخ ءاملعلا نيب ملعأ اف «نيقولخملا نم دحأ هاجب وأ فيسلاب وأ ناطلسلا ةمعنب

 .ةرافك الو اثتح بجوي ال اهب فلحلا نأو ءاهنع يهنم ةهوركم نيميلا هذه

 هللا لوسرب فلحلا :انباحصأ لاقو ؛ءاهقفلا رثكأ لوق وه :هثللد ةمادق نبا لاقو

 .ةرافكلل ةبجوم نيمي دوي

 :هللاه نيميثع نبا لاق ءروهمجلا لوق باوصلاو «حيحص ريغ لوق اذه :تلق

 :لكَي هللا لوسر لاق «هرثأ هيلع بترتي ال يعرشب سيل امو ءيعرش ريغ نيمي هنأل
 هل رثأ ال هنإف عرشلا فلاخ ام لكو دو َوُهَف هانَُْآ ِهْيَلَع َسْبل اَلَمَع َلِوَع ْنَم١
 077/10 *عتمملا حرشلا” و (7 57 /85) "؟ىواتفلا” و 07١54 /8) "ينغملا” :رظنا
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 هلعفي نأ مرحم رمأ ىلع فلح اذإ

 اذإ كلذ وحنو رمخ برش ىلع فلح ول امك «ةيصعملا يف نيميلا :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةرافكلا تبجو اهيف ثنح

 نم فلؤملا هركذ ام :اهنم «ةنسلا نم اذكو نآرقلا نم ةلدألا تامومع :مهتجح

 . طغت ىسوم يبأو ةرمس نب نمر لادبع ثيدح

 نب ديعسو قورسم لوق وهو .اهيف ثنحلا يف ةرافكلا بجت ال :يناثلا لوقلا

 .يعخنلاو يبعشلاو سواطو ريبج

 بوجو ربخلا اذهب حصف :هكلله مزح نبا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 نع انيور دقو .امثإ اهب ءافولا ىلع يداهتلا نوكي يتلا نيميلا يف ثنحلا يف ةرافكلا

 .ةرافكلا كلذ يف ىأر هنأ باطخلا نب رمع

 ِروُدُتلاَو ناَمْيَألا ُباَتك (004)ثيدحلا (0)ج روُدْنلاَو ناَمْيَألا بانك

 )١17/1(. "نيميلا ماكحأ” و 27599 /5) ؟ىلحملا” :رظنا

 داعف هيلإ دوعي الأ فلحف امرحم بكتري ناكاذإ

 ىلإ دوعأ ال هللاو :لاقف «هعيبي وأ رمخلا برشي لجر نوكي نأ :كلذ لاثم

 ال :وأ !هبرشأ ال هللاو :لاقف «هعيبي وأ ناخدلا برشي ناك وأ «داعف !هعيب وأ هبرش

 ةمئادلا ةنجللا تبهذ «داعف دوعي الأ فلحف اركنم لعفي ناك اذإ اذكهو «داعف !هعيبأ

 .ةرافك هيلع نأ ىلإ نيميثع نبا خيشلا اذكو

 ١84(. /16) ؟عتمملا حرشلا” و ١19٠(« ال7 /؟1) «ةنجللا ىواتف” :رظنا

 ؟هدعب وأ ثنحلا لبق ةرافكلا له

 :تاالاح ثالث ةرافكلل

 .قافتالاب ئزجت الف .فلحلا لبق رفكي نأ :ىلوألا

 .قافتالاب ئزجتف ؛ثنحلاو فلحلا دعب رفكي نأ :ةيناثلا



 يلا

 ها سمة #4 6 59 0 ١

 ٍروُدّنلاَو ناَمْيَألا باك ٍروُدُنلاَو ناَمْيألا ْباَتك (09١)ثيدحلا (0)ج

 :فالخ هيف اذهف ءثنحلا لبقو فلحلا دعب رفكي نأ :ةثلاثلا

 روهمج لوق وهو .هريغو اموص ثنحلا لبق زوجت نايألا ةرافك :لوألا لوقلا

 رمع :مهنع يور نيذلا ةباحصلاو ءمهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ

 نأ راصقلا نبا ركذو . تح دلخم نب ةملسمو يسرافلا نالسو سابع نباو هنباو

 .ايباحص رشع ةعبرأ ةرافكلا ميدقت زاوجب لاق نم ةدع

 ؛ثنحلا لبق ئرجي ال :لاقف مايصلا ىنثتساو ءروهمجلا قفاو يعفاشلاو ءاذه

 .ةالصلاك ةقشم ريغل هبوجو لبق هلعف زجي ملف ؛ةيندب ةدابع اهنأل

 دفَكف» : :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا نقط ةرمس نب نمحرلادبع ثيدح : :مهتجح
 ينو مو

 . يح َوُه يِذَّلا ٍتْن ِتْنأ منا : ظفلب دواد يبأ دنع وهو .هيَك َوُه يِذَّلا ِتأَو «َكِنبِمَي ْنَع

 «كلام نع ةياورو ةيفنحلا لوق وهو .ثنحلا لبق ةرافكلا ئزجت ال :يناثلا لوقلا

 .مزح نبا هفلاخو يرهاظلا دواد لوق وهو

 اوجتحاو .نيميلا لبق رفك ول ام هبشأف ؛هببس دوجو لبق ريفكت هنأ :مهتجح

 متفلح دارملا :اولاق [89:ةدئاملا]# َمُثْفَلَح اذ ! َمُكَيميأ ٌةَرَمَك َكِلَذ # :ىلاعت هلوقب اضيأ

 نم ىلوأو :هفكللذ ظفاحلا لاق .ءثنحلا متدرأ اذإ دارملا نأ :اذه نع بيجأو .متثنحف

 رخآلا نم ىلوأب نيريدقتلا دحأ سيلف ؛كلذ نم معأ ريدقتلا :لاقي نأ كلذ

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(0 تا "حتفلا” و 1 /) "ينغملا”و «(167 /0) "فارشإلا” :رظنا



 دْواَد ْنْب ُناَيَلَس َلاَث» :َلاَق لكي َيِبَنلا نَع .تضح َةَرْيَرُه بأ ْنَع ”

 اًمالُغ َّنُهْنِم ِةَأَرْم الك ذل كنا ثبت [َع َةَلْبّللا َّنَكوُطَأل :مالسلا امهيلع
 5 ل 1 مسا

 هَل َليِقَف وللا ليبَس يف ُلِتاَقُ
 مس

 ا ا 8

 وَل» :ةلك هللا ُلوُسَو َلاَقَف :َلاَ .(ِناَسْنِإ فضي ٌةَدِحاَو ٌةَأَر َرما اّلإ َّنُهْنِم ْدِلَ
 هس

 .(هِتجاَحِل اَكَرَد َناَكَو ْثَنجي هللا َءاَش ْنِإ :ّلاَق

 .ُكَّلَكا هل لاق :ىنعي (هللا ءاش نإ :لق :هل ليق» :هلوق

 .(1195) ملسمو ((717/79 235373729426177 2757 5) يراخبلا هج رخأ

 مدقتملا مقرلاب ملسمو ؛.(0747) يراخبلا يف وه خلإ «...هللا ءاش نإ لق :هل ليق» :هلوقو

 .كلملا وأ هبحاص هل لاق :ظفلب

 :ثيدحلا ظافلأ

 «نفوطأل هللاو :الثم لاق هنأك ,مسقلا باوج ماللا «ةليللا نفوطأل١ :هلوق

 «نيميلا قبس بس ىلع لدي هيفنو هتوبث نأل ؛اْتَْحي ل» :هلوق يف ثنحلا ركذ هيلإ دشريو

 ملأ :هئاسنب فاطو .دارأ ام عوقو :ثنحلا مدعب دارملاو «ةيتادتبا ماللا :مهضعب لاقو

 .ةعماجملا دارملاو نهم

 يفو (َنيِعَسِت) :ةياور يفو (َنيتِس١ :ةياور يو «ةأرما نيعبس ىلع» :كتوف

 ليلقلا ركذ يف سيل هنأل ؛ضراعتمب سيل هلك اذه :هفللو يوونلا لاق «ِةتام» :ةياور

 دنع هب لمعي الو .ددعلا موهفم نم وهو «تارم اذه نايب قبس دقو ءريثكلا يفن



 ٍروُدتلاَو ناَمْيَألا بابك

 همالسو ىلاعت هللا تاولص ءايبنألا هب صخ ام نايب :اذه يفو «نييلوصألا ريهامج

 .ةدحاو ةليل يف اذه ةقاطإ ىلع ةوقلا نم مهيلع

 ليبس ىلع هلاق اذه «هللا ليبس يف لتاقي امالغ نهنم ةآرما لك دلت» :هلوق

 .ايندلا ضرغل ال ىلاعت هللا ليبس يف داهجلاو ةرخآلا هب هدصقو ريخلل ينمتلا

 «ثيدحلا يف هب احرصم ءاج امك .كلملا :وه لكاقلا «هللا ءاش نإ لق» :هئوق

 كلملا هبحاصب دارملا :ليق :هلللط يوونلا لاق ؛ُكَلَلا وأ ُهْبِحاَص ُهَل َلاَق» :ملسم يفو

 .يمدآ هل بحاص :ليقو .نيرقلا ليقو .هظفل نم رهاظلا وهو

 ىلاعت هللا هاسنأ انايسنو الوهذ ؛ةملكلا كلتب قطني مل :يأ «لقب ملف» :هلوق

 مدعل اببس نايسنلا كلذ لعج نم هملع هب قبس يذلا ىلاعت هللا ردق ذفنيل ءاهايإ

 ىلإ ضيوفتلا نع لفغ هنأ :هانعم سيلو «مالسلا هيلع ناميلس هدصقو هانمت ام عوقو

 مهفراعمو ةعيفرلا مهبصانمب قئال ريغو ءايبنألا ىلع ديعب كلذ نإف ؛هبلقب ىلاعت هللا

 .ةيلاوتملا

 هنأ هللا ركذ يذلا دسجلا هنإ :ليق :هلللك نقلملا نبا لاق 'ناسنإ فصن» :هلوق

 قرط ضعب يفو ا ٍلَجَر ٌقِشِ رش هب) :ظفل يفو «ماَلُع نشا :ملسم يو ؛هيسرك ىلع يقلا

 5-05 دحأ اًطِقاَس اًَدِحاَو لإ اًعْيَم لمحت ْمَلَكا :يراخبلا

 هللا لاق ءاقاحل : يأ .كاردإلا نم مسا :ءارلا حتفب وه (هتجاحل اكرد» :هئوف

 ةياور يفو .دارأ ام هل لصحي ناك هنأ :ىنعملاو [77/:هط]4 كرد ُفنخَص اّل»» :ىلاعت

 .«هقجاَحسل ىَجْرَأ َناَكَو» :يراخبلل
 .(507/11) ؟حتفلا” و .(5784/9) "مالعإلا” و .(150154) "ملسم حرش” و ,(575 /4) "مهفملا” :رظنا



 3 ٍروُدُتلاَو َناَمْيَألا ْباَتَح حدس : دنا ناَمْيَألا ْباَتَح (م:)ثيدحلا(ه

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةرافكلا هب طقست يذلا ءانثتسالا تقو

 هنوك طرشب نيميلا داقعنا عنمي (هللا ءاش نإ) :هلوق نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 .الصتم

 :لاصتالا يف اوفلتخاو

 |اهنيب لصفي ال ثيحب نيميلاب الصتم ءانثتسالا نوكي نأ طرتشي :لوألا لوقلا

 عاطقنال توكسلا امأف «هيف مالكلا هنكمي اتوكس امههنيب تكسي الو يبنجأ مالك

 ءانثتسالا ةحص عنمي الف ءاهريغ ءيش وأ ساطع وأ ضراع وأ يع وأ هتوص وأ هسفن

 يأرلا باحصأو ديبع يبأو يروثلاو يعفاشلاو كلام لوق وهو .همكح توبثو

 .قاحسإو

 هباوجو طرشلاك هب هلاصتا ربتعاف ءمالكلا مامت نم ءانثتسالا نأ :مهتجح

 هتوبث دعبو «هنيمي مكح تبث تكس اذإ فلاحلا نآلو ؛الإب ءانثتسالاو هربخو أدتبملاو

 اَذِإَو) :ةرمس نب نمحر لادبعل ديو يبنلا ثيدح :دمحأ لاق «هرييغت الو هعفد هنكمي ال

 ولو «نئتساف لقي ملو (َكِنِحَي ْنَع ْرْفَك هانم اًَْخ اَهَرْبَع َتْبأَرَف ِنَِي َلَع َتْفَلَح
 .هب ثناح ثنحي مل لاح لك يف ءانثتسالا زاج

 «سواطو نسحلا لوق وهو .هسلجم نم مقي مل ام «ءانثتسالا هل :يناثلا لوقلا

 :ريبج نب ديعس لاقو .ةقان ةبلح ردق :ءاطع لاقو .ملكتي وأ مقي مل ام :ةداتق لاقو

 .هركذ ىتم ادبأ ءانثتسالا هل :سابع نبا نعو .رهشأ ةعبرأ دعب

 لدي «هّللا َءاَش ْنِإ :لقا :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا كتفبخ ةريره يبأ ثيدحب اوجتتحاو

 لاقف :هيفو دهن سابع نبا ثيدحب اولدتساو ءرضي ال ريسيلا توكسلا نأ ىلع

 .ىرخأ ةلدأ مهو .«َرِخْذإْا الإ :يكي يبنلا لاقف !انتويبو اننيقل هنإف ؛رخذإلا الإ :سابعلا



 هل بحتسي هنأ :مهدارم نأ ىلع ,ءالؤه نع لوقنملا اذه مهضعب لوأتو ءاذه

 ملو 11 :فهكلا]4 تي اد َكَيَر رُكّذاَو# :ىلاعت لاق ءاكربت «(هللا ءاش نإ) :لوق

 .ملعأ هللاو ءثنحلا عنمو نيميلا لح هب اوديري

 |مهف هغت» سابع نباو ةريره يبأ ثيدح امأو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةحص عنمي الف ةجاحل وأ اريسي ناك اذإ لصفلا نأ وهو «لوآلا لوقلل ناليلد اضيأ

 هذخأ مث !بوثلا اذه سبلأ ال هللاو :لاق ول :هللذ نيميثع نبا خيشلا لاق ءءانثتسالا

 لاصتا اذهف «هللا ءاش نإ :لاق ساطعلا هنع ده (لف .ةعاس عبر ةدمل ساطعلا

 «عناملا لاز ال هنأل ؛لصتم عقاولا يف هنكل ءمالكلا لاصتا نم عنام هعنم هنأل ؛يمكح

 .ءانثتسالا اذه لاق

 :-لوألا لوقلا راتخا نأ دعب- رذنملا نبا لاق ,ديعبف يناثلا لوقلا امأو ءاذه

 ف
 روُدتلاَو ناميألا بانك روُدّنلاَو ناَمْيَألا ْباَتك (510)ثيدحلا (ه)ج

 ىنثتسي هنأل ؛ادبأ فلاح ىلع ةرافك تبجو ام لوقلا اذه فلاخ نم هلاق ام زاج ولو

 .هنع ةرافكلا طقستف اهركذ اذإ
 حرشلا”و ((21504) ؟ملسم حرش”و :0/10/8) ؟ينغملا”و .(789/4) ؟مهفملا”و ١71(( /9) ؟فارشإلا” :رظنا

 )١51/15(. "عتمملا

 ناسللاب نوكي نأ دبال لب ,بلقلاب ءانثتسالا يفكيال

 «ةينلا هيف يفكت الو بلقلاب نوكي ءانثتسالا نأ فالخلا مدع ةمادق نبا لقن

 .ظفل ريغ نم ةينلاب ءانثتسالا ةحص كلام لوق سايق نأ ةيكلاملا ضعب نع ىكحو

 َءاَش ْنِإ ْلُق» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كلغ ةريره يبأ ثيدح :روهمجلا ةحح

 نيميلا نألو «قطنلا وه :لوقلاو (َْْحِي 1 هللا َءاَش ْنِإ :َلاَك ْوَل» :يناثلا ظفللاو هللا

 .ءانثتسالا كلذكف ؟ةينلاب دقعنت ال



 نخلا
 0 2 00 0 ؟ ؟ 9 ٠

 روُدنلاَو ناَمْيألا باتك (0)ثيدحلا (0)ج

 .هسفن يف ىنثتساف امولظم ناك نإ :دمحأ نع يور دقو :هنللَج ةمادق نبا لاق

 روُدَّنلاَو ناَمْيألا ُباَتِك

 .هسفن ىلع فاخ اذإ زوجي نأ توجر

 .(15614) "ملسم حرش”و )0171١7/48( "ينغملا”و ١١١(« /9) "فارشإلا” :رظنا

 !ىنثتسملا مامت لبق ءانثتسالا يوني نأ مْزلي له

 هللا ءاش نإ بوثلا اذه سبلأ ال هللاو :لوقي نأ :هلاثم .مزلي :لوألا لوقلا

 الف دعب ىون نإف ؛«بوثلا ةملك نم ءابلاب قطني نأ لبق (هللا ءاش نإ) يوني نأ دبالف

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق وهو .هب ةربع
 نباو ةيميت نبا هراتخاو «ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم وهو .مزلي ال :يناثلا لوقلا

 :هيفو فلؤملا هركذ يذلا تن ةريره يبأ ثيدحل ؛يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 لاقف :هيفو ءنيحيحصلا يف دهضنيح سابع نبا ثيدحو (هللا َءاَش نإ :ْلق :ُهَل َليِقَف»

 .َرخْذإْا اّلِإ) :لاقف !رخذإلا الإ ني يبنلل سابعلا
 )١97(. "نيميلا ماكحأ”و )١51١/١15-١51(: "عتمملا حرشلا” و «(7/107/8) ؟ينغملا” و )0176/1١(. ؟نايبلا” :رظنا

 هرخؤيوأ ءانثتسالا مدقي نأ نيب قرفال

 :لاق اذإ :بيطلا وبأ يضاقلا لاق :(0 11 )٠١/ "نايبلا” يف هنللج ينارمعلا لاق

 تنأ هللا ءاش نإ :هتأرمال لاق اذإ كلذكو «ثنحي مل !اذك لعفأ ال هللاو هللا ءاش نإ

 قتعي ملو هتأرما قلطت مل !رح يدبعو قلاط تنأ هللا ءاش نإ :لاق وأ ءقلطت مل !قلاط

 نإ قلاط تنأ :لاق اذإ كلذكو .هرخؤي وأ ءانثتسالا مدقي نأ نيب قرف ال هنأل ؛هدبع

 (هقلع هنأل ؛هدبع قتعي ملو هتأرما قلطت مل ءفطعلا واو ريغ نم !رح يدبع !هللا ءاش



 وع

 َفَلَح ْنَم١ :ةئكَع هللا َلَوُسَو ٌلاَق :ّل
 نه هاا

 كغ ٍدوُعْسَم ِنْب ِهُللاِدبَع ْنَع - 55

 َوْهَو هللا يِتَل ٌرجاَف ايف َوُه «ملش م ئرما َلاَم ابي ْعِطنْقَي ِرْنَص 0 رْبَص نمي َلَع

 # اًليلَظنمَت مهمَيَأَو هلا دهعب َنوُرْعَي َنِدَلأ نإ ## :ُتّلَرَتَو ,(ُناَبْضَع ِهْيَلَع
 مهني _ وه رص رس | ٠

 .[الا/:نارمع لآ] ةّيآلا رخآ لِ

 :ثيدحلا جيرخت

 نع لوزنلا ببس ملسم دنع سيلو )١728(« ملسمو ©4 ,31؟6057) يراخبلا هجرخأ

 مث كتنل» دوعسم نبا نع هدنع يذلاو .هكخ سيق نب ثعشألا نع هدنع امنإو كن دوعسم نبا

 .هللا باتك نم هقادصم ديب هللا لوسر انيلع أرق

 :ثيدحلا ظافلأ

 اهب نيميلا ىلع هسفن سبحي :يأ ءسبحلا :انه ربصلا «ربص نيمي ىلعا :هلوق
 هنمو «ةثناح ا نيميلا يهو ميظع رمأ ىلع هسفن سبحي هنأكف ءاهب لابم ريغ ةبذاك

 يضاقلا لاقو .اهيلإ ىمري اًضرغ لعجتو سبحت :يأ «مئاهبلا ربصت نأ ىهن :ثيدحلا

 نأ لمتحيو فلح ىتح هركأ يأ هاركإلا ىنعمب نوكي نأ لمتحي انه ربصلا :ضايع
 :ةرقبلا]4 ٍراّملَأ َلَع َمُهَرَبَصَأ آَمّه :ىلاعت هلوق هنمو «مادقإلاو ةأرجلا ىنعمب نوكي

 .رهاظلا وه يناثلاو 1

 «سومغلا نيميلا هذه ىمستو .بذكلا دمعتم :يأ (رجاف اهيف وه» :هلوق

 مثإلا نإف ؛لهاجلاو يبمانلا دمعتلاب جرخو «مثإلا يف اهبحاص سمغت يتلا :يأ

 .دماعلا الإ هقحتسي ال ءازجلاو



 ٌنِخلا
 ف

 ٍروُدَّتلاَو ناَمْيَألا ٌباَتَح (12١)ثيدحلا (ه شفنا

 ىلع ىلاعت هلل بضغلا ةفص تابثإ :هيف «نابضغ هيلع وهو هللا ىقل» :كلوق

 عييت َوْهَو م تك َىَل» ىلاعت هللا لاق «هلالجب قيلي هجو
 .[11 ىروشلا]# ريب أ

 )6069/1١(. "متفلا” و .(778/9) "مالعإلا”و (078) هلم: :رظنا

 و 3 53 355 2 2

 رودنلاو ناميألا بانح

 ع 8 رم تي هس هس م 22 0 6 5 هايم ًَّ
 يف ةَموصخ ٍلَجَر َنْيَيَو ينيب ناك :لاق كتنط سيق ٍنْب ْتَعشألا نع -7

 .(هنيِمَي وأ َكاَدِهاَش» :ِكي هللا َلوُسَر َلاَقَف لَك هللا ٍلوُسَر لإ اًنْمَصَتْحاَف رْث هك بس 0 َنراأرعم 3 ايم ٠ م ىو سس لي ٠
 هت #آذ

 ْررَص ِنيِدَي لَع َفَّلَح ْنَم م» :لي هللا ٌلوُص َر َلاَقَف !اَُي الَو ٌفِلَحت اذإ :تّلَق

 .(!ُناَبْضَخ ْيَلَع َوُهَوهللا َيِقَل ٌرِجاَف ايف َوُه ءمِلْسُم يما لَم اهب ٌعِمعَي

 :ثيدحلا جيرخت

 .(178) ملسمو )2751١57 500٠(( يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 :ظفل يفو «يل مع نبا ضرأ يف :ظفلب ءاجو «(ةموصخ لجر نيبو ينيب) :هلوق

 نيبو يل مع نبا :هلوق نيب ةافانم الو :هنثلك ظفاحلا لاق :دوهيلا نم لجر نيبو ينيب ناك

 :روكذملا همع نبا مساو «كلذ ىلع مهو مالسإلا ءاجف «ةشبحلا اهنع درطف ؟نميلا

 .كلذ ريغ :ليقو «شيشفجلا هبقلو ءيدنكلا برك يدعم نب دوسألا نب نادعم

 :دارملا نأب عمجيو :هنللك ظفاحلا لاق .«ضرأ يف) :ظفلب ءاجو ؛(رئب ين) :هلوق

 .اهتلمج نم رئبلاو «رئبلا ضرأ يه يتلا ضرألا عيمج ال رئبلا ضرأ

 .هنيمي بلطا وأ كيدهاش رضحأ : يأ «هنيمي وأ كادهاش» :هئوق

 .(050 1١/ 537 /0) "حتفلا” و (788/9) ؟مالعإلا” :رظنا



 نِحلا

 طحن هس سهم
 روُدّتلاَو ناَمْيَألا ُباَتَح (010)ثيدحلا (ه)ج رودتلاو ناميألا باتك

 ؟ةرافك هيلع لهف .بذاك هنأ ملعي وهو نيمي ىلع فلح نم

 «مثإلا يف اهبحاص سمغت اهنأل ؛اسومغ تيمس .سومغلا نيميلا ىمست هذه
 .رانلا يف مث

 ؟ةرافك هيلع له :ملعلا لهأ فلتخا دقو

 :هنللج ظفاحلا لاق لب« «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هيلع ةرافك ال :لوألا لوقلا

 ىلع ةباحصلا قافتا ربلادبع نبا مث رذنملا نبا مث ءاملعلا فالتخا يف رصن نبا لقنو

 سومغلا نيميلا يف ةرافك ال نأ

 اذكو ديتتنن» ثعشألاو دوعسم نبا ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 ُكاَرّْشِلا :ٌرِئاَبكلا» :لاق ديب يبنلا نأ (1717/0) يراخبلا يف دشخي» رمع نبا ثيدح

 اذه نم ةلالدلا هجو (ٌسوُمَعلا ُنيِمَيلاَو ءِسَْنلا ُلْتَكَو ِنْيَدلاَولا ُقوَقْعَو للاب

 ةبوتلا اهترافك (نإو هيف ةرافك ال لتقلاو قوقعلاو كرشلا نأ ىلع قافتالا :ثيدحلا

 مكح اهمكح سومغلا نيميلا كلذكف «دمعلا لتقلا يف صاصقلا نم نيكمتلاو اهنم

 نبا نع ءاجو «زئاج ماكحألا فلتخم نيب عمجلا نأ :اذه نع بيجأو .هعم تركذ ام

 .ىرخأ ةلدأ مهو ءسومغلا نيميلا اهيف ةرافك ال يتلا نيميلا دعن انك :لاق كيخ دوعسم

 رمعمو يعازوألاو ءاطعو مكحلا لوق وهو .ةرافكلا اهيف :يناثلا لوقلا

 .يعفاشلاو

 .اريخ الإ هديزت ال ةرافكلا نأبو هريغ نم ةرافكلا ىلإ جوحأ هنأ :مهتجح

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )١17١/1١6(. "عتمملا حرشلا”و 0974 /976) ؟ىواتفلا”و )007/1١1١((: "حتفلا”و «((3585/4) "ينغملا” :رظنا



 روذُنلاو ناَميألا بانك

2 0-4 0 0 

 لك هللا َلوُسَر َمَياَب هنأ ثني ٌيِراَصْنألا ِكاَحْضلا ِنْب ٍتباَن ْنَع -”6

 ريغ ٍةلوب ٍنيِمَي ىلع فلَح ْنَم» :لاق ِةِكك هللا لوُسَر نأَو ةَّرَجشلا تحت
2 

 اهل

 َمْوَي ِهِب بْذَع ِءْيَسب ُهَسْفَن َلَتَق ْنَمَو َلاَق (ك َوُهَف كّدّمَعَتُم اَيِذاَك «مالسإلا 3 00 ص

 .(ُكِلْمَيال اَيِف ٌرذَت لُجَر لَع َسْيَلَو قَماَيِقلا
 ني 35 هر ههنا ص 02

 .(هلتقُك نمؤملا ْنْعَلَو» :ِةَياَوِر فو

 2 و ه 7 0 2 مه 00 02 2 همس هس م

 .(هَّلِق الإ هللا ُهْدِزَي1َ ءاَب َرْثكَِل ةيِؤاَك ىَوْعَد ىَعَّذا نم :ِةياَوِر فو

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو )١1١١(« ملسمو «(50417/419/1 211517 يراخبلا هجرخأ

 .مدقتملا مقرلاب ملسمو (57017) يراخبلا يف يه «هلتقك نمؤملا نعلو» :ةياور يفو :هلوق

 .اضيأ مدقتملا مقرلاب ملسم يف يه خلإ (...ىعدا نم١ :ةياور يفو :هلوق

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةعيب هذهو ةرمس تناك ةرجشلا هذه (ةرجشلا تحت ِِكَي هللا لوسر عياب) :هلوق

 م تككئوعباَبي ْذِإ تتييمؤمْلا نع هنأ ضر ر ْدَّمَل# :اهيف ىلاعت هللا لاق يتلا ناوضرلا

 .ةرجهلا نم تس ةنس ةدعقلا يذ يف ةكم حتف لبق تناكو .[14:حتفلا]4 َهَرَجََشل

 ديدشتو ميملا رسكب ةلملا «مالسإلا ريغ ةلمب نيمي ىلع فلح نم» :هلوق

 لهأ نم للملا عيمج معتف ؛طرشلا قايس يف ةركن يهو «ةعيرشلاو نيدلا :ماللا

 ناثوألا لهأو ةئباصلاو ةيسوجملا نم مهب قحل نمو «ةينارصنلاو ةيدوهيلاك باتكلا

 .مهريغو ةكئالملاو ناطيشلا ةدبعو ةلطعملاو ةيرهدلاو



 نخلا
4 

 ِروُدّتلاَو ناَمْيَألا ُْباَتَح (م0)ثيدحلا (ه)ج لس

 ةرياغملا ةلملا كلت ميظعت دقتعي فلحلل دمعتملا ناك نإ «ادمعتم ايذاك» :هتوق

 فلاخلا ناك نإو ؛هرهاظ ىلع ظفللا ىقبيف ةقيقح ارفاك نوكي ذئتيحف «مالسإلا ةلم

 !ةريبكل بكترم مثآ بذاك وهف «ناميإلاب نئمطم هبلقو كلذل دقتعم ريغ كلذب

0 0 0 2 0 

 ِروُدَّتلاَو ِناَمْيَأْلا ْباَتَك

 اذه :ديعلا قيقد نبا لاق «مايقلا موي هب بذع ءىشب هسفن لتق نمو» :هلوق

 ةيانج نأ :هنم ذخؤيو .ةيويندلا تايانجلل ةيورخألا تابوقعلا ةسناجم باب نم

 يه اهنإو «هل اكلم تسيل هسفن نأل ؛مثإلا يف هريغ ىلع هتيانجك هسفن ىلع ناسنإلا

 .هيف هل نذأ ايف الإ اهيف فرصتي الف ؛ىلاعت هلل كلم

 نأك هكلمي مل ائيش رذن نم :هانعم «كلمي ال ايف رذن لجر ىلع سيلو١ :هلوف

 لقنو «دقعني مل غال رذنلا نإف «نالف لام نم ءيشب قدصتلا وأ نالف دبع قتع رذني

 .فالخلا مدع

 درطلا :ليقو ريخلا نم درطلاو داعبإلا :وه نعللا «هلتقك نمؤملا نعلو» :هلوق
 !هللا هنعل :نمؤمل لاق نم نأ :هانعمو «ءاعدلاو بسلا :قلخلا نمو «هللا نم داعبإلاو

 هجارخإو «نيملسملا اهب محر يتلا ىلاعت هللا ةمحر نع هداعبإ كلذ هلوق نمضت دقف

 نع دوقفملا ةلزنمب راص دقف كلذك ناك نمو ةرخآلاو ايندلا ماكحأ يف مهتلمج نم

 هب اوعفتنا الو نوملسملا هب عفتنا اب عفتني مل ذإ ؛مهيف ادوجوم ناك نأ دعب نيملسملا

 يف لخدأ لتاقلا نأ ريغ «لتاقلا مثإك نعاللا مثإ نوكيف :اذه ىلعو .هلتق كلذ هبشأف

 امهنكل .هنم فخأ همثإف ؛ىنعم هدقفأ نعاللاو ىنعمو اسح لوتقملا دقفأ هنأل ؛مثإلا

 .ملعأ هللاو .هلثم هنأ هيلع قدصف .مثإلا قلطم يف اكرتشا دق

 نم نأ :هانعم «ةلق الإ هللا هدزي مل ءاهب رثكتيل ةبذاك ىوعد ىعدا نمو» :هلوق

 نم هل لصحي مل هب افوصوم سيلو هسفنل هاعداو هاطاعتو لامكلا نم ءيشب رهاظت

 املع وأ هيف هل كرابي مل الام ىعدملا ناك نإف .صقنلا وهو هدوصقم ضيقن الإ كلذ



 و 2 ا 7 0

 ٍروُدَّسلاَو ناَمْيَألا ُباَتك (”19)ثيدحلا (ه)ج روذنلاو نامْيألا باح

 وأ ابسن وأ انيد ىعدا ول كلذكو «مهدنع هرادقم لقف سانلا هرقتحاف هلهج هللا رهظأ

 شيت للع لصحشت سقت يف لذو هرادقم لف ««اب رهثاو هلا سفن كلذ ريغ

 [88١:نارمع لآ]4 اوُلَعَفَي مل اي أو ُدَمَحَم نأ َنوُيِححَو# :ىلاعت هلوق وحن اذهو .هدصق

 ري هللا لوسر نأ ات ءامسأ نع (؟5170) ملسمو )57١154( يراخبلا يف ءاج امو

 ءايرلا نع رجزلا :ثيدحلا ةدئافو (روُز يوت سالك َطْعُي ع ُعَبشَملا» :لاق اق

 لكأ ىلع ةليحلا هيواعدب دصقي نأ :كلذ نم مظعأو .ايندلا رومأب ناك ولو هيطاعتو

 .مهتعداخمو مهليلضت وأ لطابلاب سانلا لاومأ
 6/0 "ماكحألا ماكحإ”و ق6 "ملسم حرش” و ةةركا كل ؟ملعملا لاكإ”و )/2١1( "مهنملا” :رظنا

 .(نعل :ةدام) ؟برعلا ناسل”و « "ةياهنلا” و «(01ا/ )١١/ «متنفلا”و

 مالسإلا نم جورخلاب فلحلا

 وه :وأ ءاذك لعف نإ يموجم وأ ينارصن وأ يدوبم وه :لاق اذإ :لوألا لوقلا

 دبعي وه :لوقي وأ «لعف نإ نآرقلا نم وأ هللا لوسر نم وأ مالسإلا نم ءيرب

 وهو .ثنح نإ ةرافكلا هيلعف ءاذه وحن وأ ءلعف نإ ىلاعت هللا ريغ دبعي وأ بيلصلا

 باحصأو قاحسإو يعازوألاو يروثلاو يبعشلاو نسحلاو سواطو ءاطع لوق

 ةيميت نبا رايتخا وهو .كتللخ تباث نب ديز نع كلذ ىوريو ءدمحأ نع ةياورو يأرلا

 .ةمئادلا ةنجللاو

 اذهو .[64:ةدئاملا]# ْمَّكَفَلَح اّذِإ مُكَيَلميأ ٌةَردَمَك َكِلَذ## :ىلاعت هلوق :مهتجح

 ْنَمَو)» :هيفو كن كاحضلا نب تباث ثيدحو «مالسإلا ريغ ةلمب نيميلا لمشي ماع

 :ملعلا لهأ رثكأ لاق اذهلو :هكللك ةيميت نبا لاقو .ثيدحلا «ماّسِإْلا ِرْيَغ لعب َفَلَح

 هللاو :هلوق ةلزنمب نيمي يهف .كلذ لعفي مل نإ ينارصن وأ .يدوهمب وه :لاق اذإ

 لعفلا طبر دق نوكيف ؟هللا نم هتءارب وه يذلا هرفكب لعفلا مدع طبر هنأل ؛نلعفأل



 00 مسمع“ 2

 ٍروُدتلاَو ناَمْيَألا ْباَتك

 وأ باجيإلا نم هللا ءاكحأب لعفلا طبرف .هللاب فلحلا ةقيقح وه اذهو .هللاب هنايإب

 روث يبأو ثيللاو يعفاشلاو كلام لوق وهو .هيلع ةرافك ال :يناثلا لوقلا
 ع

 .رذنملا نباو ديبع

 هجوو .[ "87 لحنلا]4 ٌمِهِنِمَيَأ َدَهَج ده - هاي أ أومسفْأو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 اوجتحاو ؛هريغب ظلغتت ملف .هب نيميلا اهظلغأو نيميلا ةياغ لعج هللا نأ :ةلالدلا
 هر هرع 37 0 2 8 01 5 7 ع ع

 :لقَيلَف ىرْعلاَو ٍتاللاب َفّلَح ْنَم» :لاق ديب يبنلا نأ تنيخ ةريره يبأ ثيدحب اضيأ

 فلح هنأل ؛بجت مل ةرافكلا نأب :اذه نع بيجأو .ةرافك ركذي ملو ««هللا الإ َهَلِإ ا

 .انيمي نوكي الف ؛هتفص الو هللا مساب افلح سيل هنأ اضيأ اوجتحاو «قولخمب

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا
 4 ةففإ ؟ةنجللا ىواتف”و 486 نفح ؟*ىواتفلا”و (دخخ/مد) "ينغملا”و 1 "فارشإلا” :رظنا

 .(40) "نيميلا ماكحأ”و

5 9 2 9 2 9 



 نخل ا كحي

 3 اى
 روُدّتلاَو ناَمْيَأْلا ْباتك (...) ثيدحلا (0)ج

 :ردنلا فيرعت

 .تبجوأ :يأ «يسفن ىلع اذه ترذن :لاقي باجيإلا :ةغل رذنلا

 «عرشلا لصأب مزال ريغ ائيش ىلاعت هلل هسفن راتخم فلكم مازلإ وه :اعرشو

 .هيلع لدي لوق لكب
 .(511/5) ؟برآملا لين” و .(10//501) ؟عتمملا حرشلا” و ء(09/7 /11) ؟متغلا” :رظنا

 ردنلا مكح

 .ةيعفاشلا رثكأو ةلبانحلاو ةيكلاملا لوق وهو .هوركم رذنلا :لوألا لوقلا

 .هللا ءاش نإ يتأيس امك فلؤملا هركذ يذلا دض## رمع نبا ثيدح :مهتجح

 رهظ روكذملا ضرغلا لوصح ىلع ةروكذملا ةبرقلا لعف فقو امل هنأ :ةهاركلا هجوو

 .ةضواعملا كلسم كلس لب «هنم ردص !عب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ةين هل ضحمتي مل هنأ

 .ةيعفاشلا ضعب نع يورم وهو .بحتسم هنأ :يناثلا لوقلا

 مالسإلا خيش لامو :هغلله نيميثع نبا خيشلا لاق ,لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .هميرحن ىلإ ةيميت نبا

 .0؟16//03) ؟عتمملا حرشلا” و .(81/1 ٠١ ؟ليثلا”و «(0/4/11) ؟متفلا”و «(037/1) "مهفملا” :رظنا



 وهو - 0 0 2 3 و 54 0 ء مم, 2 ن 0200 هه -ت

 1 ٠ رس 9س ١ مس رس .٠ هةدكوه < . ه2 5 2 ماش ىكوس

 ؟ماّرخلا ٍدجسملا يف - اًمْوَي :ةَياَوِر فو - هليل فكتعأ نأ ةَيِلِهاَجْلا يف تر

 «كرذتي ٍِفْوَأَف ١ :ّلاَق

 ءاجو « دضخيم رمع نبا ثيدح نم هنأ :هيف باوصلا نأو )7١١(( مقر ثيدحلا جيرخت مدقت

 .مدقت ام عجارو «هنم عمسي لو ء«رمع نع عفان قيرط نم

 :ثيدحلا ظافلأ

 لاؤسلا اذه خلإ (...ةيلهاجلا يف ترذن تنك نإ .هللا لوسر اي :تلق) :هلوق

 حيحص يف (ى .فئاطلا نم ٌدْيَكَي يبنلا عوجر دعب ةنارعجلا يف عقو كن رمع نم

 باب يف تمدقت هب ةقلعتملا لئاسملا اذكو ثيدحلا ظافلأ يقابو اذه .ملسم

 .تئش نإ كلذ رظناف )235١11(« مقر ثيدح .فاكتعالا

 023١. /9) ؟مالعإلا” :رظنا

 رت
 م 9 ا - : 2 مه هي نا أ همس هاش

 :ل َو «رذنلا نع ىبت هنأ لَك ىبنلا نع , دعننيع ّرَّمع نب هللادبع نع -0

 م( - وروف<وويررتاس هج ع وك
 لبِخَبلا نم هب جرختسي ا[َنِإَو ,ريخب ٍتاَي ال هنإ . « ايخسلا هرم هب حرختسي اَنإَو « ٍواَي ال هنإ)

 «(1579) ملسمو ءاريخب يتأيال ١ :لدب ااًئيش دري ال ”هدنعو .(75708) يراخبلا هجرخأ

 .هظفل اذهو



 ٍروُدّنلاَو ناَمْيألا ْباَتك(”10)ثيدحلا (5)

 :ثيدحلا ظافلأ

 ردقلا نم اعيش دري ال هنأ :هانعم :هثللك يوونلا لاق (ريخب أي ال هنإ) :هتوف

 اعافدتسا وأ عفنل ابالجتسا رذني دق هنإف :يناكوشلا لاقو .ةيقابلا تاياورلا هتنيب اك

 يف نئاكلا ريخلا وأ عفنلا يف نئاكلا ريخلا وهو بولطملا كلذب يتأي ال رذنلاو ءررضل

 نأ وهو بيرغ ملعلا نم باب اذه : "مالعإلا” يف هله يباطخلا لاق ءررضلا عافدنا

 .ابجاو ناك لعف اذإ ىتح .ءيش لعف نع ىهني

 اعوطت ةبرقلا هذبب يتأي ال هنأ :هانعم «ليخبلا نم هب جرختسي امنإو» :هلوق

 .هيلع رذنلا قلعت امج هريغو ضيرملا ءافش ةلباقم يف اهب أي امنإو ءائدتبم اضحم
 .(4ا١٠1/١) "لينلا”و )١75(« "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رذنلا ماسقأ

 ثحلل نيميلا جرخم هجرخي يذلا وهو .بضغلاو جاجللا رذن :لوألا مسقلا

 «نيميلا مكح همكح اذهف «ةبرقلا الو رذنلل هب دصاق ريغ .هنم عنملا وأ ءيش لعف ىلع

 .ناويألا باب يف هركذ مدقت دقو

 :عاونأ ةثالث وهو .رربتو ةعاط رذن :يناثلا مسقلا

 نافش نإ :هلوقك ءاهعفدتسا ةمقن وأ اهبلجتسا ةمعن ةلباقم يف ةعاط مازتلا ١(

 عرشلاب بوجولا يف لصأ هل امم ةمزتلملا ةعاطلا نوكتف !رهش موص يلع هللف هللا

 .عامجإلاب هب ءافولا مزلي اذهف ء.جحلاو ةقدصلاو ةالصلاو موصلاك

 ءافولا همزليف !رهش موص يلع هلل :ءادتبا هلوقك ءطرش ريغ نم ةعاطلا مازتلا (؟

 :ثيدح كلذ نم «ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا تامومعل ؛ملعلا لهأ رثكأ لوق يف هب



 كدي

 باحصأ ضعب لاقو .«هضْخَيالَ ُيِصْعَيْنَآ َرَذَن ْنَمَو ْعِطِيْلَد هللا َعيِطي ْنأَرَدَن ْنَم١

 عيبملاك دقعلاب همزلي ضوعب يمدآلا همزتلا ام نأل ؛هب ءافولا مزلي ال :يعفاشلا

 لوق باوصلاو .ةبهلاك دقعلا درجمب همزلي ال ضوع ريغب همزتلا امو ءرجأتسملاو
 .روهمجلا

 مزليف ضيرملا ةدايعو فاكتعالاك ,بوجولا يف ا لصأ ال ةعاط رذن (*

 ؛عرشلا لصأب ريظن هل بجي ال ام هب بجي الف ءعورشملا ىلع عرف رذنلا نأل ؛هب ءافولا

 «مارحلا دجسملا يف ةليل فكتعأ نأ ترذن نإ :ديييَي يبنلل لاق هنأ تنإخ رمع ثيدحل

 .«َكِرْذَتب ٍنْوَأ» 7-3 يبنلا لاق

 .ةرافكلا هب بجت اذهف رذن يلع هلل :لوقي نأ وهو .مهبملا رذنلا :ثلاثلا مسقلا

 يورملا ةباحصلا ءمهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو

 الو :هكللَو ةمادق نبا لاق لب .-كم ةشئاعو رباجو سابع نباو دوعسم نبا :مهنع

 ال ام رذنلا نم نأل ؛هيف ةرافك الو هرذن دقعني ال :لاق يعفاشلا الإ افلاخت هيف ملعأ

 .روهمجلا لوق :باوصلاو .هيف ةرافك

 يف انطم ةشئاع ثيدحل ؛عامجإلاب هب ءافولا لحي ال .ةيصعملا رذن :عبارلا مسقلا

 روُدّتلاَو ناَمْيَألا ْباَتك (50)ثيدحلا (5)

 .اهِصْنَي الف هللا َيِصْخَي نأ َرَذَ ْنَم١ :يراخبلا

 ؟نيمي ةرافك هيلع لهو

 رباجو سابع نبا نع اذه يور .نيمي ةرافك هيلع بجي :لوألا لوقلا

 ةفينح يبأو يروثلا لوق وهو ههذ## بدنج نب ةرمسو نيصح نب نارمعو

 لآ زيزعلادبعو زاب نبا خيشلا :ةمئادلا ةنجللا تتفأ هبو ءدمحأ نع ةياورو هباحصأو

 نبا خيشلا رايتخا وهو «ديز وبأ ركبو نازوفلا حلاصو نايدغ نب هللادبعو خيشلا
0 



 نحل كسب
 ِروُدّتلاَو ناَمْيألا ْباَتك (10)ثيدحلا (5) ...ل

 0-00 هساع سكك ل نالكم م ه« و 3
 ةيِصعَم يف ٌرذن ال» 0 هللا لوسر لاق :تلاق اعط ةشكاع ثيدح : مهتجح

 يف ينابلألا خيشلا هححصو ءدمحأو ننسلا باحصأ هجرخأ .«ِنيِمَي ُةَراَفك ُهنَراََكَو

 هللا لوسر لاق :لاق ملسم يف هننث#ظ رماع نب ةبقع ثيدحو )5١4/8(« ؟ءاورإلا»

 حصو «ةباحصلا نم مهركذ مدقت نم لوق هنألو ««نيَِي ُةَراَمَك رْذَلا ٌةَراَمك يي

 .مهضعب نع

 روث يبأو يعفاشلاو يبعشلاو قورسم لوق وهو .هيلع ةرافك ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو رذنملا نباو

 الد :اعوفرم )١1151( ملسم يف دي نيصح نب نارمع ثيدح :مهتجح

 ْنَأ َرَّذَن ْنَم» :اضنط ةشئاع ثيدحو «كُدْبَعْلا ُكِلْمَي اَل اَيِف اَّلَو :ةَيِصْعَم يف ٍرْذَتِل َءاَقَو

 نأ :رهظي يذلا نكلو «ةيوق يهو «ىرخأ ةلدأ مهو ؛مدقت دقو 'ِهِصْعَي اَلَف هللا َيِصْعَي

 .ملعأ هللاو .برقأ لوألا لوقلا

 ال اذهو .هللا ةيصعم يف رذنلاب ءافو ال :هانعمف اخ ةشئاع ثيدح امأو

 .ملعأ هللاو ؛هيلع ءيشاال هنأ :هيف سيلو «هيف فالخ

 برشلاو لكألاو ةبادلا بوكرو بوثلا سبلك .حابملا رذن :سماخلا مسقلا

 :فالخ هيف اذهو .كلذ وحنو

 ضعتبو ةلبانحلا بهذم وهو .نيمي ةرافكو هلعف نيب ريخم رذانلا :لوألا لوقلا

 .نيمي ةرافكب ةيفنحلا مزجو «ةيعفاشلا ضعبو ةيكلاملا

 تنك ينإ :تلاقف يي يبنلا تتأ ءادوس ةمأ نأ كتعنفن ةديرب ثيدح :مهتجح

 ِلِيْفاَف ِتْلَعَف ِتْنُك ْنإ) :لاق !فدلاب كدنع برضأ نأ احلاص هللا كدر نإ ترذن
 ه6

 «حيحص هدئسو .دمجأو يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا .(ىلعُفَت اَلَق ٍلِيْمَت 1 تنك نإَو
 ص

 .هلله لبقم انخيشل "دنسملا حيحصلا” يفوهو



 لا

 رودنلاو ناميألا باتك(؟50)ثيدحلا (ه)ج

 .يعفاشلاو كلام لوق وهو .هرذن دقعني ال :يناثلا لوقلا

 ذإ بطخي ديب يبنلا انيب :لاق يراخبلا يف دغن#» سابع نبا ثيدح :مهتجح

 لظتسي الو سمشلا يف موقي نأ رذن ؛ليئارسإ وبأ :اولاقف «هنع لأسف ؛مئاق لجرب وه

 . اًهَمْوَص َمِييلَو ُلْعَقَيلَو لِظَتْسيْلَو ْمَّلَكَيلَ هم كي يبنلا لاقف !موصيو ملكتي الو

 .ىرخأ ةلدأ مهلو

 .مدقت يذلا كعفإخ ةديرب ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه برقألا

 وحن وأ ضورفملا موصلا وأ ةبوتكملا ةالصلاك ءبجاولا رذن :سداسلا مسقلا

 الو مازتلا رذنلا نآل :اولاق «ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق وهو .هرذن دقعني ال اذهف .,كلذ

 ةرافك ابجوم هرذن دقعني نأ لمتحيو هئللِه ةمادق نبا لاق هل مزال وه ام مازتلا حصي

 ءانيمي ايي يبنلا هس دقو «نيميلاك رذتلا نإف ؛هلعف ىلع فلح ول امك «هكرت نإ نيمي

 .هلعفي مل اذإ رفكيو ؛همزلي مل احابم وأ ةيصعم رذن ول كلذكو

 نبا لاق ءاذكهو سمأ موصي نأ رذن ول امك ءليحتسملا رذن :عباسلا مسقلا

 ءافولا الو هداقعنا روصتي ال هنأل ؛ائيش بجوي الو هرذن دقعني ال اذهف :هفْللَح ةمادق

 .ةرافك همزلت مل هلعف ىلع فلح ولو .هب

 مايق لثم ةهوركم ةدابع رذن وأ قالطلا رذنك ؛هوركملا رذن نم :نماثلا مسقلا

 ضعبو ةيعفاشلا ضعب بهذ رذنلا اذهف ءكلذ وحنو هلك رهدلا مايص وأ هلك ليللا

 نباو ةيميت نبا رايتخا وهو .نيمي ةرافك وأ هرذنب يفي نأ نيب ريم هنأ ىلإ ةلبانحلا

 .الصأ دقعني ال هنأ ىلإ ةيكلاملا بهذو نيمي ةرافكب ةيفنحلا مزجو «نيميثع

 بجي مل :هلللذ ةيميت نبا لاق «ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا ضعب هلاق ام :باوصلاو

 .نيمي ةرافك هيلعو ءرذنلا اذهم ءافولا

 "برآملا لين” و ء(هالا#* )١١/ "حتفلا” و «(41 /؟) ؟ةيادبلا” و «(” /9) "ينغملا”و ١8٠(« /7) "فارشإلا” :رظنا

 )5١5/185(. "عتمملا حرشلا” و ء(545/5)



 > بخل
 ِروُدّنلاَو ناَمْيَأْلا ْباَتك("50)ثيدحلا (ه

 ملسأ مث ةيلهاجلا يف فلح وأ رذن نإ

 هنإف ءملسأ مث ةيلهاجلا يف اناسنإ ملكي ال نأ فلح وأ رذن اذإ :لوألا لوقلا

 نم نمحر لادبع نب ةريغملاو يربطلاو ةيرهاظلاو روث يبأ لوق وهو .ءافولا هيلع بجي

 .دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلا دنع هجوو ةيكلاملا

 .«كِرْذَتب ِفْوَأ» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كعلخ رمع ثيدح :مهتجح

 دنع هجوو ةيفنحلاو ةيكلالا لوق وهو بحتسي لب «بجي ال :يناثلا لوقلا

 نأ فرع لل هيي يبنلا نأ فخ رمع ثيدح نع اوباجأو «دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلا

 اذه يف ام ىفخي الو .ةعاط فاكتعالا نآل ؛هب هل نذأ كلذ لعفب عربت دق رمع

 .ابابحتسا ءافولاب هرمأ هنأ مهضعب باجأو !باوصلا ةفلاخم نم باوجلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )484/1١(. "لينلا” و 2287 )1١١/ "حتفلا” :رظنا



 هللا تب ىلإ يمت نأ يتخأ تّوذن :ل رماع نب ةبقع نع هللا ِتْيَب َّلإ يشع ْنَأ تْخَأ ْتَرَذَ :َلاَق تفخ رماَع من َةَبْقُع :رغ 5 : هرم < 0 ًَ هم م 00 0 ها 2 ه يروؤرب ىو م
 :لاقف .ةثيتطناو هك هلل كوش اح ينشأ نأ ينرتأت هذين ذاَح ا 01 2000 نزار هل 0 مس نت د 5 : 0000

 امهدنع سيلو )١1155(( ملسمو «ةيفاح :ةظفل هدنع سيلو ء(طمك5) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .تعيابو

 الو لعن ريغب ىشم :(بعت) باب نم «ىفحي لجرلا يفح (ةيفاح) :هلوف

 ةنم مسا دملاو رسكلاب ءافحلاو ةةضق ضاق :لثم «ةافح عمج او فاح وهف ؛فخ

 .هملق تقر ىتح «يثملا ةرثك نم يفحو

 .018/5) ؟مالعإلا# و ء(افح) ةدام ؟رينملا حابصملا” :رظنا

 رع وم لور 0220 1 5 01 ه شر هم هس
 . *سا :لاق هنأ دمعت سابع نب هللادبع نع 5 اي

 وأ لح اك ٍرذك يف هلكت هللا َلوُس
5 
 هر 0

 َتَيَف وع

 )١1578(. ملسمو ,((548594) يراخبلا هجرخأ



 نْحلا

 0 02 0000 ب ؟*5

 رودنلاو ناميألا باتك ("؟0/)ثيدحلا(5)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 دقو .نكمأ ام ملعألا ءاتفتسا هيف :هنللو يبطرقلا لاق (ىتفتسا) :هلوق

 يفتكي وأ ملعألا نع ثحبي نأ يماعلا ىلع له :كلذ يف لوصألا لهأ فلتخا

 بجي هنأ انيبو ءلوصألا يف امهانحضوأ دقو ؛نيلوق ىلع ؟ناك ملاع يأ ملاع لاؤسب

 .بجاو حجارلاب لمعلاو .حجرأ ملعألا نأل ؛ملعألا نع ثحبي نأ هيلع

 دعس مأ رذن يف فلتخا :هلللؤ ضايع يضاقلا لاق (همأ ىلع ناك رذن يف) :هلوق

 ناك :ليقو .اقتع ناك :ليقو .اموص ناك :ليقو .اقلطم ارذن ناك :ليقف ؟ناك ام

 اهيلع رذنلا نأ لمتحيو ,دعس مأ ةصق يف تدرو ثيداحأب لئاق لك لدتساو .ةقدص

 ارذن وأ لاملا يف ناك اهرذن نأ :اهيف ام رهظأو .ملعأ هللاو .ثيداحألا كلت يف درو

 .امهبم

 ءراجنلا ينب نم دوعسم تنب ةرمع اهمسا ةدابع نب دعس مأ (همأ ىلع) :هلوق

 ةمود ةوزغ يف ري هللا لوسرو «ةرجهلا نم سمح ةئس تيفوت «تاعيابملا نم تناكو

 .اهربق ىلع ىلص مدق املف .لدنجلا

 .0730/9) "مالعإلا” و (5 5 /1) "مهفملا” و774 /0) "ملعملا لاكإ” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 مارحلا هللا تيب ىلإ يشملارذن نم

 نباو دشر نبا لقن .هرذنب ءافولا همزل «مارحلا هللا تيب ىلإ يشملا رذن نم :الوأ
 ! الإ لاَحّرلا ُدَسُت ال١ :نيحيحصلا ين ثني ةريره يبأ ثيدحل ؛فالخلا مدع ةمادق 0 0 0 04 هان 0 -

 ن 2

 . ىّصقألا دحسمو «مارحلا ٍدِحسَمَو اذه يِدِحسَم :ٌدِجاَسَم ةثالث



 ينهحلا

 ِروُدَّتلاَو ناَمْيَأْلا ُْباَتَك (70١)ثيدحلا م

 هيف ملعأ ال :هنللذ ةمادق نبا لاق «ةرمع وأ جح يف الإ ىثملا هتزجي ال :اًيناث

 قلطأ اذإف .ةرمع وأ جح يف ىثملا وه عرشلا ين دوهعملا يثملا نأل كلذو ؛افالخ

 يعرشلا دوهعملا ىلع لمح رذانلا

 ؟ءيش هيلع له :ىيشملا نع زجع اذإ :اثلا

 نع ةياور يهو .نيمي ةرافك هيلعو ءبكر يملا نع زجع اذإ :لوألا لوقلا

 .دمحأ

 يشميو ىشم ام بكريو «لباق نم جحلا هيلعف يثملا نع زجع اذإ :يناثلا لوقلا

 ةياورو نسحلا نع ةياور يهو ..غش#» ريبزلا نباو رمع نبا نع اذه يور .بكرام

 .يعخنلا ميهاربإ نع
 يشميو ىشم ام بكريو «لباق نم جحلا هيلعف يثملا نع زجع اذإ :ثلاثلا لوقلا

 .كلام لوق وهو «دهشتي» سابع نبا نع يورم لوق وهو .يده هيلعو بكرام

 ةياورو ةفينح يبأ لوق وهو .يده هيلعو بكر يملا نع زجعع اذإ :عبارلا لوقلا

 .بحتسي لب بجيل :يعفاشلا نع يناثلاو ءيعفاشلا نع نيلوقلا حجرأو .دمحأ نع

 ةماَكَك ْمْضَتْلَو ُبَكْدَبْلَو» ثنيخ رماع نب ةبقع ثيدح :يده هيلع لاق نم ةجح

 نأ هغلب امل كي يبنلا نأ دهم سابع نبا نع ءاجو «تبثت مل ةدايزلا اذهو .«ماّيأ

 اًهْرَم ءاَمِرْذَت ْنَع ٌيِنَعَل هللا نه :لاق ؛ةيشام جحت نأ ترذن رماع - نب ةبتع تحخأ

 ةمادق نبا لاق ءحصت ةدايزلا هذه نظأ امو .(اًيذَه ٍدْيمَو» :ةاورلا ضعب , داز (ُبَكدَتْلَ

 )5١18/8(. ؟ءاورإلا” رظناو ءفعض اهيف :هفللك

 نم دجو نإو «نيمي ةرافك هيلع نأو .لوألا لوقلا وه برقألاف :اذه ىلعو

 ٍشْمَتِل» :هيفو .كن# ةبقع ثيدح رهاظل ؛باوصلا وهف هيلع ءيش ال هنإ :لاق

 .ملعأ هللاو ءائيش ركذي ملو (ٌبَكَّْتلَو
 .(1544) "ملسم حرش” و «(17/5) ينغملا”و «(471 /7) «ةيادبلا”و «(8 )١6/ ٠ «راكذتسالا” :رظنا



 نِخلا كم
 ولا

 (0)ج 2

 ىصقألا دجسملا وأ 7 يبنلا دجسم ىلإ يشملارذن نم

 نباو ديبع يبأو دمحأو يعازوألاو كلام لوق وهو .كلذ همزلي :لوآلا لوقلا

 .يعفاشلا يلوق دحأو رذنملا

 ٍروُدّتلاَو ناَمْيَألا ْباَتك (70/)ثيدحلا

0 

 ُلاَحّرلا َّدَشُت ال١ : ثني ةريره يبأ ثيدح : مهتجح

 .(ىَصْقأْلا ٍدِجْسَمَو ؛ماَرَلا ٍدِحْسَمَو هاذه يِدِجْسَم

 نأل ؛اهيلإ يثشملا بوجو يل نيبي ال :يناثلا هلوق يف يعفاشلا لاق :يناثلا لوقلا

 .لفن نيذه نايتإب ربلاو ء«ضرف هللا تيب نايتإب ربلا
 دحأ هنألو ؛مدقت يذلا كفي ةريره يبأ ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه باوصلا

 .مارحلا دجسملاك رذنلاب هيلإ يشملا مزليف ؛ةثالثلا دجاسملا

 .(11/4) ؟ينغملا”و 2١8٠ /9) «فارشإلا” :رظنا

1 

 اَسَم اَسَم ةّناَلَت
 احب

 ؟مارحلا دجسملا يف هئزجن لهف ,ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رذن اذإ

 «مارحلا دجسملا يف ةالصلا رذن اذإو )١7/4(: "ينغملا” يف يف ههْللَم ةمادق نبا لاق

 ءاهيف ىلصملل اباوث اهرثكأو ءاهريخو دجاسملا لضفأ هنأل ؛هريغ يف ةالصلا هترجت مل

 :رباج ىور امل ؛مارح لا دجسملا يف ةالصلا هتأزجأ ءىصقألا دجسملا يف ةالصلا رذن نإو

 يف ٍلصأ نأ كيلع هللا حتف نإ ترذن ينإ هللا لوسر اي :لاقف «حتفلا موي ماق الجر نأ

 مث .«اًنْهاَه ص١ :لاقف هيلع داعأ مث .«اَهاَه ص١ :لاق !؟نيتعكر سدقملا تيب

 .دوادوبأ هاور «!َكَنَأَش» :لاقف هيلع داعأ مث .«اَتْهاَه لَص١ :لاق هيلع داعأ

 6 غف /8) "ةءاورإلا” يف هلام هنثلك ينابلألا خيشلا هححصي كعشح رباج ثيدح : :تلق

 اهنع زجعف ارداق ناكوأ اهقيطي ال ةعاطرذن نم
 ناك وأ ءاهقيطي ال ةعاط رذن نم :(4 /4) "ينغملا» يف هغللو ةمادق نبا لاق

 رماع نب هبقعع ىور 1 2 رجعف ءاهي :لاق .كعدلذ رماع نب ةبقع ال ؛نيمي ةرافك هيلعف ءاهنع زجعف « ارداق



 ' ا
 ٍروُدّنلاَو ناَمْيَأْلا ُباَتَك(*717)ثيدحلا 1 فب

 يي هللا لوسر امل يتفتسأ نأ ينترمأف «ةيفاح هللا تيب ىلإ يشمت نأ يتخأ ترذن

 اهني ٌرفَكُتَو) :دواد يبألو .هيلع قفتم .هْبَكْرَْلَو ِشْمَتِل) :لاقف «هتيتفتساف
 م :يذمرتللو

 ْنَع ُوْفَكُتَو١ :ةدايز اذكو «ءاورإلا يف امك ت تبثت ل ثيدحلا يف مايصلا ةدايز :تلق

 .ثيدحلل هجيرخت يف ينابلألا خيشلا اهركذي مل ؛رظنت ««اَهِنيِمَي

 ِةَيِصْعَم يف َرْذَت اَل» :لاق دكني يبنلا نأ «ةشئاع ثيدحب مدقت اكل لدتسيو

 1 رثأ اذكو ء.حيحص هدنسو «نئسلا باحصأ هجرخأ .«ِنيِمَي ةَراَفَك ُهُئَراَفَكَو

 ةَراَمَك ُهئَراَمَكَف ةَقيِطُي الاوت َرَّذَت ْنَمَو» :افوقوم هريغو دواد يبأ دنع دين سابع

 5١5.553١(. /48) «ءاورإلا” رظناو «حيحص هدنسو .((ِنيِوَي

 ردن هيلعو تام نم

 نم هريغ وأ اًفاكتعا وأ اًقتع وأ ةقدص وأ اًمايص وأ اًّجح رذن نم :لوألا لوقلا

 دمحأ لوق وهو سابع نبا لوق وهو .هنع يلولا هلعف «هلعف لبق تامو «تاعاطلا

 موي لكل هنع معطيو .موصلا ىضقي ال :هل ةيناثلا ةياورلاو يعفاشلا نع ةياورو

 ءاتفتسا يف فلؤملا هركذ يذلا ديضتي» سابع نبا ثيدح :لوقلا اذه ةجح

 .همأ ىلع ناك رذن يف ديب هللا لوسر كعفيخ ةدابع نب دعس

 .هنع موصي الو يلصي الو دحأ نع دحأ يمي ال :هغلله كلام لاق :يناثلا لوقلا

 .ةالصلا ىلع اسايق ندبلا لامعأ رئاس كلذكو

 .ملعأ هللاو سابع نبا ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(1 54١ ؟ملسم حرش” و 6 /4( ؟ينغملا7 :رظنا



 ا
 مجا/)ثيدحلا (ه)

 تيملا ىلع رذنلا ءاضق مكح

 يلام ريغ ناك اذإ تيملا نع بجاولا رذنلا ءاضق همزلي ال ثراولا :لوألا لوقلا

 لهأ روهمج لوق وهو .كلذ هل بحتسي نكل «ةكرت فلخي ملو ءايلام ناك اذإ الو

 .ملعلا

 هركذ يذلا هعكتإع سابع نبا ثيدحو «مزلي الف همزتلي مل ثراولا نأ :مهتجح
 يف سيلو «هنم عربتب وأ اهتكرت نم هاضق هنأ :لمتحي .؛اَهْنَع ٍهِضْقاَق» هرخآ يفو فلؤملا

 .كلذ همازلإب حيرصت ثيدحلا

 .رهاظلا لهأ لوق وهو .بجي :يناثلا لوقلا

 .اَهْنَع ٍهِضْقاَق١ :هرخآ يفو ؛مدقت يذلا ثيدحلا :مهتجح
 .(1778) "ملسم حرش” و 071 /4) ؟ينغملا7 :رظنا

 عه مو 2

 روُدّنلاَو ناَمْيألا باتك(
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 : يِتبْوَت ْنِم نإ للا َلوُسَر اَي :ٌتْلُق :َلاَق تفي هه

 :ةللكت هللا ُلوُسَر َلاَقَق ءهِلوُسَر َلِإَو هللا لإ َة 50 يلاَم 7 ةيتلأ ذ ْنَأ
 .«!َكَل يح َوِهَف ؛َكِلاَم ضْعَب 7 َكاَيَلَع ١ مم

 :ثيدحلا جيرخت

 هللا ةبوت يف ليوط ثيدح نم ةعطق وهو .(77594) ملسمو «(77/51/) يراخبلا هجرخأ

 مهو عيبرلا نب ةرارمو ةيمأ نب لاله :هيبحاصو كلام نب بعك :ةثالثلا ىلع

 :ثيدحلا ظافلأ

 .يتبوت ركش نم :يأ (يتبوت نم نإ) :هلونف
 .هب قدصتأو هنم جرخأ :يأ (علخنأ نأ) :هلوق

 .(080 /9) ؟مالعإلا” و (710779) ؟ملسم حرش” :رظنا

 هلك هلامب قدصتي نأرذن نم

 يرهزلا لوق وهو .هثلث هأزجأ ءهلك هلاب قدصتي نأ رذن نم :لوألا لوقلا

 .دمحأو كلامو

 نم نإ هللا لوسر اي لاق هيلع هللا بات امل رذنملا دبع نب ةبابل ثيدح :مهتجح

 لاقف ؛هلوسرلو هلل ةقدص يلام نم علخنأ نأو «كنكاسأو يموق راد رجهأ نأ يتبوت

 ؛فيعض هدنسو «هريغو (407 /1) دمحأ هجرخأ .«ُتْللا َكْنَع جرحي :ًييب هللا لوسر

 ثيدحب اضيأ اوجتحاو «لاحلا لوهجم وهو «بئاسلا نب نيسحلا قيرط نم هنأل
 اوبيجأو .َكِلاَم ضْعَب َكْيَلَع ُكِيمَأ» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا ع كلام نب بعك



 نخلا
 110100 قي 4
 رودتلاو ناميألا باَتك(؟8)ثيدحلا (5)ج

 هللا ةبوت يهو «ةمعنلا ركش باب نم نوكي دق لب رذنلاب حيرصتلا هيف سيل هنأ :اذه نع

 .اذه لثمب هنع باجي هتحص ضرف ىلع لوألا ثيدحلا اذكو «هيلع

 ؛يعفاشلاو يتبلاو يعخنلا لوق وهو .هلك هلاب قدصتي نأ همزلي :يناثلا لوقلا

 هب ءافولا همزلف ؛ةعاط رذن هنألو ؛؛ُةْعِطْيْلَف هللا َعيِطُي ْنأ َرَدَن ْنَم» :ِةييَي يبنلا لوقل

 لوق وهو .نيمي ةرافك هيلعف اريقف ناك نإو همزل اًّيلم ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 .بهو نبا هقفاوو ثيللا

 .ةفينح يبأو ةعيبر لوق وهو .ةاكزلا ردقب هنم قدصتي :عبارلا لوقلا

 يعازوألاو يروثلا لوق وهو .ليصفت ريغب نيمي ةرافك همزلي :سماخلا لوقلا

 ينغلا مزلي ةداتق نعو ءالصأ ءيش همزلي ال ليل يبأ نباو يبعشلا لاقو .دمحأ نع ةياورو

 .هرضي ال ام جرخي نأ همزلي :نونحس نعو سمخلا قلمملاو عبسلا طسوتملاو رشعلا

 نمف لاوحألا فالتخاب فلتخي لاملا عيمجب قدصتلا نأ :مدقت ام ةصالخلا

 كفخ ركب يبأ لعف لزنتي هيلعو .عنمي مل ربصلا هسفن نم ملعي كلذ ىلع ايوق ناك
 ةرافك هيلعف كلذك نكي مل نمو .ةصاصخ مهم ناك ولو مهسفنأ ىلع راصنألا راثيإو

 سابع نبا نع اهنم راثآ تءاجو .هِنيِعَي ةَراَفَك ِرْذتلا ةَراَمَك» :ييَي يبنلا لوقل ؛نيمي

 امأو «حيحص هدنسو .'َنيِمَيةَراَمك ُهَتراَمَكَ ُكقيِطُي ال اَوْذَت َرَّذَت ْنَمَو) :افوقوم دضتتيع

 باب نم وه امنإو ءارذن سيل هنأ امهلعف رهاظف هشفإع كلام نب بعكو ةبابل ثيدح

 .(575/10) ؟عتمملا حرشلا”و «(591 )9١/ "لينلا” و «(01/“ /11) "حتفلا” و «07 /4) ؟ينغملا” :رظنا

22 22 5 



 روُدتلاَو ناَمْيَألا باتك (...)

 0 د نْخلا
 ثيدحلا (0)ج اح بس

 :ءاضقلا فيرعت

 ءيشلا عاطقنا ىلإ اهعجرم .هوجو ىلع يتأيو سانلا نيب مكحلا :ةغللا يف ءاضقلا

 وأ ذفنأ وأ ملعأ وأ بجوأ وأ يدأ وأ مت وأ متأ وأ هلمع مكحأ ام لكو همامتو

 . يضم دقف «يضمأ

 .تاموصنخلا لصفو هب مازلإلاو يعرشلا مكحلا نييبت :اًحالطصاو

 .(361/4) ؟برآملا لين” و «(709) ريثألا نبال "ةياهنلا” :رظنا

 عرشلا يف تباث ءاضقلا

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هتوبث يف لصألا

 سال أ نيب ححأف ضل ىف ٌهَقيِلَخ َكَنلَحَس ان ٌدروادني # :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 مثيب مكَحَأ ِنأَو # :ىلاعت هلوقو «[17:ص]14 هلأ لس نع كلِ وهلا عَ الو يل

 :تابآلا نم كلذ ريغو [؛:ةدئالل4 أ لَن مب

 .بابلا اذه يف فلؤملا هركذ ام اهنمف :ةنسلا امأو

 ةاضقلا بصن ةيعورشم ىلع عامجإلا ملعلا لهأ نم عمج لقنف :عامجإلا امأو

 .سانلا نيب ماكحلاو
 7/9( "ينغملا”و (71) ؟نايبلا” :رظنا
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 ف : تك ْنَم» ديلي هللا لوس َرَلاَق :ٌتَلاَق اهلج َةَسْباَع نع -8

 3 م 0 م 0 آ مى

 .(َذَر َوِهَف ءهنم سيل اَم اَذَه

 .كَوَوُهَف هن هلع سبل المع لمع نم ل فو هر الع بوم مس سم1 كر هس 2 .كو هم

 .(19/14) ملسمو ««هنم) :لدب ءاهيف» :هدنعو «((75791/) يراخبلا هجرخأ

 باتك يف اقيلعت يراخبلا هجرخأو ءمدقتملا مقرلاب ملسم يف وه خلإ ...ظفل يفو :هلوق

 )1١(. مقر :باب «عويبلا

 :ثيدحلا ظافلأ

 الو .داتعمب سيل يذلا ركنملا ثداحلا رمألا :ثدحلا «ثدحأ نم» :هلوق

 .ةنسلا يف فورعم

 .انعرشو اننيد يف :ي أ «انرمأ يف» :هلوف

 .هب دتعم ريغ لطاب وهف : هانعمو .دودرم :ي أ ادر وهف» :هئوق

 007 /0) "حتفلا” و .(109/148) "ملسم حرش”و «(11/1 /5) "مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 مالسإلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذه

 نم وهو «مالسإلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذه :هفلل» يوونلا لاق

 .تاعرتخملاو عدبلا لك در يف حيرص هنإف هديب هملك عماوج

 رجح نبا ظفاحلاو نقلملا نبا لوق هوحنو :تلق



 حلا كسب
 00 27 ا 0 ؟ 5 3 6

 رودنلاو ناميألا باَتك (©19)ثيدحلا (ه)ج

 لاطبإ يف هلاعتساو هظفح يغبني امم ثيدحلا اذهو :اضيأ هلل يوونلا لاقو

 .هب لالدتسالا ةعاشإو «تاركتملا

 .(2:7/0) "حتفلا”و )1١/ ٠١(. ؟مالعإلا” و (11/14) "ملسم حرش”و )11/١/0(: "مهفملا” :رظنا

 ىلوألا نم معأ ثيدحلا يف ةيناثلا ةياورلا

 دق هنأ :يهو «ةدايز ةيناثلا ةياورلا يفو :ثيدحلا حرش يف فلل يوونلا لاق

 ام انأ :لوقي ىلوألا ةياورلاب هيلع جتحا اذإف ءاهيلإ قبس ةعدب يف نيلعافلا ضعب دناعي
 ءاوس «تاثدحملا لك درب حيرصتلا اهيف يتلا ةيناثلاب هيلع جتحيف !ائيش تثدحأ

 .اهثادحإب قبس وأ «لعافلا اهثدحأ

 :هلوق وهو يناثلا ظفللاو :(32077 /5) "حتفلا» يف هفللج رجح نبا ظفاحلا لاقو

 عيمج لاطبإ يف هب جتحيف (تَدْحَأ ْنَم :هلوق وهو لوألا ظفللا نم معأ (َلِمَع ْنَم١

 يضتقي يهنلا نأو تاثدحملا در هيفو ءاهيلع ةبترملا اهتارمث دوجو مدعو ةيهنملا دوقعلا

 .اهدر بجيف ؛نيدلا رمأ نم تسيل اهلك تايهنملا نآل ؛داسفلا



 تضل ا كي

 مقاس مسهعاا م م 0 3: 5ك

 روذنلاو ناميألا بانك (*0/: )ثيدحلا (ه)ج

 - نايفَس يبأ َةَأَوْما - ةبتع تنب دنه تلخَد :تلاق انعن» ةشئاع نع - اسك وم رم ملل وم ريد ه ” هر نا 0 ه١ ساه

 يفد جب "عر كاس 1 * 15: هانم ىف 7 1
 ال .حيحش لَجَر ناّيفَس اَيأ نإ « ىللا ٌلوُس َر اي :تلاقف ِةِْكَي هللا ٍلوُسَر ىلع

 يغب ِهِلاَم ْنِم ُتْذَحَأ اَم اّلإ «ّيِنَب يِفْكَيَو ينفي ام تلا نو ينيطُي

 ِهِلاَم ْنِم يِذَح» :هي هللا ٌلوُس َر َلاَقَف ؟حاَتُج ْنِم َكِلَذ يف ٍّلَع لَه .ِهوَلِع ٍهِوَلِع

 .(كيِنَب يِفْكَيَو ِكيِفْكَي اَم ٍفوُرْعَملِ

 .هل ظفللاو )١715(« ملسمو «(51554 )١ 25370١ يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نأل ؛لخبلا نم معأ حشلاو .صرح عم لخبلا :حشلا (حيحش) :اهلوق

 ريغ لخبلاو عبطلاك مزال حشلا :ليقو «ءيش لكب حشلاو «لاملا عنمب صتخي لخبلا

 هلاح تفصو امنإو .كلذب همذتف اقلطم حيحش هنأ درت ملو :هتلل يبطرقلا لاق مزال

 اذهو !ينيفكي ام ّينبو ينيطعي ال :تلاق (ى اهدالوأ ىلعو اهيلع رتقي ناك هنإف ءاهعم

 جوحأ مهريغ ىري هنأل ؛هتيب لهأ عم ناسنإلا لعفي دقف ؛اقلطم لخبلا ىلع لديال

 نايفس ابأ نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسي نأ زوجي الف :اذه ىلعف .مهريغ يطعبيل ىلوأو

 .اذهب افورعم نكي مل هنإف ءاليخب ناك

 ةياورلا يف هلوق ليلدب ؛ةحابإلا ةهج ىلع رمألا اذه «هلام نم يذخ» :هلوق

 .«(فوُرْعملاب ْمِهْيَلَع ي يفت نأ ِكْيَلَع حاج ال /» :ىرخألا



5 
 ٍروُدنلاَو ِناَمْيَألا ُْباَتِك ("/:)ثيدحلا هل

 لاوحأ بسحب نوكي كلذو «ةداعلاو فرعلا :ىنعي «فورعملاب» :هلوق

 .مهرسعو مهرسيو «مهناكمو مهنامز يف مهنيب هنوفراعتي امو مهتاداعو سانلا

 .(ة ١مل و) *حتفلا” و (11) "ملسم حرش” و«( /5) ؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ثيدحلاب ةقلعتملا دئاوفلا

 لهأ روهمح لوق وهو .ةيافكلاب ةردقم اهنأو «ةجوزلا ىلع ةقفنلا بوجو :اهنم

 .يعفاشلل لوق وهو «ملعلا

 . طع لنه ةصق يف ةشئاع ثيدح :مهتجح

 .كلام نع ةياور يهو ىدادمألاب اهردق هنأ :يعفاشلا نع روهشملاو

 .ثيدحلل ؛روهمجلا لوق :باوصلاو

 دنع حصألاو :هنللو ظفاحلا لاق ءراغصلا ءارقفلا دالوألا ةقفن بوجو :اهنمو

 .ةنامزلاو رغصلا رابتعا ةيعفاشلا

 لاق «هانعم يف ام اذكو ءمكحلاو ءاتفإلا دنع ةيبنجألا مالك عاس زاوج :اهنمو

 .ةرورضلل انه زاج :لوقيو «ةروع اهتوص نإ :لوقي نم دنع :هئللح ظفاحلا

 .امهوحنو ىوكشلاو ءاتفتسالل ناك اذإ .ههركي اب ناسنإلا ركذ زاوج :اهنمو

 .ةبيغلا اهيف حابت يتلا عضاوملا دحأ وهو

 ام توبثب اهقيلعت دارملا نوكيو :هكلله يوونلا لاق .ىوتفلا قالطإ زاوج :اهنمو

 هل زوجي لب ءاذكو اذك مكحلا ناك تبث نإ :لوقي نأ يتفملا جاتحي الو «يتفتسملا هلوقي

 .سأب الف «كلذ لاق نإف ب يبنلا قلطأ امك قالطإلا

 .مهيبأ لام نم مهيلع قافنإلاو اهدالوأ ةلافك يف الخدم ةأرملل نأ :اهنمو



 لا 9
 0 ا 2 ا 7 4

 ٍروُدَّتلاَو ِناَمْيَألا باك (م/٠ )ثيدحلا (5) ال

 .عرشلا لبق نم ديدحت اهيف سيل يتلا رومألا يف فرعلا داهتعا :اهنمو

 وأ كلذ يف اهجوز اهل نذأ اذإ ءاهتجاحل اهتيب نم ةجوزتملا جورخ زاوج :اهنمو

 .هاضر تملع
 .(6509/9) "حتفلا” و (11/14) "ملسم حرش” و )١71١/9(« "مهفملا” :رظنا

 ؟قحلا هيلع تبث اذإ ,بئاغلا ىلع مكحلا زوجي له

 عامس مكاحلا نم بلطو رخآ دلب يف بئاغ ىلع اقح ىعدا نم :لوألا لوقلا
 ةمربش نبا لوق وهو .طئارشلا تلمك اذإ هتباجإ مكاحلا ىلعف «هيلع اهب مكحلاو ةنيبلا

 رذنملا نباو قاحسإو ينزملاو روث يبأو ديبع يبأو راوسو ثيللاو يعازوألاو كلامو

 .دمحأ نع ةياورو

 خي يبنلا نأو .فلؤملا هركذ يذلا ةبتع تنب دنه ةصق يف ةشئاع ثيدح :مهتجح

 مكحلا زاجف ةلداع ةعومسم ةنيب هل اذه نآلو ؛ارضاح نايفس وبأ نكي ملو ءاط ىضق

 .ارضاح مصخلا ناك ول اك ءاهب

 ليل يبأ نباو حيرش لوق وهو .بئاغلا ىلع ءاضقلا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 .مساقلا نع كلذ يورو «هباحصأو ةفينح يبأو يبعشلاو يروثلاو

 اََلْيَك أ َلاَمَق ٌهَدِح' "و هَ و هَ نوعستو مَن هَل أ ادع ّنإ# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 ٍلاَوُس َكَمَلَظ َدَقَل َلاَق# :مكحلاو ؛ىوعدلا ةروص هذه [17”:ص]# باَطِخْلَل يف فَّرَعَو

 هيلع دواد ةصق نم رهاظلاف مصخلا ةجح عمسي ملو [14:ص]#1 ءوِحاَعِي َِإ كيج

 دحأل مكح ثيح ؛همال ىلاعتو هناحبس هللا نأ تايآلا ءالؤه يف مالسلاو ةالصلا

 يبنلا نأ هتف يلع ثيدحب اضيأ اوجتحاو «رخآلا ةجح عمسي نأ لبق نيمصخلا

 ُرَخآْلا ُلوُقَي ام َعَمْسَت ىَّنَح ٍِلَّوألِل ٍضْفَت الث ِنالُجَر َكْيَلِإ ىَضاَقت اَذِإ) :لاق 2
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 حتتفلا يف ظفاحلا هلسحو .دوادوبأو دمحأ هجرخأ .(يِضَقَت َفْيَك ىَرَت َفْوَس َّك نك



 نِحلا

 ِروُدّتلاَو َناَمْيَألا ُباَتك (١/0)ثيدحلا 0

 مكحلا زجي مل نالجر هيلإ ىضاقت اذإ هنأو :اذه نع بيجأو . "ءاورإلا” يف ينابلألاو

 اذه «بئاغلا رضاحلا قرافيو «نيرضاح انوكي نأ يضتقي اذهو .|مهمالك عامس لبق

 ىوتفلاو ءاط مكحي ملو اهاتفأ ديب يبنلا نأ دنه ةصق يف ةشئاع ثيدح نع اوباجأو

 باب نم ناك ولو .ةنيبلاب اهبلاطي م ديب هللا لوسر نأ كلذ ىلع لديو «مكحلا ريغ

 ةكم يف ارضاح كذيخ نايفس وبأ ناكو ةكم يف ناك كلذ نأ ايناث ةنيبلاب اهبلاطل مكحلا

 .لكَي يبنلا هرضحأل ءاضق ناك ولف ءايفتخم نكي ملو

 هنأ راتخا هلله نيميثع نبا خيشلاو «ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 نوكل ؛بئاغلا ىلع مكحلا يضقي ام نئارقلا نم دجي دق هنإف ؛مكاحلا يأر ىلإ عجري

 مكحي الو ءكسمي نأ بجاولاف نئارق هدنع نكي مل اذإو ءالدع ةقث الجر يعدملا اذه

 ؟ءاورإلا”و ل( /1) «متفلا”و .(10715) ؟ملسم حرش” و١ ٠:9 /9) "«ينغملا”و ٠١ /5) "فارشإلا” :رظنا

 ,( "هع رم/10) ؟عتمملا حرشلا”و (377/0)



 و
 7 م هس ل 2 اص 57 ص وى 5 00 هاسا ل 0 تت

 ٍ أَبي مصخ هَ - عبيَس 2 هللا لوسَر نأ .انعتلل ةَملَس ١ نع -؟ا/١

 00 وه 10001 ويس ع ع 03 ميم ها ©[ سسك مك 0 يسلق 8
 لعلف ٠ دا يِنيِتأَي اَنِإَو ٌرَشَب نأ اَنإ الأ ل .مهيلإ حّرخف ؛هترجح

 م وك و ه2 هلماو سد مع ع اطلر ه2 ىظر هور
 ْنَمَك هل يضْقَأَت ٌّق ٌقِداَص ُهَّنَأ ٌبِسْحَأَت ءضْعَب ْنِم َعَلْبَأ َنوُكَي ْنَأ ْمُكَضْعَب

 رز وأ اًهْلِمْحَيْلَف ءر نم 3 يه اَنِإ ملسُم قحب تيصف .(!اَهْرَّذَي ْوَأ اَهَل ان ؟م ةعطق ّناَف ملسُم نحب هَل ٌتْمَضَق

 .(179/14) ملسمو :(7/1865 ءا/181) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .تاوصألا طالتخا :ماللاو ميجلا حتفب (ةبلج) :اهلوق

 هيف يوتسي ردصم مسا وهو .داصلا نوكسو ءاخلا حتفب (مصخ) :اهلوف

 .موصخو ناصخ :لاقيف .هعمجو هتينثت زوجيو ىنثملاو عمجلاو دحاولا

 رجح اهعمجو «ميجلا نوكسو ءاحلا مضب ةرجحلا (هترجح بابب) :اهلوف

 ةياور يف هب احرصم ءاج (ى .ان» ةملس مأ تيب :يه ةرجحلا هذهو .تارجحو

 نم نوملعي ال رشبلا نأو «ةيرشبلا ةلاح ىلع هيبنتلا :هانعم «رشب انأ اهنإ) :هلوق

 زوجي هنأو كلذ نم ءيش ىلع ىلاعت هللا مهعلطي نأ الإ ءائيش رومألا نطاوبو بيغلا

 ىلوتي هللاو رهاظلاب سانلا نيب مكحي (منإ هنأو ءمهيلع زوجي ام ماكحألا رومأ يف هيلع

 يف هنوك ناكمإ عم رهاظلا ماكحأ نم كلذ وحنو نيميلابو ةنيبلاب مكحيف رئارسلا

 .رهاظلاب فلك امنإ هنكلو ءكلذ فالخ ىلع نطابلا



 :ىرخأ ةياور يفو .هتجحل احاضيإو اغالب رثكأ :يأ «ضعب نم غلبأ» :هلوق

 .نطفأو حصفأ :يأ ءدحاو امهانعمو «غلبأ» :لدب 'نحلآ»

 يف وهو :هريدقت افذح مالكلا يف نأ نذؤي اذه «قداص هنأ بسحأف» :هلوق

 م <

 ماكحألا ءانبو نونظلاب لمعلا ىلع ليلد :هيفو :هللل» يبطرقلا لاق ءبذاك نطابلا

 .يتفملاو مكاحلا قح يف هيف فلتخي مل رمأ وهو ءاهيلع

 بلاغلا ىلع جرخ ملسملاب دييقتلا اذه :هاذله يوونلا لاق «ملسم قحب» :هلوق

 لايك اذه يف دترملاو دهاعملاو يمذلا لام نإف ؛رفاكلا نم زارتحالا هب دارملا سيلو

 .ملعأ هللاو «ملسملا

 .ةيضقلا وأ ةلاحلا ىلإ دوعي ريمضلا (يه امنإف» :هلوق

 يف ناك اذإ ءرهاظلا بسحب هب هل تيضق يذلا :يأ «رانلا نم ةعطق» :هلوق

 ليثمت (ِاَّلا َنِم ٌةَعْطِق» :هلوقو «رانلا ىلإ هب لوثي مارح هيلع وهف «هقحتسي ال نطابلا
 امَّسِإ# :ىلاعت هلوقك «هيبشتلا زاجم نم وهف «هاطاعتي نم ىلع بيذعتلا ةدش هنم مهفي

 ٠١[. :ءاسنلا]# اراك ٌمِهِن وطب ف َنْوََُ

 هلوقك ءديعولاو ديدهتلا هانعمو رمألا ظفل هظفل «اهرذي وأ اهلمحيلف» :هلوق

 ام المع :هلوقكو .[؟9:فهكلا]# َرْمْكِلَم َءآَض نمو نّويلَف َُّض نّمَّه# :ىلاعت

 راتخي ال لماعلا ذإ ؛كرتلاو لعفلا نيب رييختلا دارملا سيلو 011٠ :تلصف] َمُتَِش

 .هكرتب ةاجنلا راتخي لب «لطابلا ىلع هرارمتساب ةاجنلا ىلع كالهلا

 )057/1١(. ؟مالعإلا” و )١0/1١5« "ملسم حرش” و ١67( /0) "مهفملا” :رظنا
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 م شا سمها“ ج 50

 ٍروُدّنلاَو ناَمِيألا باتك(6ا/1)ثيدحلا (5)ج

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ءاضقلا يلون مكح

 ناكف هنودب ميقتسي ال سانلا رمأ نأل ؛تايافكلا ضورف نم ضرف ءاضقلا

 قوقح بهذتأ .مكاح نم سانلل دبال :دمحأ لاق «ةمامإلاو داهجلاك مهيلع ابجاو

 .ها .!؟سانلا

 ميظع رطخ هيفو «هيف قحلا ىدأو هب مايقلا ىلع يوق نمل ميظع لضف :هيفو

 دشأ هنم نوعنتمي مهيلع هللا ةمحر فلسلا ناك كلذلو ؛هيف قحلا دؤي مل نمل ريبك رزوو

 .مهسفنأ ىلع نوشخيو «عانتمالا

 .(410/ /81) ؟ىواتفلا” و 07 5 /94) ؟ينغملا” و «(4 /17) "نايبلا” :رظنا

 ءاضقلا يف سانلا تالاح

 ؛هطورش هيف عمتجت ملو هنسحي ال نم وهو «هيف لوخدلا هل زوجي ال نم :ىلوألا

 ىَصَق ٌلُجَرَو» :مهنم ركذو ةَماكَت ٌةاَضْقْلا» :لاق يي يبنلا نأ كعّديَخ ةديرب ثيدحل

 هححصيو «هريغو (؟01) دوادوبأ هجرخأ ثيدحلا .اراَلا ين َوُهَف ٍلْهَج َلَع سائل

 .(5515) "ءاورإلا» يف هلل ينابلألا خيشلا

 رصأو ةيالولل ةغوسملا ةيلهألا مدع عم ءاضقلا رشاب نم :هغلله ةيميت نبا لاق

 .هماكحأ دقعنت الو قساف وهف «ملظلاو لهجلاب الماع كلذ ىلع

 .داهتجالاو ةلادعلا لهأ نم ناك نم :وهو «هيلع بجي الو هل زوجي نم :ةيناثلا

 .هلثم هريغ دجويو

 سيلو «ةنامألاو داهتجالا لهأ نم لجر نوكي نأ :وهو «هيلع بجي نم :ةثلاثلا

 .هريغ ءاضقلل حلصي نم كانه

 .(6١ا//ا/١ "حيضوتلا” و 0 /4( "ينخملا” و١ )١/1 ؟نايبلا7 :رظنا



 ح 5
 ٍروُدّنلاَو ناَمْيألا ٌباَتَح ("0/1)ثيدحلا (ه)ج

 يضاقلا يف طرتشت تافص

 غلب ولو ءايضاق نوكي ال غولبلا نود يذلا ريغصلا نأل ؛اغلاب نوكي نأ :ىلوألا

 ءادبأ ايضاق نوكي نأ نكمي الف ؛غلب ام ءاكذلا نم غلب ولو غلب ام ملعلا نم

 .سانلا نيب مكحلا ىلع ىوقي الف ةوقلا هيف صقانلاو

 .ايضاق نوكي نأ حلصي ال نونجملاف ؛القاع نوكي نأ :ةيناثلا

 نموا َّلَع َنرْفكْلِل ُهَللا َلَعْجحَي نلَو# :ىلاعت هلوقل ؛(لسم نوكي نأ :ةثلاثلا

 .[١4١:ءاسنلا]# اليِبَس

 .اهيف افالخ ركذ ادحأ ملعأ ال ثالثلا هذهو

 نأ زوجي :ةفينحوبأ لاقو «ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .اركذ نوكي نأ :ةعبارلا

 ىلع امكاح ةأرملا نوكت نأ زوجي :يربطلا لاقو «لاومألا يف ةيضاق ةأرملا نوكت

 .قالطإلا

 ُمُهَرْمَأ اََلَو مْوَق َحِلْفُي ْنَل١ : تضخ ةركب يبأ ثيدحل ؛روهمجلا لوق :باوصلاو
 . هةَأَرما

 لوغشم دبعلا نأل ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ارح نوكي نأ :ةسماخلا

 طرتشت اال :اولاقو «ةلبانحلا ضعب فلاخو .غرفت ىلإ جاتحي ءاضقلاو هديس ةمدخب

 .هديس هل نذأ اذإ نكل ءادبع نوكي نأ زوجيف ؛ةيرحلا

 لوقلا :هثلله لاق نيميثع نبا خيشلا رايتخا وهو ءباوصلا وه زاوجلاب لوقلاو

 .ءاضقلا طورش هيف ترفوت اذإ ايضاق نوكي نأ حصي قيقرلا نأ :حجارلا

 نيميثع نبا خيشلا لاق ءقسافلا ةيلوت زوجي الف ؛الدع نوكي نأ :ةسداسلا

 اندجو اذإف ءاهنم بتي ملو «ةريبك لعف وأ «ةريغص ىلع رصأ نم :وه «قسافلا :هفللو

 اًصخش اندجو اذإو .هقسفل هيلون ال اننإف ءيوقو ملاع هنكل «هتيحل قلحي اًصخش



 نخلا
 يقلع سمك ل0 م : 50
 روُدّنلاَو ناَمْيألا بانك (/١)ثيدحلا خا

 طرشلا اذه نأ ملعن نأ بجي نكلو ...قساف هنأل ؛ءاضقلا هيلون ال اننإف «هبوث البسم

 نكلو «هيلون اننإف اًقساف اًكاح الإ دجن مل اذإف .ناكمإلا بسحب هب لمعي وأ «قبطي

 .[17١:نياغتلا]4 يَعطَتسأ ام هََوَتأَد# :ىلاعت هللا لوقل اًقسف نيقسافلا فخأ راتخن

 دمحأو ىعفاشلاو كلام لوق وهو .داهتجالا لهأ نم نوكي نأ :ةعباسلا

 لقي ملو [4ة:ةدئاملا14 ُهّشأ َلَرَأ آمي مُجَتَْي مكَحَأ ِنَأَوإ# :ىلاعت هلوقل ؛ةيفنحلا ضعبو
 ضعب لاقو 5٠١ ه:ءاسنلا]4ُهَّلَأ َكدَرَأ آم سائل َنّيَب ْمْكَحَيِ :ىلاعت لاقو .ديلقتلاب 9#

 اذإف مئاصخلا لصف هنم ضرغلا نأل ؛ديلقتلاب مكحيف ايماع نوكي نأ زوجي :ةيفنحلا

 .زاج «ديلقتلاب كلذ هنكمأ

 بسحب طرش هنأ :وهو «نيميثع نباو ةيميت نبا هراتخا ام :وه باوصلاو

 بجت اذكهو ءضحملا يماعلا نم ريخ هنإف دلقم ضاق الإ دجوي مل نإف ؛ناكمإلا

 .لثمألاف لثمألا ةيالو

 ىوقأ هنذأ دنع دجو ول عمسي ال يذلا مصألاف .اعيمس نوكي نأ :ةنماثلا

 .نيمصخلا مالك عمسي ال هنأل ؛ايضاق نوكي نأ حصي ال اذهف .هعمس ام توص

 نأل :اولاق «ةيعفاشلا دنع هجوو ةلبانحلا لوق وهو .(لكتم نوكي نأ :ةعساتلا

 دنع يناثلا هجولاو «قطني نأ دب الف نيمصخلا ملكي فيكف ءايضاق ناك اذإ سرخألا

 اذإ نكلو :هلللك نيميثع نبا خيشلا لاقو .هتراشإ مهفت تناك اذإ زوجي هنأ ةيعفاشلا

 ربعي امك «بلقلا يف امع ربعت ةباتكلا نآل ؛عقاولا يف عناملا لوزي هنإف .بتكي ناك

 .اًيضاق نوكي نأ زوجي هنأ كش الف ءبتكي نأ عيطتسي ناك اذإف .بلقلا يف امع ناسللا

 نأل :اولاق «ةيعفاشلا ضعبو ةلبانحلا لوق وهو .اريصب نوكي نأ :ةرشاعلا

 دوهشملا نم دهاشلاو «هل رقملا نم رقملاو هيلع ىعدملا نم يعدملا فرعي ال ىمعألا

 راتخاو .ىمعأ ناك ابيعش نأل ؛ىمعأ نوكي نأ زوجي :ةيعفاشلا ضعب لاقو ءهل



 ىمعألا نأو اًريصب نوكي نأ طرتشي ال هنأ :حيحصلاف :هنلله لاق نيميثع نبا زاوجلا

 دجن ل اذإ ثيحبب ءاطرش هنوك نكل «لمكأ ريصبلا نأ حيحص كاّيضاق نوكي نأ حصي

 .حيحص ريغ اذهف «هيلون ال اننإف ىمعأ الإ
 ؟فاصنإلا”و .(7559/758) ؟"ىواتفلا”و «( "84 /9) "ىنغملا”و )١17/1١1(, ؟نايبلا”و ء(؟ 59 /5) ؟ةيادبلا» :رظنا

 .(0ال؟ م16 "عتمملا حرشلا”و («05/1*13)

 يضاقلا يف نوكت نأ يغبني لاصخ

 اماع «ظقيتو ةئطف اذ اميلح يضاقلا نوكي نأ بحتسيو :هفلله ينارمعلا لاق

 ةنيكس اذ «مالكلا يف انيل ء.عمطلا نع اديعب .فافعلل اعماج «هئاضق لهأ تاغلب

 .راقوو

 .يلع نع هرأ مل :هئللج ينابلألا خيشلا لاق هعلخ يلع نع ارثأ اذه وحنب ركذو
 .(179/8) ؟ءاورإلا” و«( /4) ؟ينغملا”و )1١/17(« ؟نايبلا” :رظنا

 ءاضقلا ىلع قزرلا ذخأ مكح

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .زوجي :لوألا لوقلا

 ءاضقلا يلو ال كن ركب يبأل اوضرف مهنأو مغ ةباحصلا لمع :مهتجح

 لاملا تيب نألو ؛لاملا تيب نم اقزر ةاضقلل ضرفي ناك هنأو .ثَخ رمع اذكو ءاقزر

 .حلاصملا نم اذهو حلاصملل

 قورسم ناكو نسحلاو دوعسم نبا لوق وهو .هركي :يناثلا لوقلا

 ىلع ذخأي نأ ينبجعي ام :دمحأ لاقو ءارجأ هيلع ناذخأي ال مساقلا نب نمحر لادبعو

 .ميتيلا يلاو لثم هلغش ردقبف ؛ناك نإو ءارجأ ءاضقلا

 هل زاج ءءاضقلا هيلع انيعتم نكي مل نإ :يعفاشلا باحصأ لاق :ثلاثلا لوقلا

 .ةجاحلا عم الإ زجي مل هيلع نيعت نإو «هيلع قزرلا ذخأ



 يخلا

 ٍروُدَتلاَو ناَمْيَألا ُباَتِك (١0/1)ثيدحلا ادخل

 غرفتلا ىلإ جاتحي هنأل ؛قزرلا ذأ هل زوجي هنأو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .مهنوئش حالصإو نيملسملا جئاوح ءاضقل

 .(310/ /84) ؟ينغملا” و ١4(« /15) ؟نايبلا”و :(5 ١5 /4) "فارشإلا” :رظنا

 ءاضقلا ىلع راجئتسالا

 :يأ- هيلع راجئتسالا امأف :(9//77) "ينغملا” يف هلك ةمادق نبا لاق

 ءاضقلا ىلع ذخأي نأ نيملسملا يضاقل يغبني ال :كتفخ رمع لاق «زوجي الف -ءاضقلا

 نأ هلعاف صتخي ةبرق هنأل كلذو ؛افالخ هيف ملعن الو ءيعفاشلا بهذم اذهو .ارجأ

 .ةالصلا هبشأف ؛ةبرقلا لهأ يف نوكي

 ؟هملعب مكحي نأ مكاحلل له

 الو ةيالولا لبق هملع ايف ال «هريغ يف الو دح يف هملعب مكحي ال :لوألا لوقلا

 ءنسحلا نب دمحمو ديبع ٍيبأو قاحسإو كلامو يبعشلاو حيرش لوق وهو .اهدعب

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلا يلوق دحأ وهو

 امنإ هنأ ىلع لد :اولاق .فلؤملا هركذ يذلا اش ةملس مأ ثيدح :مهتجح

 :يدنكلاو يمرضحلا ةيضق يف يَ يبنلا لوق اذكهو «ملعي اب ال عمسي امب يضقي

 .ىرخأ ةلدأ مهو ,(َكِلَذ الإ هن كَ َسَِل ُكْنيِمَي ْوَأ ٌكاَدِهاَش»

 دمحأ نع ةياورو ءروث يبأو فسوي يبأ لوق وهو .كلذ هل زوجي :يناثلا لوقلا

 .ينزملا رايتخاو يعفاشلل يناثلا لوقلاو

 بيجأو .فلؤملا هركذ يذلا ةبتع تنب دنه ةصق يف ةشئاع ثيدح :مهتجح

 .هيلع مالكلا مدقت دقو .مكحلا باب نم ال ءايتفلا باب نم هنأ :هنع



 ينحلا

 ِروُدَّشلاَو ناَمّيَألا ُباَتَك ("01)ثيدحلا ا

 نأل ؛هملعب هيف مكحي ال هللا قوقح نم ناك ام :ةفينحوبأ لاق :ثلاثلا لوقلا

 لبق هملع ايف نييمدآلا قوقح امأو «ةحماسملاو ةلهاسملا ىلع ةينبم ىلاعت هللا قوقح

 .هب مكح هتيالو يف هب ملع امو ؛هملعب مكحي مل هتيالو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا وه حجارلا
 .0315/186) "عتمملا حرشلا”و ١174(« /11) "حتفلا” و ء(01 /4) "ينغملا”و «(197/5) ؟"فارشإلا” :رظنا



0 5 
 ثيدحلا (0)ج

 ىلإ - ُهَل ُتْبَمَكو - يِبَأ َبَتَك :َلاَق دف َةَرْكَب يبأ ِنْب ِنَمح َلاِدْبَع ْنَع

 نينا 0 :َناَتْسِحِسب ٍضاَق َوُهَو ؛ - يأ نْب ِهَللاِديَبَع ِهِيبا

 04 < هتناليص 2 2 2 . + 5ك

 نينا نب ٌدَحَأ ْمُكَحيال١ ل وقَي كي هللا ٌلوُش وُسَر ٌتْعِمَس ِومَس ٍينإف ؛نابضغ تنأَو

 .(َناَبْضَع َوُهَو ءِنْبنن َنبَي ُمكَح َنيِضَقَي ال١ :ِةَياَوِر فو

 :ثيدحلا جيرخت

 هبن "مك (هنبا) ظفل داز هنأ الإ .هظفل اذهو )11١19( ملسمو )9/١28(« يراخبلا هجرخأ

 .حتفلا يف ظفاحلا كلذ ىلع

 .مدقتملا مقرلاب يراخبلا يف ظفللا اذهب يه خلإ (...ةياور يفو) :هلوقو

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةركب وبأ بتك :هانعم :ليق :هفللو ظفاحلا لاق (هل تبتك و بأ بتك) :هلوق

 الو :تلق «ىرخأ ةرم هل بتكف «هيخأل بتكي نأ نمحر لادبع هدلو رمأو ةرم هسفنب

 (هل تبتكو) :هلوقو «ةباتكلاب رمأ يأ يبأ بتك :هلوق نأ رهظي يذلا لب «كلذ نيعتي

 :بوتكملا نتملا يف هلوق هديؤيو «ددعتلا مدع لصألاو اهب رمأ يتلا ةباتكلا ترشاب :يأ
 وهو .هل ةبحص ال هنإف ؛نمحر لادبع هنبال ال ةركب يبأل ةرابعلا هذه نإف ؛(تعمس ينإ)

 .مالسإلا يف :يأ «ةرصبلاب دلو دولوم لوأ :هلوقو ها .ةرصبلاب دلو دولوم لوأ

 يف لباكب ةفورعم دالب يه «ميجلاو ىلوألا نيسلا رسكب (ناتشجسب) :هلوق

 .ناتسناغفأ

 .(180 /3) "حتفلا”و 079 )1١/ ؟مالعإلا” :رظنا



 ءنِحلا
 ف

 ِروُدَّتلاَو ناَمْيألا بانك (/1)ثيدحلا (ه 1 خلا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟نابضغ وهو يضاقلا ءاضق مكح ام

 لهو .نابضغ وهو ؛يضقي نأ هل يغبني ال يضاقلا نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 ؟ميرحتلل مأ ةهاركلل اذه

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هركي :لوألا لوقلا
 هيف دراولا يهنلا اوفرصو فلؤملا هركذ يذلا كعنإ* ةركب يبأ ثيدح :مهتجح

 ءنابضغ وهو يراصنألا عم مصتخا نيح ريبزلل مكح ديبي يبنلا نأ «ةهاركلا ىلإ

 :اذه نع بيجأو .(ِرْذَكا لإ َعِجْرَي ىَّتَح َءاَلا سبخلا من ُنيَبُر اي ٍقْسا» :لاق ثيح

 الف ؛هريغ فالخب .هبضغو هاضر يف لطابلاب مكحلا نع موصعم ْةِيْكَي يبنلا نأب
 .|طنملا نع هعنمت ةمصع

 .يناكوشلا هراتخاو ةلبانحلا ضعب لوق وهو .مرحي :يناثلا لوقلا

 .كلخ ةركب بأ ثيدح يف دراولا يهنلا رهاظ :مهتجح

 بضعغلاب نودصقي مهغأ ملعلا لهأ مالك رهاظ نكل «يناثلا لوقلا وه :برقألا

 ةثالث بضغلاو :هلله نيميثع نبا خيشلا لاق ءالف هيدابم يف امأ هتدش لاح يف

 الإ هنم ولخي ناسنإ نم ام هنأل ؛رضي ال ءادتبالاف .طسوو «ءادتباو «ةياغ :ماسقأ

 نيب فالخ لحم طسولاو ءهلوقي لوق يأ يف هب فصتا نمل مكح ال ةياغلاو ءاّردان

 .طسولاو ةياغلا وه هيف يضقي نأ يضاقلا ىلع مرحي يذلا بضغلاف :لاق مث .ءاملعلا

 حرشلا”و )2047/1١« ؟لينلا”و )١61/1١(( ؟فاصنإلا”و «(54/9) ؟ينغملا”و 20186 /5) "فارشإلا” :رظنا

 )698/1١(. "عتمملا



 يحلا كسب
 ثيدحلا (هز ٠

 ؟هؤاضق ذفني لهف ,هبضغ لاح يف يضاقلا ىضق اذإ

 عم قحلا فداص نإ حص .«هبضغ لاح يف مكحف فلاخ ول :لوأآلا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةهاركلا

 «ريبزلا مصخ هبضغأ نأ دعب ةرحلا جارشب ريبزلل ىضق ٌدْييَي يبنلا نأ :مهتجح

 كي هتمصعل ؛هريغ نع ةهاركلا عفرل هيف ةجح ال هنأو «ةلأسملا هذه لبق مدقت دقو

 .اضرلا يف لوقي اك الإ بضغلا يف لوقي الف
 يهنلاو «هنع يهنلا توبثل ؛بضغلا لاح يف مكحلا ذفني ال :يناثلا لوقلا

 هيلع أرط بضغلا نوكي نأ نيب مهضعب لصفو «ةلبانحلا لوق وهو .داسفلا يضتقي

 وهو :هثللو ظفاحلا لاق .فالخلا لحم وهف الإو ءرثؤي الف مكحلا هل نابتسا نأ دعب

 يتلا ةلعلا نأل :هلللج لاق نيميثع نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .دقعني ال هنإف قح لا بصي مل نإف .باوصلا باصأ هنإ ثيح ؛؟تفتنا مرح اهلجأ نم

 "عتمملا حرشلا” و )0147/١1١(« ؟"ليتلا”و «.(178/17) "حتفلا” و «(49/4) "ينغملا”و «(507/5) "ةيادبلا” ؛رظنا

 ١/1

 روُدُتلاَو ناَمْيَألا ُباَتِك (م/9)

 بضغلاب قحتلت لاصخ

 .حرفلاو نزحلاو مغلاو مهلاو ساعنلا ةدشو «نيثبخألا دحأ ةعفادمو

 1/7 "محتفلا”و لاو "ملسم حرش”و (؟/9) "ينغملا» :رظنا



 0200 ىلع َ تاع طل © ريس 25 2 42 بم يلام 4 هس
 رْكأب مكتب الأ» :ِللي هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق تن َةَرْكَب يبأ ْنَع

 نو ص سس 2 | 27

 ُقوُقْعَو للاب ُكاَرُش 2 َلاَق .هللا ٌلوُسَر اي« , :ائلق - اثالث - («؟ رئابكلا

 ماَهَسَو ِروُزلا ُلْوَقَو الأ» -:َلاَقَق ءَسّلَجَف اَنِكَتُم َناَكَوَ- «!ِنْيَدِلاَول وعر
 - سوس س6 هتاس ) ساو ل مس ع 2

 !!َّتَكَس ُهَنْيَل :اًنَلَق ىَّتَح اَهُرَدَكُي َلاَر اق «!روّرلا

 :ثيدحلا جيرخت

 .هللا لوسر اي ىلب :انلق :هدنع سيلو «(87) ملسمو «(20417/57 7765 5) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ريركت يف يكب هتداع ىلع تارم ثالث اهلاق :يأ «اثالث رئابكلا ريكأب١ :هئوق

 يذلا ريخلل همهفو هبلق راضحإ ىلع عماسلا هبتنيل ؛اديكأت تارم ثالث ءيشلا

 .هركذي

 نوكيف «رفكلا قلطم :هب داري نأ لمتحي :ديعلا قيقد نبا لاق «هللاب كارشإلا» :هلوق

 لمتحيو «هريغ ىلع اهيبنت ركذف ,برعلا دالب يف اميس ال .دوجولا يف هتبلغل ركذلاب هصيصخت

 احبق مظعأ رفكلا ضعب نأ رهظي دق هنأ :لامتحالا اذه ىلع دري هنأ الإ هصوصخ :هب داري نأ

 .لوألا لامتحالا حجرتي اذهبف ؛ليطعتلا رفك وهو «كارشإلا نم

 نع ةحيبذلل ليق هنمو عطقلاو قشلا :قعلا لصأ «نيدلاولا قوقعو» :هلوق

 ربلا عطقو (هنايصع :نيدلاولا قوقعب دارملاو .اهموقلح قشي هنأل ؛ةقيقع دولوملا

 .امههتع بجاولا

 ىتح «كلذب متها هنأب رعشي :هئللك ظفاحلا لاق .«سلجف اتكتم ناكو) :هئوق

 .هحبق مظعو هميرحت ديكأت كلذ ديفيو ءاثكتم ناك نأ دعب سلج



 تمن
 ودا ِناَمْيَألا باك (04)ثيدحلا 5 ب/

 صاخلا ركذ باب نم نوكي نأ لمتحي «روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ» :هلوق

 .هسكع فالخب روز لوق روز ةداهش لك نآأل ؛ماعلا دعب

 امل ةيهاركو هيلع ةقفش :يأ (تكس هتيل :انلق ىتح اهرركي لاز !ف) :هلوق

 ماكيسوملا .هيلع ةقفشلاو ةبحملاو هديب هعم بدألا ةرثك نم هيلع اوناك ام هيفو ؛هجعزي

 503/1١(. 7517 /6) "ستفلا” و الل )1١/ ؟مالعإلا” و ١١/1 /1) "ماكحإلا7 و «(547 )1١/ "مهفملا” :رظنا

 ْمُهاَوْعَدِب ُساَّنلا ىَطْعي ْوَل» :َلاَق كب يلا نأ « طيطمنع ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع 4

 .«هْيَلَع ىَعَدملا َلَع َنييلا َّنِكَلَو ْمُهَلاَوْمَأَو ٍلاَجَر َءاَمِد ٌساَن ىَعَدال

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو ((17/11) ملسمو ((5051؟) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ىلع نيميلا لعج يف ةمكحلا هجو اذه :خلإ (...سانلا ىطعي ول» :هئوقف

 يعدملا بناج نأل كلذ يف ةمكحلا :ءاملعلا لاق :هلللذ ظفاحلا لاق «هيلع ىعدملا

 بلجت ال اهنأل ؛ةئيبلا يهو ةيوقلا ةجحلا فلكف رهاظلا فالخ لوقي هنأل ؛فيعض

 هيلع ىعدملا بناجو ءيعدملا فعض اهب ىوقيف ؛اررض اهنع عفدت الو اعفن اهسفنل

 فلاخلا نأل ؛ةفيعض ةجح يهو «نيميلاب هنم يفتكاف هتمذ غارف لصألا نأل ؛يوق

 .ةمكحلا ةياغ يف كلذ ناكف ؛ررضلا عفديو عفتلا هسفنل بلجي

 يف ءاهقفلا فلتخاو :هنللج ظفاحلا لاق «هيلع ىعدملا ىلع نيميلا» :هلوف

 هلوق فلاخي نم يعدملا لوألا :نافيرعت هيف روهشملاو ؛هيلع ىعدملاو يعدملا فيرعت



 رخلا
 ا -

 71/4)ثيدحلا (5)ج

 نم هيلع ىعدملاو هتوكسو كرت تكس اذإ نم :يناثلاو . هفالخب هيلع ىعدملاو رهاظلا

 .ملسأ ناثلاو ءرهشأ لوألاو «تكس اذإ ليال

 )335/1١(. ؟لينلا” و (787 /0) "محتفلا” :رظنا

 روُدّتلاَو ناَمْيَألا ْباَتِك (

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 روزلا ةداهشب ليَ, يبنلا مامتها ببس

 ماتهالا ببسو :روزلا ةداهش ىلع همالك قايس يف هلله رجح نبا ظفاحلا لاق

 ؛رثكأ اهب نواهتلاو «سانلا ىلع اعوقو لهسأ روزلا ةداهش وأ روزلا لوق نوك ؛كلذب

 لماوحلاف روزلا امأو هعبطلا هنع فرصي قوقعلاو ملسملا بلق هنع وبني كارشإلا نإن

 كلذ سيلو هميظعتب مامتهالا ىلإ جيتحاف ؛امهريغو دسحلاو ةوادعلاك ةريثك هيلع

 ةيدعتم روزلا ةدسفم نوكل لب ءاعطق كارشإلا نم اهعم ركذ ام ىلإ ةيسنلاب اهمظعل

 .ابلاغ ةرصاق هتدسفم نإف ؛كرشلا فالخب دهاشلا ريغ ىلإ

 ؛رئابكلا ربكأ نم تناك امنإو :روزلا ةداهش ىلع همالك يف هنللظ يبطرقلا لاقو

 لحأ ام ميرحتو هللا مرح ام ليلحتو لاومألاو سوفنلا فالتإ ىلإ اهب لصوتي اهنأل

 .ملعأ هللاو .كرشلا دعب اهنم اداسف رثكأ الو اررض مظعأ رئابكلا نم ءيش الف ءهللا

 .(590 /16) "عتمملا حرشلا”و (577/0) ؟حتفلا” و 7 (1١/ "مهفملا» :رظنا

 اهئادأو ةداهشلا لمحت ركح

 ضرف اهؤادأو ةداهشلا لمحو 2©2) ؟ينغملا“ يف و هفللؤ ةمادق نبا لاق

 هم مس

 :ىلاعت لاقو «[787 :ةرقبلا]4 أوُعُد ام اَّدإ ءادجُشلا َبَأَي هلو)» :لاعت هللا لوقل ؛ةيافكلا لع
 غل كو اس حول ام ١١ سس

 هنأل ؛مثإلاب بلقلا صخ امنإو ء[ 58“ ةرقبلا]# ءُهْبلَق مشاء هَ إو اهمتكحي نمو

 .تانامألا رئاسك ءاهؤادأ مزلف «ةنامأ ةداهشلا نألو اهب ملعلا عضوم



 ٍروُدُشلاَو نامل باح (>/4)ثيدحلا (ه) اكلَخ

 هتداهش لبقت نم طورش

 ؛لمحتلل ال ءادألل طرش هنكل :نيميثع نبا لاق .قافتالاب اذهو غولبلا :لوألا

 اذإ ريغصلا ةياور لبقت اك «هتداهش تلبق ريبك وهو ىدأو ريغص وهو لمحت ولف

 .خولبلا دعب اهادأو ريغص وهو لمحت

 اهدرف :لتقلا ينو حارحلا يف ضعب ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش يف فلتخاو

 نمو ةلادعلا ةداهشلا طرش نم نأ ىلع عامجإلا عوقول كلذو ؛راصمألا ءاهقف روهمج

 ىلع مهضعب ةداهش لبقت :كلامو يعخنلاو ريبزلا نبا لاقو «غولبلا ةلادعلا طرش

 مث اوقرفت اذإ امأف ءاهيلع اوحراجت يتلا ةفصلا ىلع نيعمتجم اوناك اذإ حارجلا يف ضعب

 مهتداهش لبقت الف ءاودهشو اوؤاج

 :هنلله ةمادق نبا لاق ءاعامجإ لقاعب سيل نم ةداهش لبقت الف لقعلا :يناثلا

 الو ءلصحمب سيل هنأل كلذو ؛ةيلوفط وأ ركس وأ نونجب هلقع بهذ ءاوسو

 .هنم زرحتي الو «هبذكب مثأي ال هنألو ؛هلوقب ةقثلا لصحت

 زوجي ال هنأو «قافتالا دشر نبا لقن لوبقلا يف طرش وهو .مالسإلا :ثلاثلا

 .رفاكلا ةداهش

 اذ مَيََب هَدَبَس أونما َنيذَلَأ اهمأكي #9 :ىلاعت هلوقل ؛رفسلا يف ةيصولا يف اوفلتخاو

 ةيآلا # ُكرْيَح ْنِم ٍناَرَحاَء َوَأ مُكَمِ ٍِلَدَع اود ِناَمْنأ ٍةَيِصَوْلا نيج ُتَوَمْلا ُهكَرَحَل ٌرَصَح

 حيرش لوق وهو دنت ىسوم وبأو دوعسم نبا كلذ زاوجب لاق ٠١[« 5 :ةدئاملا]

 .لبقت ال :يعفاشلاو كلامو ةفينحوبأ لاقو «ةزمح نب ىيحيو يعازوألاو يعخنلاو

 .تئش نإ اهعجارف ةلدأ نيقيرفللو



 نحلا كيب
 + ايدل

 (ه)ج

 لبقت الو [1:قالطلا] 4ك ٍلْدَع ٌىَوَد أوُدِهَشَأَو :ىملاعت هلوقل ؛ةلادعلا :عبارلا

 ٍروُدَّتلاَو ِناَمْيَأْلا ْباَتْك(”/4)ثيدحلا

 ابي ّقِساَك ٌكءآَج نإ اَوَما َندَلا ايأكي :ىلاعت هلوقلو ؛كلذل قسافلا ةداهش

 .[1:تارجحلا] # ًاَونَدِبَسَ

 ةرثكب افورعم وأ الفغم ناك نإف .هب دهشي امل اظفاح اظقيتم نوكي نأ :سماخلا

 .هتداهش لبقت مل طلغلا

 .(5 1 /15) "عتمملا حرشلا” و .(187 2155 /4) "ينغملا” و «( 55 /4) "ةيادبلا” و ,(717/5 /15) "نايبلا” :رظنا

 ىمعألا ةداهش مكح

 لاق هبو . مغد#» سابع نباو يلع نع يورم وهو .هتداهش لبقت :لوألا لوقلا

 رذنملا نباو قاحسإو ىليل يبأ نباو كلامو يرهزلاو يبعشلاو ءاطعو نيريس نبا

 .ميقلا نبا هراتخاو

 [7/85 :ةرقبلا]# ْمُكِِلاَجَي نِم ِنْيَدِمِهَس أوُدِهَتَسَسأَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .ريصبلاك هتداهش تلبقف ةياورلا لوبقم لدع لجر هنألو ؛ةداهشلا يف تايآلا رئاسو

 يبأو يعخنلا نع يورو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .لبقت ال :يناثلا لوقلا

 .ليل يبأ نباو سايإو نسحلا نع فلتخاو «مشاه

 .نيقيلا لصحي الف هبتشت تاوصألا نأل :اولاق

 .ملعأ هللاو «هكاردإ هنكمي ايف اذهو «لوألا لوقلا وه حجارلا

 .(761“ /ا/) "هقفلا عماج”و )١894/4(: "ينغملا” :رظنا

 ؛ةطلُخ نم دبال مأ نيميلا هيلع تهجوت نم فلحي له

 نيبو هنيب ناك ءاوس ءقح هيلع يعدا نم لك ىلع هجوتت نيميلا :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءال مأ اطالتخا يعدملا

 .فلؤملا هركذ يذلا دهتت#» سابع نبا ثيدح مومع :مهتجح



 نِحلا
 هقاس لدم ؟ جدد

 رودنلاَو ناَمْيألا بانك (؟04)ثيدحلا (ه)ج

 لذتيي الئل ؛ٌطالتخا يعدملا نيبو هنيب نم ىلع الإ نيميلا هجوتت ال :يناثلا لوقلا

 ءاهقفلاو هباحصأ روهمجو كلام لوق وهو .ارارم مهفيلحتب لضفلا لهأ هفسلا لهأ

 وأ دهاشب وأ هتنيادمو هتلماعمب هتفرعم ىه :ليقف ةطلخلا ريسفت يف اوفلتخاو «ةعبسلا

 .كلذ ريغ ليقو «ةهبشلا يفكت :ليقو «نيدهاشب

 يف ةطلخلا طارتشال لصأ الو :هللل يوونلا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )6105/1١(. ؟لينلا” و «(1111) "ملسع حرش” :رظنا

2 5 0 5 2 55 



0 
 َّرج١ ج١ ىبج

 ىسموزا» ند» سكش»
 دويديياوب رنج نيووحم جهلها توا

 00 يار ال

 ةمعطألا :باتك (...)ثيدحلا 21

 :ةمعطألا فيرعت

 أت م يَ هنو ترك لت ركب سيكل أ كإ 169 :ىلاعت هللا لاق

 مْنُط ُماَعَط اَبَتِإ) :مزمز ءام يف 2 لاقو «[749:ةرقبلا]# هْؤم ْهّنِإَف ُهَمَعَظَي

 .(مقَس ٌءاَفْشَو

 لحلا ةمعطألا يف لصألا

 .[1 9 ةرقبلا]© اهي ٍضْرْلا ىفاَم مُكَل َقَلَح ىو ْه 9: :ىلاعت هللا لاق

 ءابرشو ءالكأ ءانل ٌلالح وهف ضرألا يف ام لكف :هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 اًليلد ميقي نأ الإ ءليلدلا اذهب جوجحم وهف كلذ فالخ ىعَّذا ِنّمو .اًعافتناو ءاَسِبلو

 رومألا هذه نم هللا لحأ ام نومّرحُت نيذلا ىلع لجو رع هللا ركنأ اذهلو ؛هاعّدا ام ىلع

 .[77:فارعألا]# ٍقْرَرلَأ ّنِم ِتبَيَطلاَو ءوداَبصإ َحرْخَأ لأ هلأ ةيز ْمّرَح نم َلُق # :لاقف

 .لحلا ةمعطألا يف لصألا نأ ىلع عامجإلا هنلله لقن مث
 .(6/16) "عتمملا حرشلا”و؛(١51 /5) "برآملا لين” :رظنا



 ٌلوَقَي كي هللا َلوُسَر َتْعِمَس :َلاَق كلغ ريِشَب ِنْب ٍناَمْغْنلا ٍنَع ع0 ريتا جبير 17 1 7 0 7 مم 2 هاى

 نيب َماَرَلا َّنِإَو نيب الحلا َّنإ» :- هْيَْدَأ لإ هْيَعَبْص إب نال ىَوْهَأَو -
 أارئتسا :ٍتاَهّبشلا ىَقَنا نَمَف .سانلا َنِم ٌريِذَك َنِهُمَلْعَي ال ءَتاَهِبَتْشُم اههَْيَبَو 000 2 مو م ط0 5 55 دع هد 8و8 ن سد ع قس

-_ 

 َلْوَح ىَعْرَييِاَرلاَك مارا يف حَكَو :ٍتاَهّبشلا يف عََو ْنَمَو ِضْرِعَو نبدي أ

 هللا ىمح َّنِإَو الآ .ىمح ِكِلَم لكِ َّنِإَو الأ ءهيف َعتْرَي ْنَأ ٌكِشوُي ىمجلا
 اذإَو َُلُك ُدَسَبلا َحَّلَص ْتَحَلَص اَذإ ٌفَفْضُم ٍدَسَكبا يف َّنَِو الأ ُكمِراَ

 .«ُبْلَقلا َيِمَوالأ ُهَلُك ُدَسَحلا َدَسَق ْتَدَسَك

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو )١595(., ملسمو ((07) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يأ (نامعنلا ىوهأ) :هلوق

 اهتلدأي امههفصوو امهنيع يف :يأ نيب مارحلا نإو نيب لالحلا نإ :هلوق
 .ةرهاظلا

 .ةمرحلا الو لحلا ةحضاوب تسيل :يأ «تاهبتشم رومأ |مهنيبو' :هلوق
 اهمكح ةفرعم نأ :«ريثك» هلوق موهفم «سانلا نم ريثك نهملعي ال١ :هلوق

 دقو .مهريغ قح يف :اذه ىلع تاهبشلاف .نودهتجملا مهو سانلا نم ليلقلل نكمم

 .نيليلدلا دحأ حيجرت مهل رهظي ال ثيح ؛مهل عقت

 .اهنم رْذخ : يأ «تاهبشلا ىقتا نمف» :هلوق



 نِححلا

 ةّمعطألا :ْباَتك (”7ه)ثيدحلا 31 هكا

 هنيد أرب :يأ «ةءاربلا نم «لعفتسا :نزوب زمه لاب (هضرعو هنيدل أريتسا» :هلوق

 ملسي مل تاهبشلا بانتجاب فرعي مل نم نأل ؛هيف نعطلا نم هضرعو صقنلا نم

 دقف هشاعمو هبسك يف ةهبشلا قوتي مل نم نأ ىلع ليلد :هيفو .هيف نعطي نم لوقل

 ةاعارمو نيدلا رومأ ىلع ةظفاحملا ىلإ ةراشإ اذه يفو .هيف نعطلل هسفن ضرع
 .ةءورملا

 نأ لمتحي :هنلل نقلملا نبا لاق «مارحلا يف عقو تاهبشلا ين عقو نمو» :هلوقق

 مثأي دقو .هدمعتي مل نإو مارحلا فداصي تاهبشلا هيطاعت رثك نم نأ :هانعم نوكي

 تاهبشلا هيطاعت رثك نم نأ :هانعم نوكي نأ لمتحيو ءريصقت ىلإ بسن اذإ كلذب

 ىرخأ مث اهنم ظلغأ ةهبش لعف ىلع ةهبش لعفب رسجيف هيلع نرمتو لهاستلا داتعا
 ديرب يصاعملا فلسلا لوق وحن اذهو .ادمع مارحلا يف عقي ىتح اذكهو ءظلغأ

 لب الك :ىلاعت هلوق ىنعم وهو !ايالبلا عيمج نم هللا انافاع ؛هيلإ قوست :يأ !رفكلا

 ١[. 5:نيففطملا]# َنوُبِسكَي وناعم ميوُلق لع نار

 .ةعرسب مارحلا يف عقي :هانعم «(كشويا١ :هلوق

 هيف اهتماقإ هلصأو «ىعرملا نم ةيشاملا لكأ :هانعم (هيف عتري نأ» :هئوق

 .[17:فسوي]# َتَصْلَيَو ٌعّيْرب# :ىلاعت هلوق هنمو «لكألا يف اهطسبتو

 نم كولملا نأ :هانعم :هكللك يوونلا لاق «ىمح كلم لكل نإو الأ» :هلوق

 .هلوخد مهعنميو «سانلا نع هيمحي ىمح مهنم كلم لكل نوكي مهريغو برعلا

 نم افوخ ؛ىمحلا كلذ براقي ال هسفنل طاتحا نمو «ةبوقعلا هب عقوأ هلخد نمف

 .هيف عوقولا



 - ف
 ةّميطألا :باَنِك (”7)ثيدحلا (ه

 مهل كولملا نأ امك :يأ «ليثمتلا باب نم اذه «همراحم هللا ىمح نإو الأ» :هلوق

 مراحملاب دارملاو همراحم هللا ىمح نإف مدقت (ى خلإ ..مهعنميو سانلا نع مهيمحي نم

 .بجاولا رومأملا كرت وأ ,مرحملا يهنملا لعف

 مفلا يف غضمت اهنأل ؛كلذب تيمس ؛محللا نم ةعطقلا ةغضملا (ةغضم١ :هلوق

 هداسفو دسجلا حالص نأ عم ,دسجلا يقاب ىلإ ةبسنلاب بلقلا ريغصت دارملاو ءاهرغصل

 نم هتيامحو بلقلا حالص يف يعسلا ىلع ديكأتلا :ثيدحلا اذه يفو .بلقلل ناعبات

 .داسفلا

 هنأل وأ ,رومألا يف هبلقتل ؛ابلق يمس :هكللك ظفاحلا لاق «بلقلا» :هلوق

 .ايولقم دسجلا يف عضو هنأل وأ «هبلق ءيشلا صلاخو «ندبلا يف ام صلاخ

 .(1//179) "حتفلا7 و )57/١١(. "مالعإلا” و )١549(. "ملسم حرش” و :(184/5) ؟مهفملا” :رظنا

 نهي

 ىعَسف ِناَرْهَظلا ٌرمِب اًئرَأ انْجَمْنأ :َلاَق تنفخ ِكِلاَم ِنْب ِسْنَأ ْنَع 0
 لإ َتَحَبَو اَهَحَبَدَه َةَحْلَط اَبأ اي ْتْيََأَف ءاَجتْدَحَأَ اَهَتكَرْدَأَو ءاوبْغََف ُمْوَقلا

 .هَليقَف ءاَهيَدِحَفَو اَهِكرَوب كيلا لوش

 .ايعأو اوبعت :اوُيِغَل

 :ثيدحلا جيرخت

 :هظفلو .(اهكروب) :هلوق دعب (وأ) ظفلب نكل هظفل اذهو (؟61/) يراخبلا هج رخأ

 )١461(. ملسمو «(اههذخف وأ اهكروب)»



 نِحلا

 لت ؟اكالذ
 ةمعطألا :باتك ("/1)ثيدحلا (ه)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 انرثتسا :هانعمو «هانرثأ :يأ «ءنونلا نوكسو ةزمه لا حتفب (انجفنأ) :هلوق

 .هنمكم نم هانجر خأو «بنرألا

 ريثك ,نجادلاو يربلا هنمو ءهمحل لكؤي ييدث ناويح :بنرألا (ابنرأ) :هلوق

 .ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي هيلجر نم رصقأ هادي ءيرجلا عيرس دلاوتلا

 رفسلا ناك نيح ةنيدملا قيرط ىلع ةكم لامش عضوم (نارهظلا رمب) :هلوق

 .ةمطاف يداو :نآلا ىمسيو وليك )١0( وحنب ةكم نع دعبيو «باودلا ىلع

 .يرجلا يعسلا (موقلا ىعسف) :هلوق

 وه ءارلا نوكسو واولا رسك زوجيو ءارلا رسكو واولا حتفب (اهكروب) :هلوق

 .ذخفلا قوفام
 .(401/5) ؟مالعلا ريسيت” و ؛(١؟ /7/)حيضوتلاو )١9607(( ؟ملسم حرش” و :(578/5) ؟مهفملا” :رظنا

 بنرألا لكأ مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .بنرألا لكأ لحي :لوألا لوقلا

 ثيدحو «[157:فارعألا]# ِتبيَطلا ٌمُهَل ٌلِمَول :ىلاعت هلوق :مهتجح

 .فلؤملا هركذ يذلا كعيخ سنأ

 .ليل بأ نباو ورمع نب هللادبع نع يورم وهو .مرحي :يناثلا لوقلا

 .ءيش اهنع يهنلا يف تبثي ملو :هفثله يوونلا لاق .روهمجلا لوق :باوصلا

 .((/) "عومجملا” و١0 /م) «ينغملا”و 2007 /5) ؟"نايبلا” :رظنا



 لس 3 3 ا 0

 كي هللا ٍلوُسَر دْهَع َلَع اَنْرَحَت :ْتَلاَق اضن رْكَب يبأ ِتْنب َءاَْسَأ ْنَع - لالا
 2 ل 0-0

 و سف سس

 .هانلكأف اَّسَرْف

 .ةّئيِدملاب م ْنَحَنَو : :ةياور فو

 :ثيدحلا جيرخت

 )١1957(. ملسمو ((6615) يراخبلا هجرخأ

 )5611١(. يراخبلا يف يه «ةياور يفو :هلوق

 :ثيدحلا ظافلأ

 ههيجوت يف نوحراشلا فلتخا :انحبذ :يراخبلل ةياور يفو (انرحن) :اهئوق

 .يوونلا حنج هيلإو .نيترم كلذ عقو :ليقو .ازاجم حبذلا ىلع رحنلا لمحي :ليقف

 .دحتم جرخملاو ددعتلا مدع لصألا نأل ؛رظن هيفو :هفللح ظفاحلا لاق

 ناويح :سرفلاو .ليخلا نم ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي سرفلا (اسرف) :اهلوق

 ىقرأ يبرعلا ناصحلاو ءبوكرلل لمعتسي ةيليخلا ةليصفلا عبتي رفاحلا ديحو ييدث

 .ةكرحلا ةفخو لامتحالا ةوقو ةعرسلاب زاتمي ؟ليخلا عاونأ

 ال رمألا رخآ هنأ فرعتل هتركذ :هثللخ نقلملا نبا لاق (ةنيدملاب نحنو) :اهئوق

 .هخحسن مهوتي الئل ؛هلوأ يف

 .(549/6) "حتفلا” و )87/1١(« ؟مالعإلا”و )١9447(. "ملسم حرش” :رظنا
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 ِرْمُملا مول ْنَع ىبت كي هللا ٌلوُسَر نأ . دخت ِذلاِدْبَع نو 8. 7

9 
 دال يك يس ىهس ل هه سعف م سسك يآ 1 1

 للك يبنلا ىبعو .شخّلا َرْمحَو َلْيَحلا َربْيَح َنَمَز اَمْلكأ :َلاَق :ُهَدْحَو مِلْسِلَو
 .نِهَألا راجل ِنَع

 .هظفل اذهو )١1151(« ملسمو )007١0(« يراخبلا هجرخأ

 .071) ةياور مدقتملا مقرلاب ملسم دنع يه :هدحو ملسملو :هلوقو

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةليصفلا نم نجاد ناويح :وهو ميملاو ءاحلا مضب (ةيلهألا رمحلا) :هلوف

 .سانلا عم ةسنأتسم اهنوكل ؛لهألا ىلإ تبسن .بوكرلاو لمحلل مدختسي «ةيليخلا

 لايخأ هعمج .هظفل نم هل دحاو ال «سارفألا ةعام :ليخلا (ليخلا) :هلوق

 بكر ام فرشأ ليخلا :يريمدلا لاق ءاهتيشم يف اهلايتخال اليخ تيمسو «لويخو

 .باودلا نم

 .سانلا نع ةدعتبم ةشحوتم اهنبوكل ؛اشحو تيمس (شحولا رمحو) :هئوق

 نآلا ىمسيو «ةقلخ هنم لقأ هنأ الإ ٍلهألا رامجلا تافص نم هيفو ءديص يهو

 .يحيضولا

 ,(4 07 /7) ؟مالعلا ريسيت” و ؛(8/9) "حيضوتلا” و «(56 4 /9) "حتفلا”و )97/1١(« ؟مالعإلا” :رظنا

 ليخلا محل لكأ مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .اهنيذاربو اهبارع لالح اهلك اهلكأ :لوألا لوقلا



 َنِحْلا

 ةّمِعطألا :باَتك (/)ثيدحلا 321 ف

 . طي رباجو ءامسأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 .ديضقيح ديلولا نب دلاخو سابع نبا نع يورم وهو .اهلكأ هركي :يناثلا لوقلا

 .مرحي :ةفينحوبأ لاقو «ديبع يبأو يعازوألاو كلامو مكحلا لوق وهو

 اًهوْبُكَرِل َريِمَحْلاَو َلاَعِلاَو َليَكَلَو # :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح
 ءاهلبق يتلا نيتيآلا يف ماعنألا نم لكألا ركذو لكألا ركذي ملو .[8:لحنلا]4 ٌةَسيَو

 موحل لكأ نع ٌدْييََي هللا لوسر ىبخ :لاق كتف# ديلولا نب دلاخ ثيدحب اوجتتحاو

 مامإلا هفعض ثيدحلاو .هريغو (”040) دوادوبأ هجرخأ .ريمحلاو لاغبلاو ليخلا

 ثيدحلا ةمئأ نم ءاملعلا قفتا :هغلله يوونلا لاق «"دواد يبأ ننس” يف هفللك ينابلألا

 .فيعض ثيدح هنأ ىلع

 .ملعأ هللاو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(9//7717؟) ؟ءاوضألا# و .(0 /9) "عومجملا” و .(041/8) ينغملا” :رظنا



 و
 : ِهُللادْبَع ْنَع -89 أ مس مام

 ٌروُدَقلا ابي ْتَلَغ اَلَق .اًهاَنْرَحَتْناَف ةّيِلْهألا محلا يف اَنْعَقَو َرَيْيَح ُمْوَي َناَك 2 ه7 7 مسام وامس سلفا 056 سوس لس < هرم م تر
 رْمُملا مول ْنِم اوُلُكأَت الَو ءرودقلا اوُنفْكَأ :نَأ كي هللا ٍلوُسَر يِداَنُم ىدات 5 وو عر سار و هع هع ع ل 2 أ 2

 )١1919(. ملسمو )5١68(, يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 لحي ىتح رارطضالا ةلاح ىلإ هيف اوغلبي مل مهنكل ,عوجلا :يأ (ةعاجم) :هلوق

 .رطضملل لحي ام مهل

 .اهحتف ىلع اوماقأ يتلا يلايللا :يأ (ربيخ يلايل) :هلوق

 هب احرصم ءاج (ى ةحلط وبأ وه يدانملا (ِدِلك هللا لوسر يدانم ىدان) :هلوق

 نأ يئاسنلا دنع عقوو «لالب وه يدانملا نأ ءاجو , كتف سنأ ثيدح نم ملسم يف

 الوأ ىدان نمحر لادبع لعلو :هفللظ ظفاحلا لاق .فوع نب نمحر لادبع كلذب يدانملا

 .«سْجر اَجتِإَف» :هلوق وهو «كلذ ىلع ةدايزب لالبو ةحلط وبأ ىدان مث ءاقلطم يهنلاب
 نم ءافلا حتفو فلآلا لصوب ةروهشملا ةياورلا (رودقلا اوئفكأ :نأ) :هئوق

 .تأفكأ نم ءافلا رسكو ةزمهلا عطقب تيور دقو «اهتبلق اذإ :ردقلا تأفك

 .(160 /9) ؟محتفلا” و 445 )1١/ ؟مالعإلا” و ء(707 /05) "مهفملا” :رظنا



 قفا رك عرش فلا لشرح لا تن َةَبَلْعَت يبَأ ْنَع 4

 :ثيدحلا جيرخت

 .(19175) ملسمو :(0011) يراخبلا هجرخأ

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةيلهألا رمحلا موحل لكأ مكح

 نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .مرحي :لوألا لوقلا

 فلؤملا هركذ ام كلذ نمو «ميرحتلا يف ةحيرص ةحيحص ةريثك ةلدأ :مهتجح

 . مهن ينشخلا ةبلعث يبأو ىفوأ يبأ نب هللادبعو رباج ثيدح نم

 .مارح :ةيناثلاو .هيزنت ةهارك هوركم هنأ :اهرهشأ ءاهمحل يف تاياور ثالث كلام

 .حابم :ةثلاثلاو

 واط َلَع مرح لإ َيِوُأ آم ف دل هل لق :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح
 اَمَس وأ شجر ُهَّنِإَف ٍرِزنِ َّمَحَل وأ اًحوُفْسَت اَمَد وأ ٌةَنِيَم تْوْكَي نأ لإ :هَععطَي
 يبنلا تيتأ :لاق عنخ رجبأ نب بلاغ ثيدحو [40١:ماعنألا]4 وي هلأ رْيَغِل يأ

 «رمح ناهس الإ يلهأ معطأ ام يلام يف نكي ملو ةنسلا انتباصأ هللا لوسر اي :تلقف يي
 ْنِم اَهّتْمَّرَح اَّنِإَم ؛َكرْمُح ِنيِمَس ْنِم َكَّلْمَأ ْمِعّْطَأ» :لاقف ةيلهألا رمحلا تمرح كنإو مو

 يف هنللج هلو ينابلآلا خيشلا هححصو ((5860) دوادوبأ هجرخأ . ( هي ةَيَْْلا ٍلاَوَج ٍلْجَأ

 .هفيعضت ىلع ظافحلا قفتا :هفللو يوونلا لاق « ؟دواد يبأ ننس”



 نْحلا

 0 ا
 ةّمعطألا :باَتح (080)ثيدحلا ( ه)ج

 :نونعي «هدانسإ يف فلتخي ثيدح وه :امهريغو يقهيبلاو يباطخلا لاق

 .اًبرطضم
 اهترثكو ةلدألا توبشل ؛كلذ ين فلتخي نأ يغبني الو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو «كلذ يف

 .(5؟86/؟) ؟ءاوضألا” و 07 /5) "عومجملا”و «(087/4) "ينغملا” :رظنا

 لغبلا لكأ مكح

 .ملعلا لهأ ةماع لوقوهو .هلكأ مرحي :لوألا لوقلا

 ؛ميرحتلا يف همكح هل ءيشلا نم دلوتملاو ةيلهألا رمحلا نم دلوتم هنأ :مهتجح

 اضيأو «ميرحتلل ابيلغت مرحم وهف .دلو يثحولاو يسنإلا نيب نم دلوت نإ اذكهو

 .(178/4) "ءاورإلا» :رظنا .ةدايزلا هذه هيف سيل فلؤملا هركذ نيحيحصلا يف

 .ملعأ هللاو روهمجلا لوق :باوصلا

 ٠١(. /9) "عومجملا”و «(081/8) ؟ينغملا”و ١57(« /8) ؟فارشإلا” :رظنا

 ةيلهألا رمحلا نابلأ مرحي

 لوق يف «ةمرحم رمحلا نابلأو :(0817/8) ؟ىنغملا” يف هكلله ةمادق نبا لاق

 نابلألا مكح نآل ؛حصأ لوألاو .يرهزلاو سواطو ؛ءاطع اهيف صخرو ؛مهرثكأ

 .نامحللا مكح



 هللا ٍلوُسَر َعَم ِديِلَولا ُنْب ٌدِلاَحَو اَنأ ٌتْلََحَد :َلاَق دضت#» ِساّبَع نْبا نَع ١<-

 َلاَقَف هديب كك الك هللا ُلوُسَر ِهّيلِإ ىَوْهَأَف ِفوُدَْع ٌّبَضِب

 1, للا رعو 2 2

 .ٌرظني هو ّيِنلاَو

 .ةاّحمْلا ٌةراجحلا :ىهو ءينضلاب ٌيوُشَلا :دونخملا

 :ثيدحلا جيرخت

 يف هجرخأ امنإو ءسابع نبا ثيدح نم يراخبلا هجرخي ملو «(22954) ملسم هجرخأ
 مهوف ؛ديلولا نب دلاخ نع سابع نبا قيرط نم )١19475( ملسمو :(086157) اهنم عضاوم

 دلاخ ثيدح نم وه امنإو «هيلع قفتملا يف دهشت#ط سابع نبا ثيدح نم هلعج ثيح فنصملا

 :ثيدحلا ظافلأ

 دلاخ مأ ؛ديلولا نب دلاخ ةلاخو سابع نبا ةلاخ :يه (ةنوميم تيب) :هلوق

 تاوخأ نهلك ديفح مأو ةنوميمو ىربكلا ةبابل سابع نبا مأو ىرغصلا ةبابل

 .ثراحلا نهدلاو

 تنب ةليزه اهمساو ديفح مأ يه هب تتأ يتلا (ذونحم بضب ٍنأن) :هلوق

 . اهعن» ةيباحص يهو «ثراحلا



50 1 
 ةمعطألا :باتك (١781)ثيدحلا ميما

 ظيلغ ةاظعلا ةبتر نم فحاوزلا سنج نم ناويح :بضلا :«بضب» :هلوق

 هل .ةيبرعلا راطقألا يراحص يف رثكي ,دقعأ شرح ضيرع بنذ هلو ؛هنشخ مسجلا

 !ةريثك بئاجع هنع نوركذيو .برعلا دنع ةفيرط رابخأ

 .فنصملا هرسف دق :ذونحم :هلوق

 نع يكح دقو ءاهيف ادوجوم نكي مل هنأ :هرهاظ «يموق ضرأب نكي مل» :هلوقق
 .هنولكأي ال مهنأو «ليلق هنأ ريغ ,مهدنع دوجوم بضلا نأ ءاملعلا ضعب

 .ارذقت ههركأ :يأ «هفاعأ» :هلوق

 لاق «ثيدحلا بتك يف فورعملا وه اذه «نيءارو ميجب (هتررتجاف) :هلوق

 .يوونلا هطلغ دقو «ءارلا لبق يازب "بذهملا” حارش ضعب هطبضو :هللو ظفاحلا

 .(534/9) "حتفلا” و )٠١/ 9٠١ "مالعإلا”و )١1945( ؟ملسم حرش” و 7700 /0) "مهفملا7 :رظنا

 بضلا لكأ مكح

 سابع نباو رمع :مهنم ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هلكأ زوجي :لوألا لوقلا

 .رذنملا نباو يعفاشلاو ثيللاو كلام هب لاقو ,مهتش» ديعس وبأو

 ءاجو هشتي» ديلولا نب دلاخو سابع نبا ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 .حيحصلا يف وهو .دضتقع رمع نبا نع

 يلع نع يورو يروثلاو ةفينح يبأ لوق وهو .بضلا لكأ مرحي :يناثلا لوقلا

 بضب يتأ يي يبنلا نأ .ثفيخ رباج ثيدح نم ءاج ام الإ دنتسم مهل ملعي مو

 ملسم هجرخأ .تخسم يتلا ىلوألا نورقلا نم هلعل يردأ ال ينإ :لاق هلكأي نأ ىبأف

 )١1950(. مقرب كن ديعس يبأ ثيدح نم هوحن اضيأ جرخأو ««21559)



 عرضا
 ةمعطألا :باَّتِك (281)ثيدحلا 321 كف

 يبأو رباج ثيدح ركذ نأ دعب هكلله يطيقنشلا لاق ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 «سرع نبا هبشأف شهني هنأل وأ ؛خسملا لامتحاب هنم عانتمالا للع هنأكف :ديعس

 .هلكأ ةحابإب اهانمدق ىتلا ةحيرصلا ةحيحصلا ةلدألا ضراعي ال اذه نكلو

 .(510/5) "ءاوضألا7 و ,(17/9) "عومجملا” و «(707/4) "ينغملا”و )١177/4(. "فارشإلا” :رظنا



 نب هللادبع نع -ح2

 .دا .ةارجلا ْلُكأَت ءِتاَوَّرَغ

 :ثيدحلا جيرخت

 .(9151١؟) ملسمو ((6 5416) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ركذلا ىلع قلطي «ةدارج هتدحاو ءسنج مسا :ميجلا حتفب (دارجلا) :هلوف

 ةليصف عبتي دارجلاو ءاهيلع ام لكأيف ضرألا درجي هنأل ؛ادارج يمس «ىثنألاو

 .هدعب رفصأو غولبلا لبق رمحأ هنولو «ريبك همجح تارشحلا

 1٠١(. /97) ؟حيضوتلا”و )117/1١(« ؟مالعإلا” :رظنا

 دارجلا لكأ مكح

 .ببسب تام اذإ ءملعلا لهأ عامجإب دارجلا لكأ حابي

 اذإ امأ .فلؤملا هركذ يذلا كتنخ ىفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح :عامجإلا دنتسم

 لوق وهو .لكؤي مل ءكلذ وحن وأ ءاعو يف وأ هفنأ فتح تام نأب ببس ريغب تام

 لالح هنأ ىلإ روهمجلا بهذو «بيسملا نبا نع يورم وهو ءدمحأ نع ةياورو كلام
 :طن#» رمع نبأ ثيدحل ؛هفنأ فتح تام وأ يموجم وأ ملسم دايطصاب تام ءاوس

 .ثيدحلا (َناَمَدَو ِناَنَتيَم اَنَ ْتَّلِحُأا

 .ملعأ هللاو .باوصلا وه روهمجلا لوقو
 .(151/17) ؟ءاوضألا” و .(785 /4) ؟عومجملا”و ء(ه1/7 /4) "ينغملا”و )١117/4(. "فارشإلا” :رظنا



 : ف

 ةمعطألا :باتك (288)ثيدحلا (5)ج

 2 2 2 6 2 ل

 هه 0. هه 2 #1 مر هك اسم موك ص رن

 ير 5 مك اَهْيَحَو هدي اد

 لكاَي هيو هللا لوسَر تياَر ينإف ؛مله :لاقف ءاكلتف !مله :هل لاقف يلاوملاب خس هنالص رف 1 هل ب هكر ا سكس 0 م 1 ا ل

 م

 .هنم

 .هظفل اذهو )2١749(( ملسمو :(/0006 )56١14, يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .همسا فرعي ال لجرلا اذه (لجر لخدف) :هلوق

 «ةلالجلا مسا ىلإ ةبوسنم ميم مث ءاي اهدعب ءاتلا حتفب (هللا ميت ينب نم) :هلوق

 .برعلا لئابق ىدحإ نم نطب :مه
 .ءىّملا ىلإ ءاعدتسا وهو «لاعت :هانعم (مله) :ه«لوقف

 .ددرت :يأ (ًاكلتن) :هلوق

 .(4 ٠١ /؟) "مالعلا ريسيت” و )11١/٠١(. "مالعإلا”و )١1549(. ؟ملسم حرش” و .(378/4) "مهفملا” :رظنا

 جاجدلا لكأ زوجي

 ؛هيشحوو هيسنإ جاجدلا لكأ زاوج ىلع عامجإلا رجح نباو نقلملا نبا لقن

 .تابيطلا نم هنأل

 .هنع حص نإ ههرك نمب ةربع الو :هفللور نقلملا نبا لاق



 نِخلا
2 0 

 ةمعطألا :باَتِح (مم0)ثيدحلا (هي

 مهضعب نأ الإ ءعرولا ليبس ىلع نيقمعتملا ضعب نع الإ :ههللم ظفاحلا لاقو

 .كلذب لابي مل هنأ ىسوم يبأ عينص رهاظو «راذقألا لكأت ام يهو «ةلالجلا ىنثتسا

 .ملعأ هللاو «ةلالجلا مكح امل نوكي نكل ءاهمرحي الف ةساجنلا اهلكأ امأ :تلق

 53/1١ "عتمملا حرشلا”و .(5148/4) ؟حعفلا”و.(١/077) ؟مالعإلا» :رظنا



 يحْلا كسب
 ىم ؟ ع 2 <33:

 ةمعطألا :باّتك (584)ثيدحلا (ه)ج

03 
 اًماَعَط ْهُكُدَحَأ َّلكأ اًذِإ» :َلاَق دلك يتلا نأ ع كمن دناوج ِساّبَع ِنْبا ِنَع م4

 0 ع 0 ا 2 عصب مور 0
 .«اهقعلي وا ءاَهقعلَي ىتح هدي حّسمَي الف

 مدع م هَ هم

 )7١751(. ملسمو «هاًماعط) :هدنع سيلو ((2 157) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .وه اهقعلي :يأ «هلوأ حتفب «اهقعلي ىتح١ :هلوق

 - هانعم :هفلله يوونلا لاق «هريغ اهقعلي :يأ .هلوأ مضب «اهقعلي وأ» :هلوق

 رذقتي ال نمم هريغ اهقعلي ىتحف لعفي مل نإف ءاهقعلي ىتح هدي حسمي ال - ملعأ هللاو

 .نورذقتي الو كلذب نوذتليو «هنوبحي مداخو دلوو ةيراجو ةجوزك كلذ
 .(010/8/9) "حتفلا”و .(50501) "ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتم دئاوف

 فلؤملا هركذ يذلا اذه : دشت» سابع نبا ثيدحل هحرش يف هنلله يوونلا لاق
 :اهنم «لكألا نئس نم عاونأ ثيداحألا هذه يف :هانعمب تءاج يتلا ثيداحألا اذكو

 ثالئثب لكألا بابحتساو ءاهل افيظنتو ماعطلا ةكرب ىلع ةظفاحم ؛ديلا قعل بابحتتسا

 نكمي ال ام هريغو اقرم نوكي نأب رذعل الإ ةسماخلاو ةعبارلا اهيلإ مضي الو «عباصأ

 لكأ بابحتساو ءاهريغو ةعصقلا قعل بابحتساو «راذعألا نم كلذ ريغو ثالثب

 تعقو نإف ءسجن عضوم ىلع عقت مل اذإ اذه ءاهبيصي ىذأ حسم دعب ةطقاسلا ةمقللا

 اناويح اهمعطأ رذعت نإف ءنكمأ نإ اهلسغ نم دب الو ءتسجنت سجن عضوم ىلع



 ًنِخلا
 00 و4

 ةمعطألا :باَتِك (؟84)ثيدحلا 31 دفن

 حاضيإ اييرق مدقت دقو ءنولكأب مهن أو «نيطايشلا تابثإ : :اهنمو «ناطيشلل اهكرتي الو

 :بابلا اذهب قلعتت تيقب لئاسم

 ثئابخلا مرحو تابيطلا هللا لحأ

 فصو يف ىلاعت هلوق اذه يف لصألا :هللج يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق
 و 007 007 هر ا وم 02 7 : 8 1 هتبالكت

 مهيلع مِرَحَو ببْيطلا َمُهَل ٌلِححَو# :هتعيرش فصوو 5 يبنلا

 ام لكف .براشمو معاطم نم ءايشألا عيمج هلوانتي اذهو ١01[ :فارعألا]4 َتِبَحْلَ

 :اولاقف هيلع اونبو لصألا اذه ءاهقفلا ركذ اذهو ؛لالح بيط وهف ثيبخب سيل

 عسوأ يهو «رامثلاو بوبحلا عاونأ :هيف لخدف ؛هيف ةرضم ال رهاط ماعط لك حابي

 ام :وهو هماعطو ءايح ديص يذلا هديص رحبلا تاناويح :هيف لخدو ءالح فانصألا

 .هيف تام

 51١(. /5) ؟"برآملا لين” :رظنا

 ةشحوتملاو ةيربلا تاناويحلا نم لحيام

 ماعنلاو ليبابألا لكأ نأ اوقفتاو :(2555) "بتارملا” يف هغلو مزح نبا لاق

 لتاينلاو لاعوألاو نالزغلاو مارآلاو ءابظلاو ةشحوتملا شحولا رمحو شحولا رقبو

 .عابسلا نم بان اذ نكي ملام «لالح ربلا باود عاونأو

 اثيبخ ناك ام ةيربلا تاناويحلا نم مرحي

 فرعي ثبخلاو [167:فارعألا]# َتِْبَحْلا ٌمِهيَلَع مرحو# :ىلاعت هللا لاق

 :رومأب

 هيلع مالكلا مدقت دقو «ةيلهألا رمحلاك هلكأ ىلع ديو يبنلا صني ام ١(



 .ريطلا نم بلخم يذ لكو «عابسلا نم بان يذ لكك ؛هدح ىلع صني وأ (؟
 ءِتاَيِعْأَبَرلا يلب يذلا :وه نانسألا نم بائلاو .هللا ءاش نإ «هيلع مالكلا يأيسو

 اهب قشت ةيوق رافظأ اهل رويطلا هذه نإف ؛ابب سرتفي يتلا رافظألا :هب دارملا بلخملاو

 .دولجلا

 يتأيسو .تارشحلاو ةيحلاو ةرآفلاك ءاقساف هيمسيو هلتق ىلع صني وأ (*

 .هللا ءاش نإ ءاذه ىلع مالكلا

 .دّرّصلاو دهدهلاو ةلحنلاو ةلمنلاك هلتق نع ىهني وأ (4

 .امهوحنو ةمحر لاو رسنلاك .فيجلا لكأب افورعم نوكي وأ (0

 دقو .لغبلاك ميرحتلا بناج بلغيف ؛مارحو لالح نيب ادلوتم نوكي وأ (5

 تاعئاملاو تاساجنلاب ىذغت ىتلا ِةَلْأَلَِجاَك اضراع هئبخ نوكي وأ (

 .ةسجنتملا

 .هتيكذت نم دصقلل امإو «هيكذمل امإو هتلآل امإ ةيعرش ريغ ةيكذت ىكذم وأ (5

 .مومسلا عاونأك ءيندبلا هررضل امرحم نوكي وأ (4

 .تاردخملاو رمخلاك «يلقعلا هررضل امرحم نوكي وأ ٠

 .لالح وهف «ثبخلا ببس هيف دجوي ملامو ءاذه
 .07 //) "حيضوتلا”و )١19207/15(( ؟عتمملا حرشلا”و «( 7١١ /4) "برآملا لين” :رظنا

 عابسلا نم بانلا يذ لكأ مكح

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .عابسلا نم بان يذ لك لكأ مرحي :لوألا لوقلا



 ةّمعطألا :ُباَتَك (084)ثيدحلا ()ج

 نم بان يذ لك لكأ نع ْدييبَي يبنلا ىهم :لاق هتفخ ةبلعث بأ ثيدح :مهتجح

 ةريره يبأ نع هوحن ءاجو )١1977(« ملسمو (0070) يراخبلا هجرخأ .عابسلا

 .ملسم يف امهالكو ههتت#» سابع نباو

 باحصأ ضعبو «ريبج نب ديعسو يبعشلا لوق وهو .هلكأ حابي :يناثلا لوقلا
 .كلام

 وِعاط 2 امدح ]! ّىوأ آم ىف دج 5 لُق# :ىلاعت هلوق مومع :مهتجح

 ١[. 48 :ماعنألا] ةيآلا # ِهُهُمَعْظَي

 ىوقتي ام :بانلا يذب دارملاو :هثلله يوونلا لاق ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 درقلاو بدلاو بتذلاو رمنلاو دهفلاو دسألا كلذ نمف ...ناويحلا ىلع ودعيو هبانب

 .ةنكاس ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نيتدحوم نيئابب ٌنْبَبلاو ليفلاو
 .(775/7) ؟ءاوضألا” و ١5( /9) "عومجملا”و «(941/ /8) ؟ينغملا”و «(0417 /8) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ربطلا نم بلخملا يذ لكأ مكح

 يتلا رافظألا :اهب دارملاو .قشتو حرجت :يأ «ءايشألا هب بلخت ام :بلخملا

 .دولجلا اهب قشت ةيوق رافظأ اهل رويطلا هذه نإف ؛اهب سرتفي

 :اهمكح يف فلتخاو

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .مرحي :لوألا لوقلا

 هللا لوسر ىهن :لاق )١19514( ملسم يف دي سابع نبا ثيدح :مهتجح

 .ريطلا نم بلخم يذ لك نعو «عابسلا نم بان يذ لك نع دي
 يعازوألاو ثيللاو كلام لوق وهو .ءيش ريطلا نم مرحي ال :يناثلا لوقلا

 .ديعس نب ىيحنو

 ١ ا

 نيا



 نخلا كي
 - بدل

 (ه)ج

 ام :ههض» سابع نباو ءادردلا بأ لوقو .ةحيبملا تايآلا مومع :مهتجح

 ةّمعطألا :باَتك (؟24)ثيدحلا

 .هنع ىفع امن وهف هنع هللا تكس

 حص نإف سابع نباو ءادردلا يبأ نع ءاج ام امأو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 سابع نبا ثيدح لب ءاهنع اتوكسم سيل ةلأسملا هذهو ءهنع تكس ايف اذهف امهنع

 باقعلا :بلخملا تاوذ نم هنأ ركذ |ممف :اذه ىلعو .كلذ يف حيرص هانركذ يذلا

 هللاو «ةفورعم رويط يهو «ةموبلاو ةأدحلاو قشابلاو نيهاشلاو رقصلاو يزابلاو

 .ملعأ

 .(971) "ةمعطألا”و )١9/16( "عتمملا حرشلا”و ,(77 /4) "عومجملا”و «(084 /4) ؟ينغملا” :رظنا

 عبضلا لكأ مكح

 نباو رمع نباو يلعو رمع نع اذه يور .ديص هنأل ؛هلكأ زوجي :لوألا لوقلا

 ريبزلا نب ةورعو ةمركع لوق وهو .ههشي» ةريره يبأو صاقو يبأ نب دعسو سابع

 .روث يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو ءاطعو

 َوُه»١ :لاقف «عبضلا نع ديو يبنلا تلأس :لاق ك## رباج ثيدح :مهتجح

 «حيحص هدئسو «ننسلا باحصأ هج رخأ . ممل ٌمَداَص اذ شبك هيف ٌلَعْجيَو كيَص

 )١/ 5١4(. هلله لبقم انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف وهو

 وحن يورو «كلامو ةفينح يبأو يروثلا لوق وهو .مارح وه :يناثلا لوقلا

 ؛عابسلا نم بان يذ لك نع ْدْييَي يبنلا ىهخ دقو «عابسلا نم هنأ :مهتجح

 ءعبس نم اعبس صخي ملو عابسلا نم بان يذ لك نع يهنلا مومع يف لخدتف
 قيرط نم هنأ لوألا لوقلا دنع مدقت يذلا كنخ رباج ثيدح نع اوباجأو

 ربلادبع نيا لاق اذهو ؛ملعلا لقنب اروهشم سيلو «هب درفنا ؛رامع بأ نب نمحر لادبع



 بخلا
 ؟

 7 اخ 1 0 <38

 ةمعطألا :باتك ("84)ثيدحلا 321 الفنا

 نع كلذ يورو «ةرتاوتم قرط نم عابسلا نم بان يذ لك نع يهنلا درو دق :هنلل

 دقو «رامع يبأ نبا ثيدح لثمب اوضراعي نأ لاحمو .تابثألا تاقثلا ةمئألا نم ةعامج

 يذ لك يف ةماع ىهنلا ثيداحأ :لوقي نأ فلاخملل :لاقف هلله ىطيقنشلا باجأ

 صاخلا نأل ؛صاخو ماع ضراعتي الو صاخ عبضلا ةحابإ ليلدو «عابسلا نم بان

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ل( 1/9( "عومجملا”و ك١ ع /م) "ينغملا”و م11 «راكذتسالا”و 22 "فارشإلا” :رظنا

 1 ,(595/؟) ؟ءاوضألا”و

 دفنقلا لكأ مكح

 فتلي داح كوش تاذ تاييدئثلا نم :وهو «ذفانق هعمج ةمجعملا لاذلاب :ذفنقلا

 «ساعسعلا :هل لاقيو .هيلع ءادتعالا رطخ نم هسفن يقي كلذبو ؛ةركلاك ريصيف

 .ليللاب هددرت ةرثكل
 :فالخ هلكأ ينو

 دمحأ لوق وهو .كنل ةريره بأ نع يورم وهو .هلكأ مرحي :لوألا لوقلا

 .كلام نع يورم وهو .هركي :ةفينحوبأ لاقو

 :لاقف كي هللا لوسر دنع ذفنقلا ركذ :لاق كن ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 رظنا .ليهاجم هيف ؛فيعض هدنسو «دوادوبأو دمحأ هجرخأ .«ِثْياَبَحْلا ني ٌةئيَح ايد

 ١55(. /8) ؟ءاورإلا”

 يبأو ثيللاو يعفاشلاو كلام لوق وهو .هركي ال لالح هلكأ :يناثلا لوقلا

 .رون



500 

 اَل لق :ةيآلا مومع :مهتجح
0 

 1 طم رم ا نيش لإ ىفأ آم فد

 .بنرأآلاك هلكأ لحف هبانب ىوقتي ال باطتسم هنألو ؛

 «هميرحت ىلع ليلد دجوي ىتح ةحابإلا لصألا نأل ؛يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو

 .(7707 /؟) "ءاوضألا”و «(17 /4) "عومجملا” و (0285/4) ؟ينغملا”و )١156/8(.« "فارشإلا” :رظنا

 ريولا لكأ مكح

 «ناربوو روبو عمجلاو «ةربو ىثنألا «ةدحوملا ءابلا نوكسو واولا حتفب :رْبَولا

 .لابجلا عودص يف هرحج «بنذلا ريصق بنرألا نم هبش هيف
 :همكح يف ءاملعلا فلتخا دقو

 رانيد نب ورمعو دهاجمو سواطو ءاطع لوق وهو .زئاج هلكأ :لوألا لوقلا

 .فسوي يبأو رذنملا نباو دمحأو يعفاشلاو

 تايثلا قلتعي بنرألا لثم وهو .مرحلاو مارحإلا يف ىدفي هنأ :مهتجح

 ملو اهيضتقي صنلا مومعو «ةحابإلا لصألا نألو ؛بنرألاك احابم ناكف ؛لوقبلاو

 .هتحابإ تبجوف ميرحت هيف دري

 وهو .فسوي ابأ الإ هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو .هلكأ مرحي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا دنع هجوو ةلبانحلا نم يضاقلا لوق

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(5114/5) ؟برآملا لين” و «(714+ /؟) ؟ءاوضألا” و ١7(. /4) ؟عومجملا”و «(047 /8) ؟ينغملا” :رظنا



 عبس :بلاعث عمجلاو «ةبلعث ىثنألاو «ةيبلكلا ةليصفلا نم ناويح :بلعثلا

 .توامتلاو غوارتلا بلعثلا تافص دشأ نم :هفثله

 :همكح يف فلتخا دقو

 يعخنلا ميهاربإو نسحلاو ةريره يبأ لوق وهو .هلكأ مرحي :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو رذنملا نباو رانيد نب ورمعو حيجن يبأ نباو كلامو يرهزلاو

 .يهنلا مومع يف لخديف ؛عبس هنأ :مهتجح

 ةنييع نب نايفسو ثيللاو ةداتقو سواطو ءاطع لوق وهو .حابي :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو «يعفاشلاو

 .مارحإلاو مرحلا يف ىدفي هنأ :مهتجح

 عضوم اذهف «ىدفي هنأب يناثلا لوقلا ةجح امأو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو هب لال دتسالا حصي الف ؛ملعلا لهأ نيب فالخ

 .(51) "ةمعطألا”و (516 /5) "برآملا لين”و ((084/4) "ينغملا”و ١5٠( /8) "فارشإلا” :رظنا

 هعبب الو درقلا لكأزوجي ال

 زوجي الو «لكؤي ال درقلا نأ افالخ ءامللعلا نيب ملعأ الو :هنلله ربلادبع نيا لاق

 .هيف ةعفنم ال هنأل ؛هعيب

 .ناطقلا نبا هنع هلقن «"هابنإلا” بحاص فالخلا مدع لقن اذكهو :تلق

 .ملعأ هللا و ,مارحب سيل هنأ هباحصأ روهمجو كلام نع يوونلا ركذو

 .(18/4) "عومجملا”و :(088/8) "ينغملا” و «(975/5) ؟عانقإلا” و «(71 4 /16) «راكذتسالا» :رظنا



 رويطلا نم حابيام

 لكأي يذلا ريبكلا دوسألا وهو «عرزلا بارغ حابيو :هثلله ةمادق نبا لاق

 حابتو «لجحلا اهبشأف «بوبحلاو عرزلا امهاعرم نأل ؛غازلا عم ريطيو «عرزلا

 َلَتَق ِناَسْنِإ ْنِم اَم١ :لاق دي هللا لوسر نإ :ورمع نب هللادبع لاق ءاهلك ريفاصعلا

 اف هللا لوسر اي :ليق ااَهْنَع َّلَجَو َّزَع هللا ُهَلَأَس لِ ءاَهَقَح ريغ اَهَقَوَق (َم اًروُفْصُع

 حابيو .يئاسنلا هاور .(ابب يمر اَهَسَأَر ٌعْطَقَي اّلَو اقلك اَهْحَبْذَي» :لاق ؟اهقح

 اطقلاو يطاقرلاو ءتخاوفلاو لزاوجلا نم «هعاونأ فالتخا ىلع .هلك ماهحلا

 «قينارغلاو ءهلك ءاملا ريطو ءزوإلاو «يكاركلا حابتو ءاهريغو ءلجحلاو

 .افالخ هيف ملعن ال ءكلذ هابشأو ءسيواوطلاو

 نكل «(57) ؟مارملا ةياغ” رظناو .فيعض وهف ؛هركذ يذلا ثيدحلا امأ :تلق

 .اضيأ مزح نبا اذكو «ةمادق نبا هلقن [ى ءاهيف فالخ ال هنأ ةلأسملا يف يفكي

 .(57/9) "عومجملا” و (097 /8) ؟ينغملا” و ء(7 479 "بتارملا” :رظنا

 ريطلا تارشح مكح

 ؛بابذلاو «ريبانزلاو «ءلحنلاك «ريطلا تارشح امأو :هنلل» يطيقنشلا لاق

 اهنآل ؛ءاملعلا رثكأو .دمحأو يعفاشلا دنع مارح اهلكأف :كلذ وحنو ءضوعبلاو

 .[151/:فارعألا]4 َتيبَحْلا ْمهَيَلَع مرَحيَو## :لوقي ىلاعت هللاو ءاعبط ةثبختسم

 .(5146/1) ؟ءاوضألا”و ,(45 /9) "عومجملا” :رظنا

 ضرألا تارشح مكح

 «سفانخلاو «نادرو تانبو «نالعجلاو ,ناديدلاك تارشحلا :لوألا لوقلا

 «نابق رامحو «بكانعلاو «نيذارجلاو «ةاضعلاو «ءابرحلاو «غازوألاو «رأفلاو



 يعفاشلاو «ةفينح يبأ لوق وهو .مارح اهلك ءكلذ وحنو «تايحلاو «براقعلاو

 .دوادو ةورعو باهش نباو دمحأو

 امم اذهو [1517:فارعألا] 4 َتِيِبََحْلا ٌمهَيَلَع ْمْرَححَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 بارو كيلا مَا ٌللا يف في ُيياَوَق سنع: لوقو برعلا هثبختسب
 ةشئاع ثيدح نم «نيحيحصلا يف وهو .ايَدحلاَو ُروُقَعْلا ُبْلَكْلاَو ُهَََمْلاَو ُعَقَبَأْلا

 آب يبنلا نأ اضن كيرش مأ نع اضيأ نيحيحصلا يفو , مغن» رمع نباو ةصفحو

 .غازوألا لتقب رمأ

 الإ «يعازوألاو «ليل يبأ نباو «كلام لوق وهو .اهلكأ لحي :يناثلا لوقلا

 نأ طرشب لالح ةيحلا :كلام لاقو «هميرحت ىلع عامجإلا ربلادبع نبا لقنف «غازوألا

 .اهمس نمؤي

 هَل ةةمعطي ميِعاط لع امدح م كلِ وأ آم ىف ُدِجَأ هَل لق 8 :ىلاعت هلوق :مهتجح

 نولكأت متنك امم :هانعم نأ اذه نع بيجأو ١465[. :ماعنألا] ةيآلا 4 َةَنَيَمَتْوْكَي نأ

 .نوبيطتستو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا : وه حجارلا
 .(7//7371) «ءاوضألا”و )١5/9(. "عومجملا” و .(086 /8) ؟ينغملا” :رظنا

 سوسلاو دودلا اهيف يتلا ةمعطألا مكح

 اهيف يتلا ةمعطألا لكأ زوجيو :(505 /8) ؟ينغملا» يف هغللج ةمادق نبا لاق

 مل اذإ «لخلاو «بوبحلاو ,خيطبلاو «رايخلاو «ءاثقلاو هكاوفلاك ءسوسلاو دودلا

 هيفو هشقب لسعلا لكأ زوجيو «قشي كلذ نم زرحتلا نآل ؛هب تباطو .هسفن هرذقت

 لعجف «قيتع رمتب يأ هنأ دي يبنلا نع يور دقف ؛نسحف هاقن نإو .كلذل ؛خارف
 .نسحأ اذهو «هيقنيو ؛هنم سوسلا جرخيو .هشتفي



 ٌنِحلا

 ةَمعطألا :ْباَتك (*84)ثيدحلا مي.

 رحبلا تاناويح مكح

 .هعاونأ عيمجب كمسلا ةحابإ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 :رحبلا يف شيعي ام هادع امهيف اوفلتخاو

 يعازوألاو ليل يبأ نباو دهاجم لوق وهو .حابم رحبلا يف ام لك :لوألا لوقلا

 . عفإخ قيدصلا ركب بأ نع يورم وهو «ةيعفاشلا بهذم يف حصألاو «ةيكلاملاو

 كو هلوقو «19:ةدئاملا]4 ٌةُماَعَطَو رسل ُديمص ّمُكَل َّلميأ» :ىلاعت هلوق :مهتجح

 لك لح يف ناماع ثيدحلاو ةيآلاف .«ُّنتيَم ّلجلا هؤاَم ُروُهَّطلا َوُه» :رحبلا يف

 .ءانثتسا ريغ نم رحبلا تاناويح

 لوق وهو .كمسلا الإ رحبلا تاناويح نم ءيش لكؤي ال :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف هجوو «ةيفنحلا

 ؛[9":ةدئاملا]# ٍريزنَخْل ملِو ْمَدلأَو ةَتيِمْل بع َتَمَرَح# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 :فارعألا]4 َتِيْبََحْلا ٌمِهْنَلَع مْرحمَو# :ىلاعت هلوقو ءيرحبلاو يربلا نيب لصفي مل ثيح

 .ةيحلاو ناطرسلاو عدفضلاك «ثيبخ رحبلا ناويح نم كمسلا ىوس امو .7

 ةلبانحلا لوق وهو .حاسمتلاو عدفضلا الإ رحبلا يف ام عيمج لحي :ثلاثلا لوقلا

 .ةيحلا اضيأ ةلبانحلا داز «ةيعفاشلل لوقو

 هلتق نع يهنلل عدفضلا اونثتساو ءلوألا لوقلا دنع ةمدقتملا ةيآلا :مهتجح

 .تاثبختسملا نم اهنأل ةيحللاو ءسانلا لكأي هنأل ؛حاسمتلا اونثتساو

 ربلا يف هريظن لكؤي ام هنم لكؤيف كمسلا ريغ امأو كمسلا لكؤي :عبارلا لوقلا

 ىلعو .مارحف هبلكو ءاملا ريزنخك ربلا يف هريظن لكؤي ال امو ءاهريغو ةاشلاو ةرقبلاك

 .ةلبانحا بهذم يف لوقو ةيعفاشلا دنع هجو وهو «لالح هل ريظن ال [ف :اذه



 نخحلا

 01 ؟ 1م
 ةميعطألا :باتك (084)ثيدحلا (ه)ج

 نبا لاق «نازوفلا خيشلاو نيميثع نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 تاناويح عيمج نأو «ءيش كلذ نم ىنثتسُي ال هنأ باوصلاف :هيلعو :هنللو نيميثع

 يتلا ةميركلا ةيآلا مومعل ؛اهتيمو اهّيح «لالح ءاملا يف الإ شيعت ال يتلا رحبلا

 .لبق نم اهانركذ

 ؛رحبلا ناويح نم سيل :اَذِإ .يرحب يرب عقاولا يف عدفضلا نأ عم :هللله لاقو

 .ءاملا يف الإ شيعي ال يذلا وه رحبلا ناويح نأل

 )87/١6( ؟"عتمملا حرشلا”و «(77/4) "عومجملا”و :(607/48) ؟ينغملا”و )704/1١5(« ؟راكذتسالا” :رظنا

 .(86) "ةمعطألا”و

5 99 2 99 2 9 



 :ديصلا فيرعت

 عقوأف ءاسألا ةلماعم لموعو ءدئاص وهف اديص ديصي داص ردصم :ديصلا

 .[48:ةدئاملا] مرح َمُتنأَو ديَّصلأ اوُلْئَفَت الإ“ :ىلاعت هلوقك «داصملا ناويحلا ىلع

 رودقم الو .كولمت ريغ ءاعبط شحوتم لالح ناويح صانتقا :وه :اًعرشو

 .هيلع
0. 

 .(874/5) ؟برآملا لين” و( /) ؟حتفلا” :رظنا

 ديصلا مكح

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هتحايإ ىلع لد حابم ديصلا

 َةراَيَلِلَو ل انتم .ُةُماَمْطَو ربل ُديْمص كل لمي :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ
 ٌملَلَح اًدِإَوإ# :ىلاعت هلوقو «[47:ةدئاملا14 امزح ْمثْمد اَم ّريْلأ ُدَيَص ْمٌحكيِلَع مرح

 .[؟:ةدئاملا]# أوداطَصأَق

 .هنللك فلؤملا هركذ ام اهنمف :ةئنسلا امأو

 .ملعلا لهأ نم عمج هلقنف :عامجإلا امأو
 )5١5/0(. "مهفملا”و )١979(« ؟ملسم حرش” و ((089/8) ؟ينغملا” :رظنا



 اي :ٌتلَقَف كي هللا ٌلوُس كب لق هع لخلق يلع

 ٍمْوَق ضر
 ؟ علي للا يلو لطلب لأ ىلا يلو يب دب

 الق اَهَرْيَغ ْمُنْدَجَو ْنِإَف - ٍباَتِكلا ٍلْهَأ ِةَنآ م :يِنَْي - َتْرَكَذ اَماَننأ» :َلاَق

 َكِسْوَقِب َتْدِص اَمَو هاَهيِف اوُلُكَو ءاَموُلِسْغاَف اوُدَت 1 ْنِإَو ءاَهيِف اوُلُكَأ وو عر

 هلل َمْسا َتْرَكَّذَ ملحم َكِيلَكِب َتْدِص اَمَو ُلُكَف ِهْيَلَع هللا م مسا َترَكّذَم

 . (لكَف ُهَناَكَذ َتْكَرْد ملَحلا ِرَْغ َكِيلَكِب َتْدِصاَمَو ُلُكَتهيَلَع

 تسيل نيعضوملا ف هيلع ةظفل الإ .هظفل اذهو (05غ88 ,.6ا/4) يراخبلا هج رخخأ

 .(1975) ملسمو «ةدوجوم

 :ثيدحلا ظافلأ

 كلذ نم ةريثك لاوقأ ىلع هيبأ مساو همسا يف فلتخا (ةبلعث بأ نع) :هلوق

 نم نطب نيشخ : ينب ىلإ بوسنم «نيشلا حتفو ءاخلا مضب (ينشخل )|١ :هلوف

 .ةيناندع :ليقو .ةيناطحق ةليبق اهنإ :ليق «ةعاضق

 نيدب ناد نم لك ناك نإو «ىراصنلاو دوهيلا :م<ب : دارا «باتك له :هلوق



 نأ نكمي فرظ لك وهو «ءاعولا :ءانإلاو ؛ءانإ عمج ةينآلا (مهتينآ يف) :هلوفق

 ناوأ :ةينآلا عمجو .هريغ بعوتسي

 .ةفورعم ةميدق يمر ةلآ :يهو ؛واولا نوكسو فاقلا حتفب (يسوقب) :هلوق

 .ديصلا ىلع بردملا :يأ (ملعملا يبلكبو) :هلوق

 وأ حبذ :اعرشو ؛مهفلا يف ءاكذلا هنمو ,ءىيثلا مامت :ةغل ةاكذلا ؛هتاكذ» :هلوق

 .عنتمم رقع وأ هئيرمو هموقلح عطقب .يربلا لوكأملا ناويحلا رحن
 ,(45) ؟ةمعطألا” باتكو :(43 /7) ؟مالعلا ريسيت”و «(لاذلا فرح) «ةياهنلا”و ,(1717 )1١/ *مالعإلا” :رظنأ

 اي :ُتْلُق :ّلاَق ثنط مِتاَح نأ اع نع ثولخلا نب ا نع 0
 وع

 ؟هللا م َمْسا ٌرْكذَأَ لع َنكِسْمْيَ ملحم تبالكلا ٌلِسْزَأ نإ ىللا ٌلَوُس

 "كبل كسنأ الع هلا شا تكد مَع كبك تل اًذِإ» :ٌلاَقَم

 ُتْلَق .؛اًهْنِم َسْيَل ٌبْلَك اَهْكَرْشَي ل ام َنْلتَق ْنإَو» :َلاَق ؟َنْلَتَق َنِإَو : :ُتْلُ

 ٍضاَرْعملاب َتَْمَر اَذإ» :َلاَق ؟ْتِصْأَق َدْيَّصلا ضاَرْعملاب يِمْرَأ نإ :ُه

 .اًةلُكَأَت الق هِضْرَعِ ُهَباَصَأ ْنِإ َنِإَو و ُهَلُكَف ّقَرَخَن

 الك لَكَ نق هُبْلكلا َلكأبْنَأ الد :هبِفَو هُوَ يِدَع نع ٌيِمَّشلا ُتِدَحَو
 0 هم ع

 ْنِم ٌبالِك اَهَطَلاَخ ْنِإَو ِسْفَن َلَع َكَسْمَأ نإ َنوُكَي ْنَأ ف | ُنإَف ؛لكأت

 .اوِرْبَغ ىلع ٌمَسُنَلَو َكِْلَك َلَع َتْيْمَس انف ؛لكأتالف اهي



 نِحلا
 ا

 ةمِعطَأْلا :باَتِك (085)ثيدحلا (ه)ج

-- 

 َديَلَع َكَسْمَأ ْنِإَف ِهْيَلَع هللا مسا رُكْذاَف َتّلَكملا َكَيْلَك َتْلَسْرَأ اَذِإ» :ِهيِفَو
 م

 و

 ٌلْخأ َنإَ ُكْلُكَف ُهْيم نم ُلُكأَي 1و َلتَق ْذَق ُهَتْكَر َرْدَأ ْنِإَو ُةَحَبْذاَف اح ا

 .(ُهئاَكَذ ِبْلَكلا

 .اهْيَلَع هللا َم َمْسا ِرُكْذاَف ٌكوُهَسِب َتْيَم مَراَذِإ) :اًضَيَأ ِهِفَو

 .(ِنيَمْوَيْوَأ امْوَي َكْنَع َباَغ ْنِإَو) :هيِفَو
 هاربا اس6 3 هريلرس سن هر ره 7 هياكل رم © 000 .

 ذا مال لك فسر ادي ة ةَثالثلاَو ِنْيَمْوَيلا» :ةّياَور فو

 .(؟َكُمُهَس ْوَأ ُهلَتَق ُءَللا :يِرذَتال َتَّنِإق ؛ٌلُكأت الق ِءاَلل يف ًقيَِغ ُهَتْدَجَو

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو )2١479(. ملسمو ,(5 51/9/7/741/) يراخبلا هجرخأ

 (5 485 4 487 ,00/6) يراخبلا هجرخأ خلإ (...يدع نع يبعشلا ثيدح ينو) :هلوق

 .(7 25) ةياور مدقتملا مقرلاب ملسمو

 «(0 84410 5487 .5/)58) يراخبلا هجرخأ (خلا «كبلك تلسرأ اذإ» :هيفو) :هلوق

 (1) ةياور يف «هتاكذ بلكلا ذخأ نإف» :هلوق الإ .هظفل اذهو (7) ةياور مدقتملا مقرلاب ملسمو

 دمحأ دنسم يف يه انإو ءملسم يف الو يراخبلا يف تسيل «بلكملا» :ةظفلو ««هذخأ هتاكذ نإف»

 .فيعض اهدنس ظفللا اذه اهيف يتلا قيرطلا نكل )/ 2738٠

 .(1) ةياور مدقتملا مقرلاب ملسم يف وه («كمهسب تيمر اذإ) :اضيأ هيفو) :هلوق

 ((0484) يراخبلا هجرخأ «(خلإ «...نيموي وأ اموي كنع باغ نإف» :هيفو) :هلوق

 يراخبلا يف وهو «ةثالثلا وأ نيموي» :هيف سيلو .هظفل اذهو (7 25) ةياور مدقتملا مقرلاب ملسمو

 مقرب هدنع وه :تلق .دوادوبأ هلصو قيلعتلا اذهو :هفلله ظفاحلا لاق ءاقيلعت (05865) مقرب

 .حيحص هذدئسو تضل



 يلا
2 

00 

 ةمعطألا :باتك (م45)ثيدحلا (ه) ا

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةهج نم نوكي نأ دب ال لاسرإلا نأ ىلع لدي اذه «تلسرأ اذإ» :هلوق

 .ادوصقم دتاصلا

 .ديصلا ىلع هبيدأت :وه هب داصي ام هريغو بلكلا ميلعت «ملعملا كبلك» :هلوق

 .رجز اذإ رجزنيو ءرمأ اذإ رمتأي ثيحب

 .ةملعملا بالكلا نم سيل :يأ «اهنم سيل بلك١ :هلوف

 يف ةظيلغ اصع وأ ةليقث ةبشخ ةبشخ نيعلا نوكسو ميملا رسكب ( ضارعملاب' :هلوف

 امف ؛دئاصلا اهب يمري اهفرط ددحم اهنأ ريغ «ةديدح ريغب نوكت دقو «ةديدح اهفرط

 .لكؤي ال «ذيقو وهف داحلا هفرط ريغب باصأ امو «لكؤي هدحب باصأ
 .قرخو ذفن :يأ «قرخف» :هلوق

 .ددحملا هفرط ريغب :يأ «ءارلا نوكسو نيعلا حتفب «هضرعب» :هئوق

 :لاق ىلاعت هللا نأ :هانعم «هسفن ىلع كسمأ امنإ نوكي نأ فاخأ يإف» :هلوق

 اذإو ءانيلع كسمأ هنأ ملعي نأ :طرشب ءهحابأ انإف [4:ةدئاما]# ْمكَتلَع َنْكَسَمَأ آم أوف

 .هميرحت لصألاو «ةيعملا طرش دجوي ملف ؛هسفنل مأ انل كسمأ هنأ ملعي مل هنم لكأ

 ةاكذ هايإ هلتقو ديصلا بلكلا ذخأ نأ :يأ «هتاكذ بلكلا ذخأ نإف» :هلوف

 .يبنإلا ناويحلا حبذ ةلزنمب «ةيعرش

 هعمج ءسوقلا نم هب ىمري لصن :وهو «لبنلا دحاو مهسلا «كمهسب» :هلوق

 .ماهسو مهسأ
 *حيضوتلا”ا ٠ /4( *حتفلا” وى( 0 «) "مالعإلا”و )١19549( "ملسم حرش” 6 /5) "مهفملا” :رظنا

 اب ١



 .هناطاريق مي ا

 .ثْرَح َتِحاَص َناَكَو .«ْثْْرَح َبَلَك وأ» :ُلوَقَي ةَرْيَرْهوبأ ناَكَو : ”اَس ّلاَق

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1515) ملسمو ((5 )58١ يراخبلا هجرخأ

 .(05 5) ةياور مدقتملا مقرلاب ملسم يف وه خلإ (...ةريرهوبأ ناكو :ملاس لاق) :هلوق

 :ثيدحلا ظافلأ

 2َكَسْمَأ»١ :ظفلبو (ّدَحنا» :ظفلب ءاجو ءذاختالا :ءانتقالا «ىنتقا نم» :هلوف

 .دحااو ىنعمب اهلكو

 «محاوللا ةبتر نم ةيبلكلا ةليصفلا نم يهأ ناويح :بلكلا «ابلك» :هلوف

 نم وهف ةميهب الو اعبس سيل ناويح بلكلا :يريمدلا لاق ءٌبْلُكَأو بالك هعمج

 ةيميهبلا تافص هل مت ولو سانلا فلأ ام ةيعبسلا ةفص هل مت ول هنأل ؛بكرملا قلخلا

 ةنيدم يهو قولسأ ىلإ ةبسن يقولسو «يلهأ :ناعون وهو «ناويحلا محل لكأ ام

 .ءاوس عبطلا يف نيعونلا الكو .ةيقولسلا بالكلا اهيلإ بسنت نميلاب

 ام رثكأو «منغلاو رقبلاو لبإلا ىلع عقي مسا :ةيشاملا 2ةيشام وأ) :هلوق

 .سشاوم ىلع عمجيو «منغلا يف لمعتست

 وهو ؛عيونتلا اهدحأ .ةريثك ناعم اهو .فطعلا فورح نم يه وأ :هلوق

 .انه دارملا



 ةمِعطَألا :باَتَك (0م0)ثيدحلا (ه)ت 5 نِحلا

 ءانتقاب رجألا ناصقن ببسو هلمع رجأ نم :يأ «هرجأ نم صقني هنإف» :كلوف

 نم نيراملا قحلي ال :ليقو «هيسسب ةهكيب لوخد نم ةكئالملا عانتمال :ليق «بلكلا

 يمن ام هذاختال هل ةبوقع كلذ نإ :ليقو «مهايإ هدصقو مهل بلكلا عيورت نم ىذألا

 الو هبحاص ةلفغ يف هغولو نم هب ىلتبي امل :ليقو «كلذ يف هنايصعو .هذاختا نع

 .ملعأ هللاو ءبارتلاو ءاملاب هلسغي

 ءزج صقن :دارملاو .هب ملعأ هللا مولعم رادقم :انه طاريقلا «ناطاريق» :هلوق

 نآلا وهو «ةنمزألا فالتخاب هرادقم يف فلتخمف نزولا يف هرايعم امأ .هلمع رجأ نم

 .اءزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزج سايقلا ينو .تاحمق عبرأ

 .طاريق تاياورلا ضعب يف ءاجو «نيطاريق ظفلب انه دوجوملا ظفللاو ءاذه

 :عومجب |مهنيب ملعلا لهأ عمجو

 .رخآلا نم ىذأ دشأ امهدحأ بالكلا نم نيعون يف هنأ ١(

 .نيطاريق ركذف ظيلغتلا داز مث الوأ طاريقلا ركذف «نينمز يف كلذ نوكي نأ (؟

 ةدايزل ةصاخ ةنيدملا يف ناطاريقلاف عضاوملا فالتخاب فلتخي كلذ نأ (؟

 .يراربلا يف يناثلاو ىرقلا يف لوألا وأ ءاهريغ يف طاريقلاو اهلضف
 .(79 /0) "حيضوتلا”و )197/9١(« ؟مالعإلا” و (1651/4) ؟ملسم حرش” و «(501/4) "مهفملا” :رظنا

 :ثيداحأألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةاكذلا لهأ نم دئاصلا نوكي نأ حراجلا لتق ةحابإ يف طرتشي

 :ًطورش حراجلا لتق ةحابإ يف طرتشي

 وأ ملسملا لقاعلا زيمملا وهو «ةاكذلا لهأ نم دئاصلا نوكي نأ :لوألا طرشلا

 حبي مل «زييمتلا نود الفط وأ انونجم وأ ايسوجم وأ ادترم وأ اينثو ناك نإف .يباتكلا



 نخلا
 ات ا اي ع

 ةميطألا :باتك (؟2م07)ثيدحلا (0)ج

 ناويحلل هرقعو نيكسلاك ةلآ حراجلاو «ةاكذلا ماقم ميقأ دايطصالا نأل ؛هديص

 .جادوألا ءارفإ ةلزنمب

 نأ :اذه ىلع عرفتيو .لحي ال لقاعلا ريغ ديصو :هنللَ نيميثع نبا خيشلا لاق

 «كلذ هبشأ ام وأ ,دومع وأ ءقرخ نم .فده ىلع يمري الجر نأ ولف ءاًدصاق نوكي

 هريغ باصأف ديص ىلع ىمس ول نكل ؛هدصق ام هنأل ؛لحي الف «هلتقف رمي ديصب اذإف

 اذه اًدصاق هيمريف :ةرجش نصغ ىلع اًريط ىري نأ :لثم .ديصلا دصق هنأل ؛لح

 نم َقّرِف ىلع ىمر هنأ ول اذهلو ؛لحي هنإف ءرخآ نصغ ىلع رخآ ديصي وه اذإف «ريطلا

 .ديصلا دصق هنأل ؛لحت اًعيمج ةرشع باصأو ءربطلا

 ل( ما * عتمملا حرشلا” و (09/8) "ينغملا” :رظنا

 ةددحم ةلآ نوكت نأ طرتشي ةلآب ىمر نإ

 امو ماهسلاو فويسلاو حامرلاك ةددحم ةلآ نوكت نأ وهو «يناثلا طرشلا وه اذه

 ةلآ يف طرتشي ام هيف طرتشيو «مويلا ةفورعملا صاصرلاك هدحب حرجي امم اهارجم ىرج

 هْيَلَع هللا ُمْسا َرِكْذَو لا َرَبْمَأ اما :ثيدحل ؛رفظ الو نس ريغ نوكت نأ :وهو «حبذلا
 موج ومشي مك يا. 2 ع كك . ير هر همت سك د رى ع عل ل( ع قم
 ىَدَمف رفظلا اّمأَو ءمظَعَف ْنَّسلا اّمأ :كلذ نع كُفدَحَأَسَو نمظَلاَو َّنّسلا َسْيَل هوُلُكَ

 اذهو .حرجلاب ديصلل هلتق نوكي ثيحب ءديصلل ةحراج ةلآلا نوكت اذكهو .هةَشَبحلا

 لماش اذهو .«هوُلُكَد ِْيَلَع للا ُمسا َرِكْدَو ىّدلا َرَثَأ ام: يبنلا لوقل ؛روهمجلا لوق

 هركذ يذلا كتي متاح نب يدع ثيدحلو ؛مدقت امل ؛روهمجلا لوق :باوصلاو

 :ىنعي (قرخ» :هلوقو .(ُهلُكأَت الق .4ضرعب ُهَباَصَأ ْنِإَو ُهْلُكَد ٌّقَرَخَف) :هيفو .فلؤملا

 ؛حبي مل هل دح ال رجح وأ اصع وأ ةكبشك لقثملاب هلتق نإف :اذه ىلعو .قشو حرج

 .الالح نوكي هنإف .هحبذف ةايح هيفو هكردأ نإ الإ «ذيقو هنأل

 ل١1 ما "عتمملا حرشلا”و,(5؟9/4) "برآملا لين” و .(44 /9) "عومجملا” و «(5 40 /8) ؟ينغملا” :رظنا



 ا
 هج

 ديصلا ىلع ةحراجلا لسري نأ طرتشي

 تلسرتسا نإف .ديصلا ىلع ةحراجلا لسري نأ وهو ؛ثلاثلا طرشلا وه اذه

 باحصأو روث يبأو دمحأو يعفاشلاو كلامو ةعيبر لوق وهو .حبي مل تلتقف اهسفنب

 .يأرلا

 َتْلَسْرَأ اَدإ) :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا كن متاح نب يدع ثيدح :مهتجح

 ةحراجلا لاسرإ نألو :اولاق .«َكْيَلَع َكَسْمَأ ام ْلُكَف وللا مسا َتْرَكَذَو َمَلعْلا َكِبْلك

 .ةيمستلا تربتعا اذهلو ؛حبذلا ةلزنمب لعج

 .دايطصالل هجرخأ هبحاص ناك اذإ لحي هنأ ىلإ يعازوألاو ءاطع بهذو

 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :باوصلا

 )9//1١1(. "عومجملا”و )١1979(« "ملسم حرش” و ((611/4) ؟ينغملا” :رظنا

 املعم حراجلا نوكي نأ طرتشي
 لهأ نيب فالخ الو .العم حراجلا نوكي نأ :وهو «عبارلا طرشلا وه اذه

 ني نبتت َنيِدَكَم حاف ني مُكَدَلَع اَمَوإ# :ىلاعت هلوقل ؛طرشلا اذه رابتعا يف ملعلا

 يبأ ثيدح نم فلؤملا هركذ ام اذكهو .[:ةدئاملا# يَيَع ست 1 ألك َُمأ 2

 متاح نب يدع ثيدح اذكهو ملحم َكِيْلَكَب ٌَتدِص اَمَو» :هيفو .كعلط> ةبلعث

 ْ .(مّلعملا َكَبْلُك َتْلَسْرَأ اَدِإ» :هيفو . كعذخ

 ةّمِعطألا :باَتِك (؟م07)ثيدحلا (

 اذإو ءرجزنا هرجز اذإو ءلسرتسا هلسرأ اذإ :طورش ةثالث هميلعت يف ربتعيو

 «فرعلا مكح يف املعم ريصي ىتح «ىرخأ دعب ةرم هنم اذه رركتيو «لكأي مل كسمأ

 .ملعأ هللاو

 .(1919) "ملسم حرش”و )١١920701/9(( "عومجملا” و :.(0 57 /8) "ينغملا” :رظنا



 ديصلا نم لكأي الأ حراجلا يف طرتشي

 وهو «حبي مل هنم لكأ نإف ديصلا نم لكأي الأ :وهو سماخلا طرشلا وه اذه

 ريمع نب ديبعو سواطو ءاطع لوق وهو غش ةريره يبأو سابع نبا نع يورم

 ةداتقو كاحضلاو ةمركعو ريبج نب ديعسو ةدرب يبأو ةلفغ نب ديوسو يبعشلاو

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلل لوق وهو «ةيفنحلاو قاحسإو
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 َلُكأَي ْنَأ اَلإ» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كنف متاح نب يدع ثيدح : :مهتجح

 .(وِيْفَت َلَع َكَسَمَآ اَِّإ َنوُكَي ْنَأ ٌفاَحَأ يَ ؛ُلُكأت الم ٌلكَأ ْنإ ُبَْلَكلا

 يبأو نالسو صاقو يبأ نب دعس نع يورم وهو .حابي هنأ ىلإ مهضعب بهذو

 ةيناثلا ةياورلاو يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو كلام لوق وهو .ههتن» رمع نباو ةريره

 .دمحألا

 يدحو [4:ةدئاملا]# ْمكَبَلَع َنْكَسَمَ آم أوُلُكَكف# :ىلاعت هلوق مومع :مهتجح

 ْيَلَع هللا مسا َتْرَكَذَت ملحم َكيْلَكِب َتْدِص اَمَو» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا ةبلعت

 نكسمأ ام اوطق# :لاق هنإف ؛ديصلا اذه لوانتت ال اهنأب ةيآلا نع بيجأو .؛ُلَكَف

 يدع ثيدح نأب هنع بيجأف ثيدحلا امأو .هسفن ىلع كسمأ امنإ اذهو .# ْمْجيَع

 ةديأتم هسفن ىلع كاسمإلا فوخ وهو ؛ميرحتلل بسانملا ليلعتلاب نورقم حيرص

 . لصألا ىلإ انعجر حيبملا ببسلا يف انككش اذإف .ميرحتلا حئابذلا يف لصألا نأب

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 (ة 1/9١ «معتفلا”و.(١1؟؟/9) *عومجملا” و 204 /8) *ينغملا” :رظنا

 حراجلا لاسرإ دنع ةيمستلا مكح

 ءرحنلاو حبذلا دنعو ديصلا ىلع لاسرإلا دنع ةيمستلا ىلع نوملسملا عمجأ

 :اهمكح يف اوفلتخاو



 نخلا
 ا ا

 (0)ج

 نيريس نبا لوق وهو .اهنودب لحت الف ؛اقلطم ةيمستلا بجت :لوألا لوقلا

 ةّمعطَألا :باَتِك (م0)ثيدحلا

 .نازوفلاو نيميثع نباو ةيميت نبا هراتخاو دمحأ نع ةياورو دوادو روث يبأو يبعشلاو

 مكن هَ نأ مم دك اَمِم اوُطَف# :ىلاعت هلوق :ةلدألا تامومع :مهتجح

 .هَّنِإَو هَل هلأ ْمَسَأ ودي ل اَنِم ْأوُلُكحَأَت الو» :هلوقو «[118:ماعنألا]4 َنِنمْؤُم وياك

 :لاق ٌديكَي يبنلا نأ نيحيحصلا يف جيدخ نب عفار ثيدحو «[171:ماعنألا]* ٌّقَسِفَل

 ةبلعث بأ ثيدح نم فلؤملا هركذ امو .«ُموُلُكَف هْيَلَع هللا ُمَسا َرِكْذَو َمّدلا َرمَأ اما

 اَذإ) :هيفو تخ متاح نب يدع ثيدح اذكو ء(لُكَف وللا مسا َتْرَكَذَق» :هيفو

 .1َكْيَلَع َكَسْمَأ اَم ْلُكَف يللا مْسا َتْرَكَدَو مّلعْلا َكَبلك َتْلَسْرَأ

 .الف ادمع اهكرت نإو ءديصلاو ةحيبذلا تلح اوهس اهكرت نإ :يناثلا لوقلا

 :هقلله يوونلا لاق «ةلبانحلا بهذم يف هجوو يروثلاو كلامو ةيفنح بأ لوق وهو

 .ءاملعلا ريهامج لوق وهو

 «[؟87:ةرقبلا]4 نَأَطْخَل َوَأ َنيِص نإ آَمْذِخاَوُ ال اَنّير# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 نع بيجأو .اهْيَلَع اوُهرْكَتْسا اَمَو ُناَيَسَتلاَو طخ يتم ْنَع َعِفَرا١ :ثيدح اذكو

 اوجتحاو ءرظحلاو بوجولا عنمي الو «يمانلا نع مثإلا طوقس ىلع لدي امنإ هنأب اذه

 هللا مسا يسنو حبذ نإف .هللا مسا ملسملا يف نإ :لاق هنأ دضتيع سابع نبا نع ءاج اهب

 ينطقرادلا هجرخأو ءحيحص هدنسو افوقوم )58١/5( قازرلادبع هجرخأ .لكأيلف

 .فيعض هدنسو ءاعوفرم (457/5)

 .ةحيبذلاو ديصلا لح ءادمع وأ اوهس اهكرت ولف «ةئس ةيمستلا :ثلاثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلا بهذم وهو

 محلب اننوتأي اموق نإ :ّةِكيَو يبنلل اولاق اموق نأ : اهتف» ةشئاع ثيدح :مهتجح

 يراخبلا هجرخأ هاوُلُكَو متن اوُمَس» :لاقف !؟ال مأ هيلع هللا مسا ركذأ :يردن ال



 ةّمعطألا :باَتِك (02107)ثيدحلا

 اهنأ اومهف ةباحصلا نأل ؛ةيمستلا بوجو ىلع لدي هنأب اذه نع بيجأو .(0500)

 ب مهرمأف ؛مهمالسإ ةثادحل كئلوأ نم تدجو نوكت الأ اوشخو ءاهنم دب ال

 .ىرخأ ةلدأ مهو .لكألا دنع ةيمستلا نم مهصخي

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 36 "عتمملا حرشلا”و 5(2؟9 /9ه) ؟ىرواتفلا”و ((9١؟9) "ملسم حرش”و /م( "ينغملا” :رظنا

 1 .(١؟87) «ةمعطألا”و

 اديص ىري الو حراجلا وأ همهس لسرأ اذإ

 مل ,داصف هملعي الو اديص ىري الو حراجلا وأ همهس لسرأ نإ :لوألا لوقلا

 دمحأ لوق وهو .هملعي ال امل ققحتي ال دصقلا نأل ؛اديص دصقي مل هنأل ؛هديص لحي

 .بلكلا يف يعفاشلا لوقو «ملعلا لهأ رثكأو

 ملول ام هبشأف ؛ملعلا مدع عم دصقلا حصي الو طرش ديصلا دصق نأ :مهتجح

 .ةرق نب ةيواعمو نسحلا لوق وهو .هديص لحي :يناثلا لوقلا

 «فلؤملا هركذ يذلا كعني* متاح نب يدع ثيدح اذكو «ةيآلا مومع :مهتجح

 اذهو .(َكْيَلَع َكَسْنَأ اَم لُكَف للا َمْسا َتْرَكَذَو ملحم َكَبْلَك َتْلَسْرَأ اَذإ» :هيفو

 .مومع

 .ملعأ هللاو «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 .(188/4) ؟عومجملا” و .(0 40 0015 /4) "ينغملا” :رظنا



 نحل
< : 
 ةّميطألا :باَتك (5م0/)ثيدحلا(ه

 هريغ باصأف ديص ىلع احراج وأ امهس لسرأ اذإ

 وهو .اعيمج الح ؛هريغو هباصأ وأ هريغ باصأف اديص دصق اذإ :لوألا لوقلا

 لسرأ اذإ :لاق يعفاشلا نأ الإ دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو ةداتقو يروثلا لوق

 .ناتياور هيفف هيلإ هقيرط نع لدع نإو «لح هقيرط يف رخآ ذخأف ديص ىلع بلكلا
 ثيدحو «[ 4 :ةدئاملا]# مكي نكسمأ آم ًاوطق# :ىلاعت هلوق مومع :مهتجح

 َتْدَكدَو مَلَعْلا َكَبْلَك َتْلَسْرَأ اَذإ) :هيفو ,فلؤملا هركذ يذلا كن متاح نب يدع

 .(َكِيَلَع َكَسْمَأ اَم ْلُكَف يللا َمْسا

 .هديص دصقي مل هنأل ؛دوادو كلام لوق وهو .لحي ال :يناثلا لوقلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )١84(. "ةمعطألا” و )١405/4( ؟عومجملا” و .(6567 /8) ؟ينغملا” :رظنا

 هبلك وأ همهس رثأ هيلع دجوف هنع بافف مهسب ديصلا ىمراذإ

 هب رثأ الو «ةيف ةمهسو اتيم هدجوف هنع باغف مهسب هامر اذإ :لوألا لوقلا

 هعمو اتيم هدجو مث هنيع نع باغف ديص ىلع هبلك لسرأ ول كلذكو ءهلكأ لح هريغ

 .كلام نع ةياورو دمحأ نع روهشملاو ةداتقو نسحلا لوق وهو .لح هبلك

 (نْيَمْوَي وأ امْوَي ُكِْنَع َباَغ ْنإَق» :هيفو .كعذإج متاح نب يدع ثيدح :مهتجح
0 

 .َتْفِش ْنِإ ْلُكَف «َكُِهَس رك اَِّإ هيف ْدجت ْملَكََئاَكَتلاَو ٍنئمْوَيلا» :ةياور يفو 1 و
 نع ةياور يهو يروثلاو ءاطع نع اذه يور .باغ ام لكأ هركي :يناثلا لوقلا

 هلكأي مل اليل باغ نإو سأب الف اراهن باغ نإ :ةياور يف دمحأ لاقو ,دمحأو يعفاشلا

 لغاشت نإو هبلط كرت نكي مل نإ حابي :ةفينحوبأ لاقو ءكلام نع ةياور اضيأ يهو

 .حبي ل هدجو مث هنع
 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 .(1 "هلو ؟عومجملا” و .( 06 /8) "ينغملا» :رظنا



 لل كل لكحل
 ةمعطألا :باتك (807)ثيدحلا (5)ح

 رخآ ابلك هعم دجوف ديص ىلع ملعملا هبلك لسرأ اذإ

 ال رخآ ابلك هبلك عم دجوو اتيم ديصلا دجوف ديص ىلع ملعملا هبلك لسرأ اذإ

 اهمأ يردي ال وأ !؟ال وأ هديص طئارش هيف تدجو له :يردي الو هلاح فرعي

 نأ الإ «حابي ال هنإف .لوهجملا بلكلا هلتاق نأ وأ هالتق اعيمج اههأ ملعي وأ !؟هلتق

 «ةرميخم نب مساقلاو ءءاطع لاق اذهيو :هنللو ةمادق نبا لاق «هحبذيف ايح هكردي

 .افلاخم مهل ملعن الو ءيأرلا باحصأو «روث وبأو «يعفاشلاو «كلامو

 اَهَطَلاََخ ْنِإَو : :هيفو .«فلؤملا هركذ يذلا كن متاح نب يدع ثيدح ركذ مث

 .اورْبَخ َلَع ٌمَسُنَإَو َكِيلَك َلَع َتْيَِمَس انو لكَ القا ثَخ ْنِم ُبالِك
 حايي ام رخآلا بلكلا نأ وأ .هدحو ىلتق يذلا هبلك نأ مع نإ اأن هلق لاق

 ىلع ٌمَسُن 1و ءَكِبْلَك َلَع َتْبّمَس سم ام َتنِإَ» :هميرحت ليلعت ةلالدب ؛حيبأ .هديص

 .«رَخآْلا

 ىمسم هنأ هل فشكنا مث «هبلكل كراشملا بلكلا لاح لهج ولو :هكلله لاقو

 .ديصلا لح ؛طئارشلا هيف ةعمتجم هيلع

 .(501/9) "حتفلا” و )١١14/4( "عومجملا”و «(5 59 /8) ؟ينغملا” :رظنا

 دوسألا بلكلاب ديص ام لكأ مكح

 لاق «دمحأو قاحسإو ةداتقو يعخنلاو نسحلا لوق وهو .هركي :لوألا لوقلا

 .اميبب ناك اذإ هيف صخري ادحأ ملعأ ام :دمحأ

 يِذ ميهبلا ِدَوْسَأْلاب ْمُكْيَلَعا :لاقو .بالكلا لتقب رمأ ْةييَي يبنلا نأ :مهتجح

 هلتقب رمأف :اولاق ,كنخ رباج نع (16177) ملسم هجرخأ «!ٌناَطْيَش ُهَنِإَف ؛ِْيتَطْقنلا

 .هديص حبي ملف ؛هميلعتو هؤانتقا مرح هلتق بجو امو

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هيف صخري :يناثلا لوقلا



 ةمِعطَألا :باَتَك (؟م0)ثيدحلا

 .بالكلا نم اهريغ ىلع سايقلاو ثيداحألاو ةيآلا مومع :مهتجح

 .ملعأ هللاو .هكلله نيميثع نبا رايتخا وهو «لوآلا لوقلا :وه حجارلا

 )١5/ ١١١(. "عئتمملا حرشلا” و ((59/57) "يبطرقلا” و )١0١8/4(: ؟عومجملا7 و 20 417/ /8) "ينغملا” :رظنا

 ؟ةملعملا حراوجلا نم بلكلا ريغب دايطصال ا زوجي له

 دهفلاك عابسلا نم هب دايطصالا نكميو ميلعتلا لبقي ام لك :لوآلا لوقلا

 يف بلكلا مكح همكحف ءاهلك روقصلاو باقعلاو يزابلاك ريطلا حراوج وأ ءرمنلاو

 .ةعبرألا ةمئألا :مهنم ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هديص ةحابإ

 :اولاق «[:ةدئاملا14 َنيلَكَم حراَوَلك َّنِي مُشَمَّلَع اَمَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 اهنم بساك لكف .بساكلا :ةحراجلاو ءرويطلاو عابسلا ىلع قلطت حراوجلاو

 .بلكلا هبشأف ؛ميلعتلا لبقيو هب داصي حراج هنألو :اولاق ؛ةحراج

 .دهاجيو رمع نبا لوق وهو .بلكلاب الإ ديصلا زوجي ال :يناثلا لوقلا
 نم متبلك :ينعي [ 5 :ةدئاملا]# َنيِيْلَكَم جِراوَف نه رْكْيَلَع امو## :ىلاعت هلوقل

 ام مكميو# :ىلاعت هللا لاق ؛بساوكلا حراوجلا نأب اذه نع بيجأو ءبالكلا

 هلوقو ءمهبساك :يأ «هلهأ ةحراج نالفو «متبسك :يأ [10:ماعنألا]4 ٍراَمتلَِب مَّحَرَب

 :هانعم :ليقو «لتقلاو ذخألا :ينعي «بلكلا نهنيملعم :هانعم :ليق # َنيِبلكَم#

 .نهل نيرغم
 .ملعأ هللاو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 )1١8/16(. ؟عتمملا حرشلا” و «(08/7) ؟يبطرقلا” و )١١8/9(« "عومجملا” و ؛.(0 55 /8) "ينغملا” :رظنا



 نخلا
 00 ود

 ةّمعطألا :باتك (9817)ثيدحلا (0)ج

 ؟ همكح امف ديصلا نم تلكأ اذإ ربطلا ةحراج

 طرتشي ام رويطلا ةحراج نم هوحنو يزابلاب ديصلا يف طرتشي :لوألا لوقلا

 لوق وهو .هنم لكأ نإو هديص حابيو طرتشي الف «لكألا كرت الإ ءبلكلاب ديصلا يف

 .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج

 نع لقني ملو :هللله ةمادق نبا لاق «ةباحصلا نم ةسمخ نع ءاج هنأ :مهتجح

 كرتب اهميلعت رذعتيو «لكألاب ملعت ريطلا حراوج نآلو ؛مهفالخ مهرصع يف دحأ

 .دهفلاو بلكلا فالخب ءاهميلعت يف حدقي ملف «لكألا

 دنع حصألا وهو .مرحي هنإف «ريطلا ةحراج هنم تلكأ اذإ :يناثلا لوقلا

 .هيلع انقفاو ادحأ ملعأ الو :هكلله يوونلا لاق «ةيعفاشلا

 نب دلاجم قيرط نم هنأل ؛فيعض ثيدح وهو ءاذه يف درو ثيدحب اولدتساو

 .ليعس

 ملعم هنأ فرعي هبلخمب ديصي يذلاف :اذه ىلعو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 هللاو «لكأي الأ :طرتشي الو .يعد اذإ رجزني نأو ؛«لسرأ اذإ لسرتسي نأ :نيئيشب

 .ملعأ

 )1١8/15(. "عتمملا حرشلا”و ١717((« /9) "عومجملا” و ((0 57/4) "ينغملا” :رظنا

 طقسف ءاوهلا يف ارئاط ىمر اذإ

 مث ءايح وأ اتيم ضرألا ىلع عقوف هباصأف مهسب ارئاط ىمر اذإ :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .لالح وهف «لاحلا يف تام

 َكِسْؤَقِ َتْذدِص اَمَو» :هيفو .كتيذ ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح :مهتجح

 ال اطوقس ةباصإلاب طقس ديص هنألو ؛قرفي ملو .(لُكَف ِهْيَلَع هللا مشا َتْرَكَذَ

 .هيلع هطوقس نع زارتحالا نكمي



 نخلا
 لك ل كاع
 ةميطألا :بانح (مما/)]ثيدحلا مدا

 ؛كلام لوق وهو .هلكأ لحي مل ءضرألا ىلع عقو ام دعب تام اذإ :يناثلا لوقلا

 .رضاحلا مدقيف ءهرضاحو حيبم عمتجا هنألو ؟[1":ةدئالا] ةيورتملاو# :ىلاعت هلوقل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )17١/4(. "عومجملا” و .(007/48) "ينغملا” و «(0144/5) "نايبلا” :رظنا

 ىدرتف لبج وأ ءام ىلع عقوف ارئاط ىمراذإ

 الف «ةلتاق ريغ ةحارجلا هذه تناكو «تامو ءاملا يف طقسف ديصلا ىمر اذإ :اّلوأ

 .فالخ الب ءلحي

 اًجراخ هسأر نوكي نأ :لثم «هلتقي ال هجو ىلع ءاملا يف ناويحلا عقو ول :اّينا

 كلذ لثم لتقي ال يدرتلا ناك وأ «ءاملا هلتقي ال يذلا ءاملا ريط نم نوكي وأ «ءاملا نم

 الك ءاَلا يف اًقيِرَغ ُهَتْذَجَو ْنِإَف» :لاق ةيَب ىبنلا نأل ؛هتحابإ يف فالخ الف «ناويحلا

 ؛مرح اهنإ يدرتلا وأ ءاملا يف عوقولاف .«!؟َكُمُهَس وأ ُهَلتَق ُءَلا يرْذت اَل َكّنِإَم ؛ْلُكَ

 .انه فتتم اذهو .لتقلا ىلع انيعم وأ التاق نوكي نأ ةيشخ

 هلتقي ايدرت لبج نم ىدرت وأ «هلثم هلتقي ءام يف عقوف ديصلا ىمر اذإ :اًملا

 :فالخ هيفف .هلثم

 مومعل ؛ةلتاق ريغ وأ ةلتاق ةحارجلا تناك ءاوس ءاقلطم لكؤي ال :لوألا لوقلا

 جورخ ىلع ناعأ ءاملا نأ لمتحي هنألو ؛(لكأت الق ءاَللا يف اًقيِرَغ ُهَتْذَجَو ْنِإ) :ثيدحلا

 .ةبجوم ريغ ةحراجلا تناك ول ام ةلزنمب راصف هحور

 رضي مل ؛هتوشح نابأ وأ هحبذ نأ نم ةلتاق ةحارجلا تناك نإ :يناثلا لوقلا

 ءاطع لوق وهو كعذيقذ دوعسم نبا لوق رهاظ وهو .لحيف ؛هيدرت الو ءاملا يف هعوقو

 يأرلا باحصأو قاحسإو رو يبأو ةداتقو ثيللاو ىعفاشلاو كلامو ةعيبرو

 .هباصأ ام هيف رثؤي الف ؛حبذلاب تيملا مكح يف راص اذه نأل :اولاق ؛ةلبانح لا ضعبو

 )١184(. ؟ةمعطألا”و يا ٠ م/و) "عومجملا”و ((000 /8) ؟ينغملا” و 2619 /54) ؟نايبلا” :رظنا



 نِخلا
2 

 سم لك ع2 انكردوا

 ةمويطألا :بانك (مما) ثيدحلا (هنر

 لبحلا وأ ةكبشلاب لتق يذلا ديصلا مكح

 .كرش وأ ةكبش وأ لبح نم هب قلعتيف ديصلل بصنت ام يه :ةلوبحألا

 ال «مرح وهف «لبحلا وأ ةكبشلا هتلتق ام امأف :هثللَه ةمادق نبا لاقف :همكح امأو

 .هحرجو هيف لخدف «ىمس اذإ لبحلا هلتق ام حابي هنأ :نسحلا نع الإ ءافالخ هيف ملعن

 هلتق ول ام هبشأ ءدح هل سيل اهب هلتق هنألو ؛ملعلا لهأ ماوع فلاخي ؛ذاش لوق اذهو

 .قدنبلاب

 .راخفلا نم نوكي هنأ بلاغلاو ءسبييو رودي نيط نع ةرابع قدنبلا :تلق

 .(176/4) ؟عومجملا” و .(0048/8) "ينغملا”و «(ه 01 /4) ؟نايبلا” :رظنا

 اوضع هنم ناباف هبرض وأ اديص ىمرااذإ

 :ةثالث لاوحأ نم لخي مل .هضعب نابف هبرض وأ اديص ىمر اذإ

 تناك ءاوس «لالح هعيمج اذهف .هسأر عطقي وأ «نيتعطق هعطقي نأ :اهدحأ

 يعفاشلاو «ةداتقو ءيعخنلاو «ةمركع لوق وهو .نيتتوافتم وأ نيتيواستم ناتعطقلا

 .ناتعطقلا تواست ول (ى «حيبأف ؛هدقف عم ةايحلا هيف ىقبت ال ءزج هنأل ؛دوادو دمحأو

 تناك نإو ءاتلح «لقأ سأرلا عم يتلا وأ «نيتيواستم اتناك نإ :ةفينحوبأ لاقو
 وح ْنم نأ ام :لاق ديبي يبنلا نأل ؛هعم امو سأرلا لحو «لحي مل «لقأ ىرخألا خش اه

 .هدقف عم ةايحلا ىقبت ال ءزج هنأ :اذه نع باجيو .(َتّيَم َوْهَف

 لكب مرحم نئابلاف «ةرقتسم ةايح هيف ىقبتو ءوضع هنم نيبي نأ :يناثلا لاحلا

 .هلتقف رخآ مهسب هامر وأ .هاكذف هكردأ وأ ءايح ناويحلا يقب ءاوس ءلاح

 ؛فالح اهيف هذهف «ةرقتسم ةايح هيف قبت لو ءاوضع هنم نابأ :ثلاشلا لاحلا

 نسحلاو ءاطع لوق وهو .كتذلل يلع نع اذه يور .اهتحابإ :لوألا لوقلا

 يَا نم َتْعَطَق ام :لكَي يبنلا ثيدح (نإ :دمحأ لاق ,دمحأ نع روهشملاو يعفاشلاو



 ا
 ةمعطألا :باَتك (هرا)ثيدحلا (ه)ر نسل

 وأ ءاعيمج توملاو ةنونيبلا تناك اذإ امأ .بهذتو يمت ؛ةيح يهو تعطق اذإ ديم

 ثكم ابر حبذي يذلا ىرت الأ .هب سأب الف «توملا جالع يف ناك اذإ «ليلقب هدعب

 .تومي ىتح ىشم |برو «ةعاس

 .دمحأ نع ةياورو ةفينح يبأ بهذم اذهو .هنم ناب ام حابي ال :يناثلا لوقلا

 ةنونيبلا هذه نأل :اولاق ءلوألا لوقلا نع هركذ مدقت يذلا ثيدحلا :مهتجح

 .نئابلا لكأ حبي ملف ؛ةداعلا يف ناويحلا ءاقب عنمت ال

 ؛هعيمجل ةاكذ ناك ناويحلا ضعبل ةاكذ ناك ام نأل ؛لوألا لوقلا :وه باوصلا

 ءاتيم لصفنملا نوكي ىتح ؛ايح يقابلا نوكي نأ يضتقي ثيدحلاو .نيفصن هدق ول امك

 .ملعأ هللاو

 .(178/4) "عومجملا”و .(057/8) ؟ينغملا” و .(0 6٠ /4) ؟نايبلا” :رظنا

 ةرقتسم ةايح هيفو ديصلا كردأ اذإ

 :تالاح ثالث امل ةلأسملا هذه

 ملف «هتاكذل عستي تقولا ناكو ةرقتسم ةايح هيفو ديصلا كردي نأ :ىلوألا

 يبأو قاحسإو ثيللاو ةعبرألا ةمئألا لوق وهو .لكؤي ال اذهف .تام ىتح «لعفي

 :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كعنيخ متاح نب يدع ثيدحل ؛فلاخم مهل ركذي ملو روث

 .(ُةْحَبْذاَف ءانَح ُهَتْكَرْدَأَف ٌكْيَلَع َكَسَمَأ ْنِإَف»

 .هلكأ لحي اذهف ,تام ىتح هتاكذل نامزلا عستي ال هنأ الإ ءىلوألا لثم :ةيناثلا

 .دمحأو يعفاشلاو كلامو يعخنلاو نسحلاو ةداتق لوق وهو

 نامزلا عستي ملو «طيرفتلا ىلإ هيف بسني هجوب هتاكذ ىلع ردقي مل هنأ :مهتجح

 .هلتق يذلاك «هتاكذ هرقع ناكف



 تدمر

 هتيكذتب هتحابإ تقلعتف .ةرقتسم ةايح ايح هكردأ هنأل ؛لحي ال :ةفينحوبأ لاقو

 .اهكرتب طرفي مل هنأب اذه نع بيجأو .نامزلا عستا ول اك

 .ملعأ هللاو ءروهمجلا لوق باوصلاو

 ؛اعيمج مهلوق يف حبذ ريغ نم حابي اذهف ,حوبذملا ةايحك هتايح نوكت نأ :ةئلاثلا

 .اًئيش ديفت ال اذه لثم يف ةاكذلا نإف
 *عتمملا حرشلا”و ىلا /9( *حتفلا”و ضن /84( "عومجملا”و ها 4١ «ينغملا»و هو /:( ؟نايبلا” :رظنا

 .(0 0/10١

 ةّمِعطَألا :باَتِك (م7)ثيدحلا (ه)

 هب هيكذي ام هعم نكي ملو ايح ديصلا كردأ اذإ

 الف ءتام ىتح كرتف «هب هيكذي ام هعم نكي ملو ايح هكردأ نإ :لوألا لوقلا

 .هبهذم نم روهشملا وهو ءدمحأ نع ةياورو «ملعلا لهأ رثكأ وهو .لحي

 ُهَتْعرْدَأك» :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كعيخ متاح نب يدع ثيدح : :مهتجح

 .هلهاستو هطيرفت ىلإ دوعي اذهف هب هيكذي ام دجي مل نإف . (ُةَحَبْذاَق ايَح

 حراجلا هيلع لسري هنإف «هب هيكذي ام هعم نكي ملو ايح هكردأ اذإ :يناثلا لوقلا

 :اولاق .هباحصأ ضعب اهراتخاو دمحأ نع ةياور يهو .هلتقي ىتح هشهنيف ةيناث ةرم

 .اتيم هكردأ ول اى حيبأف ؛هتاكذ ناكمإ ريغ نم هل حراجلا هلتق ديص هنأل

 حيبأف ؛هتيكذت ترذعت ديص هنأل ؛لحيف تومي ىتح هكرتي :ثلاثلا لوقلا

 هَ
 .ةيومب

 هب ناك نإف :هئلله ةمادق نبا لاق ءثيدحلا رهاظل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 هنأل ؛ةاكذب الإ حابي ال هنأ فالتخا هيف سيلف «هلزنم هب يتأي نأ ىلإ هؤاقب نكمي ةايح

 .هتيكذت ىلع رودقم
 )037١/1١. ؟فاصنإلا” و 2١17 /94) ؟عومجملا” و (5 18/43 ؟ينغملا” :رظنا



 نخلا كم

 ةمعطألا :باَنك (مم0)ثيدحلا (ه) خل

 ؟ديصلا نم بلكلا مف رثأ لسغ بجي له

 هنأل ؛ةلبانحلا بهذم يف هجوو «ةيعفاشلا دنع حصألا وهو .بجي :لوألا لوقلا

 .هباصأ ام لسغ بجيف ؛هتساجن تتبث دق

 مكحي ال هنأل ؛ةلبانحلاو ةيعفاشلل يناثلا هجولا وهو .بجي ال :يناثلا لوقلا

 ولو .هلسغب رمأي لو [4:ةدئاملا] © مكَيلَع َنكَسَمَأ 1م اوُلكَك :لاق ىلاعت هللا نأل ؛هتساجنب

 .هلسغب رمأل اسجن ناك

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا
 .(1717 /4) ؟عومجملا”و «(0 47 /8) ؟ينغملا” و «(5 44 /5) "نايبلا” :رظنا

 يسوجملا بلكب ملسملاو ملسملا بلكب يسوجملا داص اذإ

 .فالخ الب .هديص حبي مل ملسملا بلكب يبسوجملا داص اذإ

 لهأ روهمج لوق وهو .هديص لح لتقف يموجملا بلكب ملسملا داص نإو
 .دمحأ نع ةياور الإ «ةعبرألا ةمئآلا :مهنم ملعلا

 .مهسلاو سوقلاك هديص لحف ؛ملسملا اهب داص ةلآ ةحراجلا نأ :مهتجح

 ال هنأ ةياور دمحأ نعو .هتهارك ىلإ يروثلاو دهاجمو نسحلاو رباج بهذو

 ل اذهو «[؛:ةدئاملا14 َنيِلَكُم حراَوَلل نم مُكمَّلَع اَمَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح .حابي

 .هملعي

 .ملعأ هللاو ,يكذملا هنأل ؛لسرملاب ةربعلا نأل ؛روهمجلا لوق :حجارلا
 .(661/9) "ينغملا”و ,(ه99/5) ؟نايبلا” :رظنا

 اديص التقف هبلك يسوجملا لسرأو هبلك لسرأ اذإ

 عمتجا اذإف .مارح يبموجملا ديص نأل ؛لجي ال هنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ



 نِخلا
 دعا م ع2 3 ؟11/

 ةمعطأالا :باتنك (؟117/)ثيدحلا (ه)ج

 ىلإ ديصلا يسوجملا بلك درف .هبلك يسوجم لسرأو هبلك ملسم لسرأ اذإو

 ملسملا ةحراج نأل ؛؟روث يبأو دمحأو يعفاشلا لوق وهو .هلكأ لح هلتقف ملسملا بلك

 ؛هدايطصا يف نواع يسوجملا بلك نآل ؛لحي ال ةفينحوبأ لاقو «حييأف هلتقب تدرفنا

 .هرقع اذإ هبشأف

 .ملعأ هللاو .هعم نمو يعفاشلا لوق :باوصلا

 )9//1١179(. "عومجملا”و 206٠(« /48) "يتخملا”و 25 ٠ /4) ؟نايبلا” :رظنا

 ضارعملا ديص مكح

 .ةديدح هسأر يف لعج اهبرو ءمهسلا هبشي ددحم دوع :ضارعملا

 :هب ديصلا يف فلتخا .اقو

 لتقف هضرعب باصأ نإو «حابيف لتقو قرخف هدحب باصأ نإ :لوألا لوقلا

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .حابي الف ؛اذوقوم نوكيف «هلقثب
 . مطق» سابع نباو رامعو يلعو نامثع :اذه مهنع يورملا ةباحصلاو .مهدعب نمف

 ِضاَرعملاِب َتْيَم َتْيَمَر اَذِإ) :هيفو ءفلؤملا هركذ يذلا كنذ يدع ثيدح :مهتجح

 هن :ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاجو (ةهلُكأَت الم ِهِضْرَعِب ُهَباَصَأ ْنِإَو ُهَلكَف .َّقَرَكَف

 .«ٌلُكأَت اََك ٌذيِقَو

 ماشلا لهأو يعازوألا لوق وهو .هضرعو هدحب هلتق ام حابي :يناثلا لوقلا

 نم وهف ءضارعم وأ قهالجب ديصلا نم يمر ام :دشنيع رمع نبا نع يورو

 .نسحلا لاق هبو .ةذوقوملا

 «كلذ يف حيرص صن وهف .كثخخ يدع ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو

 .(0908 /8) "ينغملا” :رظنا



 ينحل

 ةمعطألا :باَتِك (*807)ثيدحلا هل

 امهوحن وأ رجحلا وأ قدنبلاب لتق ام مكح

 نم نوكي هنأ بلاغلاو ءسبييو رودي نيط نع ةرابع وهو قدانب هعمج :قدنبلا

 .راخفلا

 :هب ديصلا مكح يف فلتخا دقو

 دح ال رجحو سوبدلاو ةيقدنبلاك هل دح ال (ب ديصلا باصأ اذإ :لوألا لوقلا

 وهو .حابي ال ذيقو هنإف .هدحب ال هضرعب هلتقف ددحمب هامر وأ ءاهل دح ال ةبشخو «هل

 رمع نبا لاق ءدمحأو يعفاشلاو كلام :ةثالثلا ةمئألا نم ملعلا لهأ ةماع لوق

 !ةذوقوملا كلت :قدنبلاب ةلوتقملا يف دهغن»

 هركذ يذلا كف يدع ثيدحو [*:ةدئاملا]4 ٌةَدْصَوَمْلأَو# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 ىةلُكُأَت الق ِهِضرَعِب ُهَباَصَأ ْن نِإَو كلكم (َّقَّرَخَف ٍضاَرعلاب ْتَيَمَر اًذإ» :هيفو «فلؤملا

 .نيحيحصلا يف وهو .«ُلُكأَت الق ّديِيَو هَنِإَ» :ظفلب ءاجو

 يبأ نب نمحر لادبعو بيسملا نب ديعس لوق وهو .هيف صخري :يناثلا لوقلا

 . لذ راع نع كلذ يورو «ليل

 وأ هخدش ءاوسف ءاذه تبث اذإ :هنللك ةمادق نبا لاق «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .لحي مل .هسأر تراطأ وأ هئيرمو رئاط موقلح تعطقف ةقدنبب هامر ول ىتح هخدشي مل

 هللاو «حيبأ هدحب لتق نإ ءضارعملاك وهف ناوصلاك ددحملا رجحلا :هيبنت

 .ملعا

 ١/1١ 0٠(. "عتمملا حرشلا”و ١7177 /6) "عومجملا”و «(59/4) "ينغملا” :رظنا



 نَحلا كسب
 ؟ ١ أ

 م 0 3 11 92

 دّيّصلا :باَب همعطألا :باّتك (88١)ثيدحلا (ه)ج
 ٍةَفيلُحلا يذب للك هللا ٍلوُسَر َعَم انك :لاَق ع جيد ِنْب عِفاَر ْنَع ع4 ا ٠ "|| سس ىلا مر سمر 3+ ب 70 4 8 يوم

 يف لكي ّيَنلا َناَكَو هاََعَو اّلبإ اوُباَصَأَف عوج ّساّنلا َباَصْأَف َةَماَهب ْنِم
 روذدقلاب كي يلا َرَمأَف َروُدقلا اوُبَصَنَو اوُحَبَدَو اوُلِجَعَف ؛مْوَقلا ٍِتاّيَرخأ م تاز مف 27 78 هم رع 1 2 لك 00
 ع رت < و 2 0 آت 2 و. ب تك ةيمامصثم مسار 706 2و

 هوبلطف ٌريِعَب اَهْنِم دنف ِريِعَبِب منغلا نم ةّرْشع لدعف ّمَّسق مث هتّئِفك

 0. هو ع 70 و 006 0 ٠ اسم 3 20

 ُهَسَبَحَف ءمُهَسِب ْمُهْنِم لجَر ىَوْهَأَف ةَريِسَي لْيَخ مْوَقلا يف َناَكَو ْمُهاَيَعأ

 اًهْنِم ْمُكْيَلَع دن (َم ءشخّولا ٍدياَوْأك َدِباَوأ مْئاَهَبلا ِهِذَج َّنإ» :َلاَقَق هلل
 اَنَعَم َسْيْلَو ءاَذَغ ودَعلا وقال انإ للا ُلوُسَر اي :تلق .«!اَذَكَه ِهِب اوعَتِصاَف همر مر ةولم << سدر 2 ًَ لدا 7 م ع هه س6

+ 

١. 
  0ديلا

 وو عك هوس مير 2 رم 7 0 2 4 رب 2

 فولكذ هيلع هللا مسا َرِكذَو ءمدلا ره اَم» :لاق ؟بصقلاب َحبْذَتفَ «ىذم

 :ٌرفظلا اّمأَو ٌيَظَمَف :ّنّسلا اّمأ ءَكِلَذ ْنَع ْمُكَنّدَحَأَسَو رْفَظلاَو َّنِّملا َسْيَل 6 4 هل ل تام اه سام 0 72 0 2 2 2 8 8

 .(ةَشَبَحلا ىَدُمَف

 :ثيدحلا جيرخن

 هذه عومج نم هظفل اذهو ل(موعو الحالم للوحال ,ى”ةمم) يراخبلا هج رخأ

 )١95(. ملسمو ؛عضاوملا

 :ثيدحلا ظافلأ

 قيرط يف تاقيملا نأل ؛ةنيدملا تاقيم ريغ ناكم اذه (ةفيلحلا يذب) :هلوق

 فئاطلا نيب قرع تاذ نم برقلاب هذهو قكم ىلإ ماشلا نمو ةنيدملا نم بهاذلا

 .ةكمو



 هج 5

 نم كلذب تيمس .زاجحلا دالب نم لزن ام لكل مسا :ةماهت (ةماهت نم) :هلوف

 .ءاوهلا ريغت :ليقو «حيرلا دوكرو رحلا ةدش :وهو ءءاهملاو ةانثملا حتفب مهّنلا

 يف مهرذعل ادهمم ؛اذه لاق يباحصلا نأك (عوج سانلا باصأف) :هلوق

 .اوباصأ يتلا منغلاو لبإلا مهحبذ

 كلذ لعفي دبي يبنلا ناكو .ىرخأ عمج تايرخأ (موقلا تايرخأ ين) :هلوق

 ناكو «هنود مهنم فيعضلا عطقني نأ يشخل مهمدقت ول هنأل ؛ظفحو ركسعلل انوص

 دوجول ؛ءافعضلا نوص ةقاسلا ماقم يف هريس نم مزليف اديدش هتقفارم ىلع مهصرح

 م

 ةمِعطَألا :باَتك (018)ثيدحلا (

 .ءايوقألا نم ادصق هعم رخأتي نم
 تبلق :يأ «فاكلا نوكسو ةزمهلا مضب (تئفكأف رودقلاب رمأن) :هلوق

 :يناثلا ,ةقارإلا ببس :لوألا :نيئيش يف ناكملا اذه يف اوفلتخا دقو .اهيف ام غرفأو

 ؟ال مأ محللا فلتأ له

 يذلا لحملاو «مالسإلا راد ىلإ اوهتنا دق اوناك مهمأل ؛اهتقارإب رمأف :لوألا امأ

 |نإ ةمسقلا لبق متانغلا نم لكألا نإف ؛ةكرتشملا ةمينغلا لام نم لكألا هيف زوجي ال

 .برحلا راد يف حابي

 قرملا سفنل فالتإ وه امنإو ءمحللا فلتي مل هنأ يوونلا ركذف :يناثلا امأو

 نب مصاع قيرط نم هنئس يف دوادوبأ هجرخأ ام هدري اذه نكل :تلق .مهل ةبوقع

 ةديدش ةعاجم سانلا باصأ :لاق راصنألا نم لجر نع -ةبحص هلو- هيبأ نع بيلك

 ىلع كو هللا لوسر ءاج ذإ اهب يلغتل انرودق نإف .اهوبهتناف ءامنغ اوباصأف ءدهجو

 تلا ّنِإ» :لاق مث !بارتلاب محللا لمري لعج مث .هسوقب انرودق أفكأف ءهسرف

 طرش ىلع دانسإلا لاجر ؛دانسإلا ديج :هلللو ظفاحلا لاق .؛َِييَلا َنِم َّلَحَأِب ْتَسْبَ

 .عجارملا يف تئش نإ اهرظنا ءىرخأ لاوقأ كانهو .ملسم



 ةمِعطألا :ْباَتك (0م18)ثيدحلا

 .ارفان برهو درش :يأ «لادلا ديدشتو نونلا حتفب (ٌدنف) :هلوق

 .ةموسقملا لبإلا نم :يأ (اهنم) :هلوق

 .هليصحت ىلع اوردقي ملو مهبعتأ :يأ (مهايعأف هوبلطف) :هلوق

 دن يذلا ريعبلا نوك يف مهرذعل ديهمت هيف (ةريسي ليخ موقلا يف ناكو) :هلوق

 نأ مهنكمأل «ةريثك لويخ مهيف ناك ول :لوقي هنأكف «هليصحت ىلع اوردقي لو «مهبعتأ

 .هوذخأيف هب اوطيحي

 اذه مسا ىلع فقوي ملو .هوحن دصق :يأ (مهسب مهنم لجر ىوهأف) :هلوق

 .يمارلا

 .فقوف مهسلا هباصأ :يأ (هللا هسبحف) :هلوق

 ةدبآب نالف ءاج لاقي «ةبيرغ :يأ «ةدحوملا رسكو دملاب ةدبآ عمج دباوأ» :هلوق

 .اروفنو اشحوت اهل نأ :دارملاو .ةرفنم ةلعف وأ ةملكب :يأ

 مهسلاب يمر ام لكأ زاوج :هيف «اذكه هب اوعنصاف مكيلع دن ايف» :هلوق

 .اشحوتم وأ ايشحو نوكي نأ طرشب .هدسج نم ناك عضوم يأ يف حرجف

 ؛نيكسلا يهو ةيدم عمج روصقم ففخم هلوأ مضب (ىدم انعم سيلو) :هلوق

 حوبذملا نأل ؛كلذب تيمس اهلعلف «ةياغلاو دادتمالا ىلع لدت ةداملا هذه نأ :لصألاو

 .هلجأ وهو هادم اهب يهتني

 :طيللاب يكذنفأ حيحصلا يف ىرخأ ةياور ينو (؟بصقلاب حبذنفأ) :هلوق

 ةدحاولاو هروشق ءيش لك طيلو «بصقلا روشق وهو «ةانثم ءاي مث ةروسكم مالب

 .بصقلاب حبذنفأ :ىنعمب وهو «ةطيل

 رهنلا ين ءاملا يرجب هبشم وهو ةرثكب هبصو هلاسأ :هانعم «مدلا ربمأ ام» :هلوق ٠

 .هربخأو مدلا رهن :لاقي



 ؛عفرلا زوجيو ««سيل)ب ءانثتسالا ىلع بصنلاب «رفظلاو نسلا سيل» :هلوق

 .اتزجم وأ احابم رفظلاو نسلا سيل :يأ

 «كفلا يف تبنت مظع ةعطق :نيسلا رسكب نسلا «مظعف نسلا امأ» :هلوق

 .ةثنؤم

 ريفاظأ هعمج «عباصألا فارطأ يف ةينرق ةدام :رفظلا «رفظلا امأو» :هلوق

 ةمعطألا :ٌباَتك (؟28)ثيدحلا

 .رفاظأو

 نبا هلاق ءمهم هبشتلا نع متيهن دقو رافك مهنأ :هانعم «ةشبحلا ىدمف» :هئوق

 سيل قنخو بيذعت هنآل ؛رفظلاو نسلا نع ىبن :مهضعب لاقو «يوونلا مث حالصلا

 نآلا ىمستو ايقيرفإ نم يقرشلا لامشلا يف عقت دالب :يه «ةشبحلا» :هلوق

 ابرغو لاموصلا ابونجو اقرشو ايرتيرإ الامش اهدحي ابابأ سيدأ اهتمصاعو ايبويث

 .قرزألا لينلا عبنم يهو «نادوسلا

 "حيضوتلا” و (06 /9( ؟"حتفلا”و (3 0١ 0 "مالعإلا” و )١954( "ملسم حرش و 20110 /6) "مهفملا” :رظنا

 .(ه و /#)

 هيلع ردقي ملف لوكأم يسنإ ناويح دن اذإ
 وأ دانلا ريعبلاك هيلع ردقي ملف لوكأملا يسنإلا ناويح لا شحوت اذإ :لوألا لوقلا

 لحم هندب يف لحم لك نإف «ةاكذلا لحم يف هرقع نع زجعو رئب يف ىدرت وأ ةرقبلا وأ ةاشلا
 نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هلكأ لح هلتقف هحرج ثيحف «هتاكذل

 .ههطل#» سابع نباو رمع نباو دوعسم نباو يلع :مهنع يورملا ةباحصلا ؛مهدعب نمف

 هذه ن١ :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كعذيخ جيدخ نب عفار ثيدح : ٍمهتجح

 .(!اًدَكَم هبا وُعَتْضاَق اهْنِم ْمُكْيََعَّدَن ف ءيشْحّولا دِباَوَأَك با وأ مِئاَهبلا



 ةّمِعطَألا :ْباَتَك (0م)ثيدحلا

 .كلامو ثيللاو ةعيبرو بيسملا نب ديعس لوق وهو .هيدرتو هشحوتب ةاكذلا عضوم

 .ملعأ هللاو ,مدقتملا ثيدحلل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 )١46/9(. "عومجملا” و .(008 /4) "نايبلا” :رظنا

0 0 0 8 2 3 



 كي يِحلا
 ةمعطألا :باّتك (...)ثيدحلا ه) فخ

 :ةيحضألا فيرعت

 اهعمج ةيحض :لاقيو ءيحاضأ اهعمج ءاهرسك زوجيو ةزمه لا مضب :ةيحضألا

 .اياحض

 رحنلا مايأ يف حبذي امل مسا :عرشلا يفو ؛ةوحض حبذت ةاشلا :ةغللا يف ةيحضلاو

 دعب ىحض حبذت اهنأل ؛كلذب تيمسو .ةصوصخم طئارشب ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا ةينب

 .ديعلا ةالص

 .(: 5١/9 "عتمملا حرشلا”و «يناجرجلل ؟تافيرعتلا” و . ؟ةغللا بيذهت مجعم” :رظنا

 ةيحضألا ةيعورشم

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ةيحضألا ةيعورشم ىلع لد

 لهأ ضعب لاق «[7:رثوكلا#1 رح كبرل ٍلَصَم # :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .ديعلا ةالص دعب ةيحضألا :هب دارملا :ريسفتلا

 . علت سنأ ثيدح نم فلؤملا هركذ اف :ةنسلا امأو

 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هلقنف :عامجإلا امأو

 .(امل /ئ١ ؟مالعإلا” و 6107 /8) ؟يلغملا” :رظنا



 يلا
2 

 2 0 ًِء و 2 اند 0

 ةّمعطألا :باتك (؟84)ثيدحلا (ه)خ

 ٍنْيَسَلْمَأ ِنيَشْبكِب كي بلا حض :َلاَق تفضح ِكِلاَم ِنْب ِسنَأ ْنَع 8

 2 0 هس عم 6م ليس تي ريس ريس ١ رق ل نس اا سس را سه 00

 .ًهِحافِص ىلع ةلخر ٌمَضَوَو ريكو ىّمَسَو ودّي هَحَبْذ ٍنيَنَرَق

 .ضايبو ٌداوس هيف يذلا :وهو ٌريغألا :حلمألا

 ١(. 4551) ملسمو ,(06570) يراخبلا هج رخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نأضلا لحف :وه ءءابلا نوكسو فاكلا حتفب شبك ىنثم (نيشبكب) :هلوق

 .شابكو شبكأ هعمج

 هركذ ام :اهادحإ «تارابع ىلع حلمألا ريسفت يف فلتخا (نيحلمأ) :هلئوق

 رثكأ ضايبلاو :هيف اوداز مهنأ الإ ديبع يبأو ديز يبأو يئاسكلا لوق وهو ءفنصملا

 ءيش هبوشي ضيبألا :ليقو .صلاخلا ضيبألا هنإ :ليقو .ربغألا :هيف فنصملا دازو

 .كلذ ريغ ليقو .داوسلا نم

 .نانسح نانرق امهنم دحاو لكل :يأ (نينرقأ) :هلوق

 :دارملاو «هبناج وهو «قنعلا ةحفص :يأ ((ههحافص ىلع هلجر عضوو) :هلوق

 اهسأرب ةحيبذلا برطضت الئل ؛هكلمأو هل تبثأ نوكيل ؛اذه لعفو .شبكلا قنع

 .07/7 /7) "حيضوتلا”و .(141 )1١/ ؟مالعإلا”و )١9557(: ؟ملسم حرش” :رظنا



 خلا

 ع
 ةَمِعطَألا :باَتِح (285)ثيدحلا (0)خ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةيحضألا مكح

 يبأو لالبو رمعو ركب يبأ نع يورم وهو .ةبحتسم ةيحضألا :لوألا لوقلا

 نع حصي ال :هللله مزح نبا لاق .متتط رمع نباو سابع نباو دوعسم نباو دوعسم
 دوسأللاو ةمقلعو ءاطعو بيسملا نب ديعس لوق وهو .ةبجاو اهنأ ةباحصلا نم دحأ

 دوادو ينزملاو روث يبأو قاحسإو فسوي يبأو دمحأو يعفاشلاو ةلفغ نب ديوسو

 .رذنملا نباو

 اًذِإ) :لاق كو يبنلا نأ (191/) ملسم يف ان ةملس مأ ثيدح :مهتجح

 :اولاق .ااَعْيَش ِوِرَّشَبَو هِرَعَش ْنِم ّسْمَي الف «ّيحَضُي ْنأ ْمُكُدَحَ َاَرَأَو َكْشَعْلا ِتّرَخَد

 اهمحل قيرفت بجي مل ةحيبذ اهنألو ؛ةدارإلا ىلع قلعي ال بجاولاو «ةدارإلا ىلع هقلع

 دفيع سابع نبا ثيدح :اهنم «تبثت مل ةفيعض ةلدأ مهو «ةقيقعلاك ةبجاو نكت ملف

 اَنَعْكَرَو ُنْحَنلاَو ولا :ٌعَوَطت ْمُكَل َيِهَو ّلَع ْثَبْيُك ٌثاَكث» :لاق دي ينلا نع
 .فيعض «ةيح يبأ نب ىيحي بانج وبأ هيفو .رْجَملا

 ةفينح يبأو كلامو ثيللاو ةعيبر لوق وهو .رسوملا ىلع بجت :يناثلا لوقلا

 .نيميثع نباو ةيميت نبا هراتخاو ءدمحأ نع ةياورو يروثلاو يعازوألاو

 َّنإ ْلُق :ىلاعت لاقو «[؟:رثوكلا]4َرَحْخَأَو َكِيَرل ٍلَصَم # :ىلاعت هلوق :مهتجح
 ءىحض دي يبنلاو «[17:ماعنألا]4 َنيِنْلَعْلأ تر هَلِب قاَمَمَو َىاَيَححَو ىَشْمَو ِقاَلَص

 «[١1:بازحألا]4ُةَئَسَح ُهَوَسُأ هلأ لوُسَر ىف كَل َناَك َدَمَل 9 :ىلاعت هللا لاق دقو

 مث ءبطخ مث هرحنلا موي أ يبنلا لص :لاق كنيخ هللادبع نب بدنج ثيدحو

 .نيحيحصلا يف وهو .(ىَرْخَأ اََئاَكَم ْحَمْلَمل ٍةآلَّصلا َلْبَق َحَبَد ْنَم» :لاقو «حبذ

 :لاق كعنخ ةريره يبأ ثيدحو ءبوجولا يضتقي رمألاو «رمأ هنأ :ةلالدلا عضومو



 يَحلا

 ةّمعطألا :باَتَك (ممو)ثيدحلا (6) اشف

 باوصلاو اًعوفرم ءاج .«اَناَلَصُم َّنَبرَْي الف «ٌحَضُي ْمَلَق َيَحَضُب ل فس دج نه

 اذه ءيشو .جحلا ةروص يف اهعفانمو اهدئاوفو اهماكحأ لجو زع هللا ركذو ههفقو

 .هيلع ردق نم لك هب مزلي نأو ءابجاو نوكي نأ يغبني هنأش

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 "عتمملا حرشلا”و «(*” )٠١/ "حتفلا”و .(014”7 /8) "عومجملا”و )١١177/8(, "ينغملا”و «(4174/) ؟نايبلا :رظنا

(6702/0). 

 ؟ةيحضألا تقو لوأ ىتم

 كلذ دعب امأو ءرحنلا موي رجفلا عولط لبق اهحبذ حصي ال اهنأ ىلع اوعمجأ

 :لاوقأ هيفف

 ردق يضمي نيح «رحنلا موي سمشلا تعلط اذإ اهتقو لخدي :لوألا لوقلا

 ءال مأ مامإلا ىلص ءاوس «هأزجأ تقولا اذه دعب حبذ اذإف .نيتبطخو ديعلا ةالص

 وأ ىرقلا لهأ نم وأ راصمألا لهأ نم ناك ءاوسو ءال مأ يحضملا ىلص ءاوسو

 ضعبو ةيعفاشلا لوق وهو .ال مأ هتيحضأ مامإلا حبذ ءاوسو «نيرفاسملا وأ يداوبلا

 .رذنملا نباو دواد لوق وهو «ةلبانحلا

 موي يف يي هللا لوسر انبطخ :لاق نيحيحصلا يف كتفيخ ءاربلا ثيدح :مهتجح

 َلَعَف ْنَمَف َرحْنَتَف «ٌعِجْرَت مك «ٌَّيَصُن نأ اًده اَِْوَي يف هب اَدبَب ام َلَوَأ َّنإ) :لاقف رحنلا

 َنِم َسْيَل لهل ُهَلَجَع ْمُخ َوُه ان «ٌلَصُي ْنَأ َلْبَ َحَبَد ْنَمَو انتَْس َباَصَآ دَقَف َكِلَذ
 ناك نم رمأف بطخ يي هللا لوسر نأ كح سنأ ثيدح اذكو ««ِءْيَ يف ِكُسْنلا

 كلذ بدنج ثيدح هوحنبو «نيحيحصلا يف وهو .احبذ ديعي نأ ةالصلا لبق حبذ

 ؛ةالصلا لعفب ال نامزلاب ريدقتلا :ةروكذملا ثيداحألا هذهب دارملاو :اولاق ,ملسم يف

 يداوبلا يف سانلل طبضأ هنألو ؛اهريغو ةالصلا تيقاومب هبشأ نامزلاب ريدقتلا نآل

 .ىرقلاو راصمألاو



 نحلا

 < سم
 ه)ج

 مامإلا ىلص اذإ رصملا لهأ قح يف ةيحضألا تقو لخدي :يناثلا لوقلا

 .قاحسإو دمحأو يعازوألاو نسحلا نع اذه وحن يور .بطخو

 .لوألا لوقلا دنع ةمدقتملا ةلدألا :مهتجح

 مامإلا ىلص اذإ راصمألا لهأ قح يف اهتقو لخدي :ةفينحوبأو ءاطع لاقو

 .يناثلا رجفلا علط اذإ مهقح يف اهتقوف يداوبلاو ىرقلا لهأ امأو ءبطخو

 .هحيذو هيتبطخو مامإلا ةالص دعب الإ اهحبذ زوجي ال :كلام لاقو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(889/4) ؟عومجملا” و :(573/8) ؟ينغملا” و «(470 /5) "نايبلا# :رظنا

 ةمعطألا :باَنك (0م41)ثيدحلا (

 ؟ةيحضألا تقورخآ ىتم

 رحن مايأف :اذه ىلعو .قيرشتلا مايأ رخآ ةيحضألا تقو رخآ :لوألا لوقلا

 يلع نع يورم وهو .هدعب ةثالثلا قيرشتلا مايأو ىحضألا موي :مايأ ةعبرأ ةيحضألا

 زيزعلادبع نب رمعو نسحلاو ءاطع لوق وهو .ههتن» سابع نباو معطم نب ريبجو

 نبا رايتخا وهو «يرهاظلا دوادو ةيعفاشلاو لوحكمو قدشألا ىسوم نب ناهيلسو

 .نيميثع نباو ةيميت

 :55 يبنلا لاق :لاق )١١51( ملسم يف كف يلذحلا ةشيبن ثيدح :مهتجح

 مايأ اهنأ :ادحاو اهمكح لعجف .«َّلَجَو َرَع لل ِرْكْوَو هبْرْشَو ٍلكأ ماي ٍقيِرْمَلا ماي
 ميرحت يف ىواستت مايألا هذه :ايناث .لجو زع هلل ركذو برشو اهيف حبذي امل لكأ

 نأ قيرشتلا مايأ يف دبي يبنلا صخري مل :هتن## ةشئاعو رمع نبا لوقل ؛اهمايص

 الف ؛تارمجلا يمرل مايأ اهلك ةثالثلا مايألا هذه نأ :اثلاث .يدملا دجي مل نمل الإ نمصي

 .اضيأ ىرخأ ةلدأ اوركذو «ةثالثلا مايألا لك لب «نيمويب يمرلا صتخي



 نِخلا

 ةمعطألا :ْباَتك (84)ثيدحلا فعلا

 :ةثالث رحنلا مايأ نوكتف قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا رخآ هرخآ :يناثلا لوقلا

 يبأو سابع نباو رمع نباو يلعو رمع نع يورم وهو .هدعب نامويو «ديعلا موي

 .دمحأو ةفينح يبأو يروثلاو كلام لوق وهو ههئفه> سنأو ةريره

 زوجي الو «ثالث قوف يحاضألا موحل راخدا نع ىمه ديب يبنلا نأ :مهتجح

 هيف يمرلا بجي ال عبارلا مويلا نألو ؛هيلإ ةيحضألا راخدا زوجي ال تقو يف حبذلا

 .ةباحصلا نم مهركذ مدقت نم لوق هنألو ؛هيف ةيحضتلا زجت ملف

 ةصاخ رحنلا موي راصمألا لهأل زوجي :ريبج نب ديعس لاق :ثلاثلا لوقلا

 موي يف الإ ةيحضتلا زوجي ال :نيريس نب دمحم لاقو «قيرشتلا مايأ يف داوسلا لهألو

 .ةصاخ رحنلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 .(ة 5/0 "عتمملا حرشلا”و ةفصتشلا "عومجملا”و 0 "ينغملا” :رظنا

 اليل ةيحضألا حبذ مكح

 وهو .ليللا يف هركي هنكل «مايألا هذه يف ارابنو اليل حبذلا زوجي :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو «روث يبأو قاحسإو يعفاشلاو ةفينحوبأ :ملعلا لهأ روهمج لوق

 لأ ماي ٍقيِرْمَتلا مايد :لاق يبي يبنلاو «عنملا ىلع لدي ليلد مدع :مهتجح

 .يلايللا لمشي ام ىلع مايألا نوقلطي برعلاو .اّلَجَو َرَع هللِرْكَْو هِسْرُشَو
 نع يورو .دمحأ نع ةياورو كلام لوق وهو .اليل حبذلا هئرجي ال :يناثلا لوقلا

 .ءاطع

 نأ :باوصلاف :هثللِه لاق «نيميثع نبا رايتخخا وهو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 هذه نم هركيف ؛ةيحضألا يف يغبني |ب كلذ لخي نأ الإ ؛هركي ال امهتليل يف حبذلا

 .ليللا يف اًحبذ هنوك نمال «ةيحانلا

 .(557 /1) "عتمملا حرشلا”و ((3751/8) "عومجملا”و :(778/48) ؟ينغملا” و «(غ700/ /4) "نايبلا” :رظنا



 نْخلا
 اع

 هج

 ةيمستلا عم رببكتلا مكح

 نيب فالخ الو ءىمسو ربك ْدّيَي ىبنلا نأ كتقخ سنأ ثيدح هكلله فلؤملا ركذ

 الب ءاضيأ أزجأ ربكي لو ىمس نإو «ةيمستلا عم ريبكتلا بابحتسا يف ملعلا لهأ

 .فالخ

 .ديصلا :باب يف اهيف فالخلاو ءاهركذ مدقتف ةيمستلا مكح امأو

 )145/1١(. "مالعإلا” و (551/4) ؟ينغملا” :رظنا

 ةّمعطألا :ُباَتح (مى)ثيدحلا (

 ةيحضألا عاجضإ ةيفيك

 ىلع لجرلا عضو بحتسي )187/٠١(: ؟مالعإلا” يف هفلله نقلملا نبا لاق

 .رسيألا اهبناج ىلع نوكي اهعاجضإ نأ ىلع اوقفتاو «نميألا ةيحضألا قنع ةحفص
 حباذلا ىلع لهسأ هنأل :اولاق ءنميألا بناجلا ىلع لجرلا عضو ناك كلذك ناك اذإو

 .راسيلاب اهسأر كاسمإو «نيكسلا ذخأ يف

 ليكوتلا وأ هسفنب ةيحضألا حبذ مكح

 سنأ ثيدحل ؛هسفنب هتيحضأ حبذ ىلوتي نأ يحضملل ملعلا لهأ بحتسا

 .فلؤملا هركذ يذلا كن

 .|ملسم هتيحضأ حبذ يف بينتسي نأ زوجي هنأ ىلع اوعمجأو

 :يباتكلا هتيانتسا يف اوفلتخاو

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ةهاركلا عم زوجت :لوألا لوقلا

 .ملسملاك ةيحضألا حبذ هل زاج :ةيحضألا ريغ هحبذ زاج نم نأ :مهتجح

 .دمحأ نع يكحو كلام لوق وهو .محل ةاش نوكتو حصت ال :يناثلا لوقلا

 نم سيل هنأل ؛ايباتك اهيف لكوي نأ حصي الف ؛ةدابع ةحيبذلا هذه نأ :مهتجح

 .ةدابعلا لهأ



 ةّمعطَألا :باَتك (؟84)ثيدحلا ()ج

 قئاقعلاو ايادهلا اذكو ةيحضألل يباتكلا ةرشابم امأو .لوألا لوقلا وه حجارلا

 هللاو ءيحضملا اهبحاص وه اهب برقتملا نأل ؛ةحيبذلا لح عنمت ال نكل ؛ةهوركم

 .ملعأ

 .(400 /7) ؟عتمملا حرشلا” و .("87 /4) "عومجملا”و )54٠/48(: ؟ينغملا” :رظنا

 ةيحضألا نامستسا بحتسي

 بابحتسا ىلع ءاملعلا عمجأ )١957(: "ملسم حرش” يف هلله يوونلا لاق

 يفو «هبابحتسا روهمجلا بهذمو انبهذمف ءاهنيمست يف اوفلتخاو .اهبيطو اهنيمس

 .دوهيلاب هبشتي الثل ؛كلذ ةهارك كلام باحصأ ضعب نع ضايع ىضاقلا ىكحو

 !لطاب لوق اذهو

0 9 2 8 0 9 
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 ّئ لج ير ىح
 ىو خد سكين»

 نِحلا تعدم تهاعهأا ته

 لهل 1
 ةيرشألا :باتك (09.0)ثيدحلا (5)ج

 :ةيرشألا فيرعت

 ناك عون يأ نم تاعئاملا نم برشي امل مسا :بارشلاو ءبارش عمج :ةبرشألا

 .برش :هيف لاقي هنإف غضمي ال ءيش لكو .ناك لاح يأ ىلعو «هريغ وأ ءام نم

 ناك ءاوس «بارشلا نم اركسم ناك ام ىلع ةبرشألا قلطت :حالطصالا يفو

 تايولحلا وأ ريعشلاو ةطنحلاك بوبحلا وأ نيتلا وأ بطرلاو بنعلاك راهثلا نم اذختم

 وأ رمخلاك ميدق مساب افورعم ناك ءاوسو ءائين وأ اخوبطم ناك ءاوسو «لسعلاك

 .ثدحتسم

 "ةيهقفلا ةعوسوملا”و (ة/0 "قئاقحلا نييبت”و ء(برش)» ةدام "برعلا ناسل”و ؟"ةغللا بيذهت مجعم” :رظنا

.)01١/4( 

 تاسعا ل مسا 200 و 2 020 ها مل ةماساماس

 "ولا لو ثم لع - َلاَق ٌرَمع نأ ,كضنيم 0 ا اد نع
 0 رع يور 0

 تدلك لقعلا رع ماحس ام فتحا جفا او صلو لَ

 دا :ِهْيَلِإ يه اًدْهَع َنَمِيِف اَنْيَلِإ َدِهَع َناَك كي هللا ٌلوُس د

 .ايرلا ٍباَوْبأ ْنِم ٌباَوْبَأَو َةَلالَكلاَو

 .هظفل اذهو (7057) ملسمو :«(508/4 :5715) يراخبلا هجرخأ



 حلا كيب

 دم هع 000 افنفر

 ةبرشألا :باتك (740)ثيدحلا (ه)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ءادنلا فرح فذحف «سانلا اهبأ اي :لصألا (سانلا اهيأ) :هلوق

 «ةيآلا رمخلا ميرحت لوزنب كن رمع دارأ (رمخلا ميرحت لزن دق هنإ) :هلوق

 دارأف ءاهرخآ ىلإ [40:ةدئاملا#1 ٌميِتَملاَو رخل اََنِإ اَونماَء لأ ايي :ىلاعت هلوق يهو

 لب «بنعلا نم ذختملاب اصاخ سيل ةيآلا هذه يف رمخلاب دارملا نأ ىلع هيبنتلا رمع

 .اهريغ نمو اهنم ذختملا لوانتي

 ةفوطعم وأ ةيفانثتسا نوكت نأ زوجيو «ةيلاح ةلمجلا (ةسمخ نم يهو) :هئوق

 ةسمخ نم لمعت اهنوك لاح يف رمخلا ميرحت لزن :هانعمو ءرهظأ لوآلاو ءاهلبق ام ىلع

 ام رمخلاو :دعب لاق اذهلو ؛هب قحلم اهانعم يف ام اهريغ لب ءاهيلع رصتقي الف ءايشأ

 اوركني ملو هورقأو ؛,مهريغو ةباحصلا نم دهشمب هتبطخ يف كلذ لاقو .لقعلا رماخ

 .هيلع

 .بانعأ هعمج يرط وهو «مركلا رمث :بنعلا (بنعلا) :هلوق

 .عاونألا تديرأ اذإ نارتو رومت هعمج ءلخنلا رمث نم فاجلا :وه (رمتلا) :هلوق

 «ثنؤيو ركذي ءاهنوطب نم لحنلا هجرخت امم يفاصلا :وه (لسعلا) :هلوف

 .لوسعو نالسعو لاسعأ هعمجو ءركسلا بصقو بطرلا ريصع ىلع قلطيو
 .طتح هعمج ,حمقلا :يه نونلا نوكسو ءاحلا رسكب (ةطنحلاو) :هلوق

 نود وهو «ةيليجنلا ةليصفلا نم يبح يبشع تابن :ريعشلا (ريعشلاو) :هلوق

 .ءاذغلا يف ربلا

 .هلاح ىلع هكرتي ملف ؛هطلاخ وأ هاطغ :يأ (لقعلا رماخ ام رمخلاو) :هلوق

 نأل ؛هريغ وأ هاطغ ام مرح كلذلف «زييمتلا ةلآ :وه لقعلا (لقعلا) :هلوق

 .هقوقحب اوموقيل هدايع نم ىلاعت هللا هبلط يذلا كاردإلا لوزي كلذب



 ٌبحلا

 ةيرافألا :باتك (041)ثيدحلا (ه نت
 .ماكحأ وأ رومأ :يأ ءفوصوم ةفص :يه (ثالثو) :هلوق

 .تينمت :يأ (تددو) :هئوق

 روذحم نع دعبأ هنأل ؛كلذ دارأ امنإ (هيلإ يهتنن ادهع نهيف انيلإ دهع) :هلوق

 فالخب ءادحاو ارجأ هيلع اروجأم ناك نإو ؛هعوقو ريدقت ىلع أطخلا وهو .داهتجالا

 .ةضحم ةباصإ هنإف ؛صنلا

 هيف فلسلل ناك دقو .بأآل وأ ءاقشألا ةوخإلا عم هثاريم ديري (دجلا) :هئوق

 هللاو ءباوصلا وه اذهو .همدع دنع بألاك هلعجي كنّيخ ركب وبأ ناكو «ريثك فالخ

 .ملعأ

 هل سيلو تومي يذلا :وه «ماللا فيفختو فاكلا حتفب (ةلالكلاو) :هلوق

 .ىرخأ لاوقأ كانهو باوصلا وهو ءروهمجلا لوق اذهو .دلاو الو دلو

 هيف عقي هابتشالاو ةريثك هليصافت نإف :يأ (ابرلا باوبأ نم باوبأو) :هلوق

 «ضعب نود ابرلا باوبأ ضعب يف صن هدنع ناك هنأ لدي كَ رمع قايسو .اريثك

 .يقابلا ةفرعم ىنمت اذهلف
 راثآو ثيداحأل حماجلا انباتك”و ء(707/5) "حيضوتلا”و )45/١١(.: ؟حتفلا”و )١190/9١(( "مالعإلا» :رظنا

 )١78(. "ضئارفلا

 8 ره 5 72 0 تاسيس 07 - 010 م _” < سا هاس

 5١ :َلاَقَق ؟عتبلا نَع ليس ِلي هللا ٌلوُسَر نأ ءاضض» َةَسْياَع ْنَع 0١-

 .(ٌماَرَح َوِهَف ركشأ ٍباَرَش

 22 4 وم
 .لَّسَعلا ذيب :عتبلا

 0 )١ ٠ ملسمو ,(55/865) يراخبلا هجر خخأ



 نِحلا
 ل م

 ةيرشألا :باتح (م١11)ثيدحلا (0)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

٠. 

 يف ءاج دقف ؛ كف ىسوم وبأ هلعلو «لئاسلا اذه ملعي ال (لئس) :اهلوق

 انتفأ هللا لوسر اي :تلقف :هيفو ثيدحلا ركذ (17/77) ملسمو )5١15( يراخبلا

 . لسعلا نم وهو «عتبلا :نميلاب امهعنصن انك نيبارش يف

 .نميلا لهأ بارش وهو ,فنصملا ركذ !ى لسعلا ذيبن :وه (عتبلا) :اهلوق

 )47/1١(. "ستفلا”و )1١/ 3٠١ *مالعإلا” :رظنا

 بنعلا رمخ ريغ نم ركسملا براش مكح

 بنعلاك راثلا نم ناك ءاوس «مارح رمخ لكو رمخ ركسم لك :لوألا لوقلا

 نبلك ناويحلا وأ لسعلاك لولطلا وأ ريعشلاو ةطنحلاك بوبحلا وأ «نيتلاو بطرلاو

 «كلذ ريغ وأ خبطلاب هفصن وأ هاثلث بهذ ءاوسو ءاخوبطم وأ ائين ناك ءاوسو «ليخلا

 «بنعلا ريصع نم وه يذلا رمخلا براش دلجي اى اهبراش دلجي مارح كلذ لك

 نمف ةباحصلا نم ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هميرحت وأ هتحابإ دقتعي ناك ءاوسو

 يعفاشلاو كلام :ةثالثلا ةمئألا لوق وهو «ةباحصلا نم ةيناث نع لقن «مهدعب

 .مهريغو مهباحصأو .دمحأو

 . ١ضن#» ةشئاعو رمع نع انه فلؤملا هركذ ام :مهتجح

 ردقلا هنم مرحي |نإف ؛بنعلاو لخنلا :نيترجشلا ريغ نم ركسأ ام :يناثلا لوقلا

 يعخنلاو لئاو يبأ لوق وهو .مرجي الف ركسي ال يذلا ليلقلا امأو ءركسي يذلا

 نمو «دح هميرحت ادقتعم هبرش نم :روث وبأ لاقو ءكيرشو ةفينح يبأو يبعشلاو

 .يلو الب حاكنلا هبشأف «هيف فلتخم هنأل ؛هيلع دح الف الوأتم هبرش

 هللا لوسر تعمس :لاق (1985) ملسم يف كن ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 .ةبنعلاو ةلخنلا :نيترجشلا نيتاه نم رمخلا :لوقي ٌدْيَكي



 ؛نيترجشلا نيتاه ادع امع ةيرمخلا يفن اذه يف سيل هنأ :اذه نع بيجأو

 .مدقت ام اهنم ,كلذ يف ةلدألا توبثل

 .ملعأ هللاو .نيميثع نباو ةيميت نبا رايتخا وهو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 حرش” و م/م "ينغملا”و ل(ماور/ا) ؟نايبلا”و يكول: /؟5) ؟"راكذتسالا”و لك مرم) ؟فارشإلا” :رظنا

 )١5//1917(. "عتمملا حرشلا”و ١55(« 4 /5) "هقفلا ريسيت” و ١19486(( 2319/05) "ملسم



 بع نب هللادَبَع ْنَع ح2

 :ثيدحلا جيرخت

 .ةرمس :انالف لدب هيفو )2١0/87(« ملسمو .(7570) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يف هب احرصم ءاج (ى .كشتل ةرمس :وه اذه نالف (انالف هللا لتاق) :هئوق

 .ارمخ عاب ةرمس نأ رمع غلب :ظفلب ملسم

 :لاوقأ ةثالث ىلع رمخلل ةرمس عيب ةيفيك يف فلتخاو

 نأ هنم انظ ؛مهنم اهعابف «ةيزجلا ةميق نع باتكلا لهأ نم اهذخأ هنأ :اهدحأ

 .زئاج كلذ

 دق امك ارمخ ىمسي ريصعلاو ءارمخ هذختي نمم ريصعلا عاب نوكي نأ زوجي :يناثلا

 [":فسوي]# رمح ٌرِصَغَأ يبرأ نإ آمُهَدَحَأ لاَقأ# :ىلاعت هلوق يف هب بنعلا ىمس

 .هيلإ لوكي هنأل ؛كلذب يمسو

 اهلحي ال كلذ نأ دقتعي رمع ناكو ءالخ اهعابو رمخلا للخ نوكي نأ :ثلاثلا

 .زاوجلا ةرمس دقتعاو «ءاملعلا نم ةعامج لوق وه اك

 .ملعأ هللاو ءلوألا يبطرقلاو يزوجلا نبا راتخاو

 .اهوباذأ :يأ «اهولمح» :هلوق



 نحلا
 ف

 نورك
 (مو7)ثيدحلا (0)ج

 يمه 000
 ةيرشالا :باتح

 هكللَو فلؤملا هركذ ءالوطم كت رباج ثيدح نم ثيدحلا اذه ءاج دقو ءاذه

 .كانه هب قلعتي امو ثيدحلا ىلع انملكتو «عويبلا باتك يف

 .(516 /5) "حتفلا” و «(4//5610) "مهفملا” :رظنا

2 0 5 9 2 9 



 نق

 ّئَرج» يري يع
 ىيمور»» نيد> ساش»

 دييامم نكح 0 تاب دق هنأ توا

 27007 < معو
 ساّبللا :باَتك (095*)ثيدحلا (0)ج

02 

 :سابللا فيرعت

 و

 سابلو ؛هؤاشغ ءيش لك سابلو ءسّبل هعمجو سبلي ام : - رسكلاب - سابللا

 سايل سو ل سايل ّنه## :ىلاعت هللا لاق ءاهسابل اهجوزو هتأرما لجرلا

 .[181/:ةرقبلا]4 َّنُهَّل

 . "برعلا ناسلا :رظنا

 ٠ اوُسَبْلت ال» :ِك هللا َلوُسَر َلاَق :َلاَق كلخ باّطَحْلا ِنْب َرَمع ْنَع <25 - لنا ايكو 3 0 هآ 1 0 0 3 3 م م
 هه

 .«!ةرخآلا يف ُهْسَبْلَيَل ايْندلا يف ُهَسِبَل ْنَم ُهَِّإَف ريل
0 
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 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو )١١/7١59(« ملسمو ؛(087 5 :5879) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافتأ

 .ءاسنلا لوانتي الف .ءلاجرلل باطخ اذه «اوسيلت ال» :هلوق

 قرسلاو سقم ةَمّدَلا :هل لاقيو «ةريرح هتدحاو سنج مسا ؛«ريرحلا» :هلوق

 نم هنأل ؛اريرح يمسو .ططخم ريسم دوربلا نم برض ءاريسلا :ليقو «ءاريسلاو

 .صولخلا ةملكلا هذه لصأو .مسيربإلا صلاخ

 646/6١ "حتفلا” و( "مالعإلا# :رظنا



 . ردع
 ساّيللا :باَتِك 116)ثيدحلا اه

 اوُسَبْلَت ال» :ُلوَقَي للي هللا ٌلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاَق كنج َةَْيَدُخ ْنَع -8

 يف اوُنُكَأ الَو ٍةَّضِفِلاَو ِبَهذلا يَ وف اوُبَرْشَت الو َجاَبيّدلا الَو َريرحلا

 #2 م 2 2 ءام ل را سووا

 .اوًرخآلا يف ْمُكَلَو اينذلا ين ْمُهَّل اَِّإَف ءاَهِناَحِص

 .(0 :4 /؟051) ملسمو ((0571778 204175) يراخبلا هجرعخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ريرخلا بايث نم نخو ظلغ ام :وهو ءاهحتفو لادلا رسكب «جابيدلا» :هلوق

 .ماعلا دعب صاخلا ركذ باب نم وه هنم اعون ناك نإو ريرحلا دعب هركذو

 عاصقلا مظعأ :يئاسكلا لاق .ةفحص عمج داصلا رسكب «|مهفاحص يف» :هلوق

 عبشت ةلكذملا مث .ةسمخلا عبشت ةفحصلا مث «ةرشعلا عبشت اهيلت ةعصقلا مث ةنفجلا

 .لجرلا عبشت ةفيحصلا مث «ةثالثلاو نيلجرلا

 .رافكلل :يأ ايندلا ين مهل امإف» :هلوق

 2 ىرخأ ةياور ْق ءاجو «ةمايقلا موي :يأ «ةرخآلا 5 مكلو» :هئتوق

 توم ا درجمب هنأ نظي الكل ؛امهنيب عمج امنإو «ةرخآلا ركذ دعب (ِةَم ِةَماَيَقلا َم َمْوَيلا :حيحصلا

 .ماركإلا اذه يف ةرخآلا مكح يف راص

 )117/1١(. "مالعإلا”و «(900 "ملسم حرش :رظنا



 ساّبللا :باَتِك (؟914)ثيدحلا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 صلاخلا ريرحلا سبل لاجرلا ىلع مرحي

 صلاخلا ريرحلا سبل ميرحت ىلع عامجإلا يوونلاو ةمادق نباو ربلادبع نبا لقن
 .هللا ءاش نإ يتأيس امك ءرذع وأ ضراعل الإ «هريغ هطلاخي مل يذلا

 . مهعفوو ءاربلاو ةفيذحو رمع ثيدح نم فلؤملا هركذ ام :عامجإلا دنتسمو

 .0571/5) "عومجملا” و .( 888 /8) "ينغملا” و (05/57-7071205) ؟راكذتسالا” :رظنا

 ءاسنلل ريرحلا حابي

 .ءاسنلل حابم ريرحلا نأ ىلع عامجإلا يوونلاو لاطب نباو ربلادبع نبا لقن

 .ءاسنلاو لاجرلل «هريثكو ريرحلا ليلق هركي ناك هنأ نسحلا نع لاطب نبا ركذو

 عامجإلا دقعنا مث :كلذ دعب لاقو ءامهيلع هميرحت ريبزلا نبا نع يوونلا ركذو

 .لاجرلا ىلع هميرحتو «ءاسنلل هتحابإ ىلع

 يَ يبنلا يناسك :لاق نيحيحصلا يف تفي يلع ثيدح :عامجإلا دنتسم :تلق

 ثيدحو .يئاسن نيب اهتققشف ههجو يف بضغلا تيأرف ؛اهيف تجرخف ءاريس ةلح

 مّرُحَو «ُبَهَلاَو ُريِرَكلا يتم ٍثاَِإِل َّنحُأ» :لاق يي هللا لوسر نأ هتفخ ىسوم يب
 .دهاوش ثيدحللو .(1770) يذمرتلاو :(795 /5) دمحأ هجرخأ .«اًهِروُكُذ ّلَع

 .(70757) "ملسم حرش”و ١١5(« /6) ؟لاطب نبا حرش” و )7١4/17(: ؟راكذتسالا” :رظنا



 ٌبِحلا

 ساّبْلا :ْباَتَك (م«؛)ثيدحلا ( ان

 هيلإ دانتسالاو هيلع سولجلاو ريرحللا لجرلا شارتفا

 سولجلاو سبللا يف ريرحلاو جابيدلا لامعتسا لجرلا ىلع مرحي :لوألا لوقلا

 لوق وهو .لامعتسالا هوجو رئاسو ارتس هذاختاو «هب يطغتلاو هيلإ دانتسالاو هيلع

 . عامجإلاب مرحم هنأ مدقت دقف سبللا امأ ءسبللا ريغب لامعتسالا يف ملعلا لهأ روهمج

 نأ دي يبنلا اناهن :لاق (28797) يراخبلا يف ثنإخ ةفيذح ثيدح :مهتجح

 نأو جابيدلاو ريرحلا سبل نعو ءاهيف لكأن نأو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشن

 مقرب هركذ مدقت يذلا نفخ سنأ ثيدحمب شارتفالا ىلع اولدتسا اذكو .هيلع سلجن

 .سبل ام لوط نم دوسا دق انل ريصح ىلإ تمقف :هيفو ((75)

 مهتده» سنأو سابع نبا نع يورم وهو .ريرح لا شارتفا زوجي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعبو نوشجاملا نباو ةفينح يبأ لوق وهو

 .زقلاب ةوشحملا دئاسولا ىلع سايقلابو ةناهإ عضوم شارفلا نأب :مه جتحاو

 .هيلع لوعي الق ؛صنلا ةلباقم يف جاجتحا هنأب :اذه نع اوبيجأو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 ةرطا *مالعإلا” و 5/١١ ؟متفلا” و ”ةرضر 2 "عومجملا”و ىاذذ؟ /4) ؟لاطب نبا حرش” :رظنا

 .(4107/5) ؟ليغلا»و

 !ريرحلا هسبلي نأ يبصلا يلول زوجي له
 بهذم يف هجوو ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو .زوجي ال :لوألا لوقلا

 .ههغل» دوعسم نب هللادبعو رباجو ةفيذح نع يورم وهو «ةلبانحلا

 ثيدحو «لاجرلل ريرحلا سبل نع يهنلا اهيف يتلا ةلدآلا تامومع :مهتجح

 نم ةرمت ذخأ تنام يلع نب نسحلا ىأر دب يبنلا نأ نيحيحصلا يف كنيخ ةريره يبأ



 نم هعنمي انزلاو «رمخلا برش نم هعنمي [ى :اضيأو (!خيك !خك١ :لاقف ةقدصلا رمت

 .اذه

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلل يناثلا هجولا وهو ؛مه ل حابي :يناثلا لوقلا

 ؛ةباد هسبلأ ول امك ,مهسبلب ميرحتلا قلعتي الف «نيفلكم ريغ مهنأ :مهتجح
 .ءاسنلاك مهف ةنيزلا لحم هنألو

 ثلاثلا هجولا وهو «الف الإو مرح نينس عبس يبصلا غلب نإ :ثلاثلا لوقلا

 .ةريثك ءايشأ يف نيغلابلا مكح هل عبس نبا نأل :اولاق «ةيعفاشلل

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(111؟ /5) "لينلا” و 751١/0 "عومجملا”و ((0941/1) "ينغملا” :رظنا

 يعانصلا نود يعيبطلا :ريرحلاب دارملا

 ريرحلاب دارملاو )2731١/7(: ؟عتمملا حرشلا» يف هكلله نيميثع نبا خيشلا لاق

 ةدود) ىِّمسُت ةدود نم جرخي يعيبطلا ريرحلاو ءيعانصلا نود يعيبطلا ٌريرحلا :انه

 ؛بهذلا هوجولا ضعب نم هبشي هنأل ؛لِجَّرلا ىلع مّرُح اذهلو ,معانو ٍلاغ وهو (ّرَقلا

 كيم هنأ ّكََس ال هنكلو ,بايثلا ةفص ىلع اًسوبلم ناك نإو هب ّلحَتُي ام هنوكل

 .ةّلعلا هذمل ب وكلا اذه لثم سبلي نأ لُجَكلاب نيلي الف «ةأرملل ةبسنلاب ةوهّشلا

 ريرحلا كلمت لجرلل زوجي

 نأ ىلع ءاملعلا عمجأو :(3506/57) "راكذتسالا” يف هنللو ربلادبع نبا لاق

 .هسبل مرح |نإو لالح زئاج لاجرلل ريرحلا كلم

 ؟ةرخآلا يف هسبلي لهف ,ريرحلا سبل ىلع ارصم تام اذإ

 ؟رئابكلا مأ رئاغصلا باب نم ريرحلا ٌسْبَل له



 م جلا

 ساّبللا :ُباَتَح (44)ثيدحلا 1 ف

 ْنَم» :لاق ديو لوسّرلا نأل ؛رئابكلا باب نم وه :ههلل نيميثع نبا خيشلا لاق
 .ديعو اذهو .(ةَّرِخآلا يف ُهْسَبْلَل هاَيْنّدلا يف َريِرَحلا سبل

 :ديعولا اذه ىنعم يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخاف ؛ةلأسملا امأو

 :ىلاعت لاق «ريرحلا ةّنجلا لهأ َساَيِل َّنأل نَا لخدي ال هنأ :ىنعملا :ليقف

 ىلعو ؛لخدي ال نأ :سابللا نامرح مزال نمو [1:جحلا]4 دير اهيِف ْمُهَساَبلَو»

 ىلع تومي ىتح لُجَّرلا اذه بلق نم ناهيإلا خلسني نأ ديدش ريذحت هيف نوكيف اذه
 .ةّنجلا لخدي الف ؛رفكلا

 نإف .كلذ نم مّرْحَّيف ,ريرحلا سبلي ال هنإف ؛ةّنجلا لخد نإو هنأ ىنعملا :ليقو

 ِهيِهَتَنَس ام اَهِيِفَو# :لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىنعملا اذه ىلع ُدِرَي :لئاق لاق

 فيكف ءسُّتلا هيهتشت ٌساَيِل ريرحلا ساَيِل نأ :مولعملا نمو «[١17:فرخزلا]4 ُسْفنأْل
 ؟باوجلا

 نم ٌمَرْحي هنأ امإ - هللا دنع ملعلاو - :باوجلا :هكلك نيميثع نبا خيشلا لاق

 اذه نوكيو «ريرحلا اذه هّسفن يهتشت الأ امإو ءاهب ٌملعأ هللا ؛ِةَدُم ىلإ ريرحلا سابل

 ماعَّطلا نم اًعون يهتشي ال دق ضيرملا نأ امك سنتا لاك مّمنتي الف «هميعن يف اًصقن

 .هلكأم يف اًصقن اذه نوكيو

 .(017 7/0 *تمملا حرشلا” 4١ *) "حتفلا” :رظنا

 ريرحلاب ةوشحملا ةبجلا

 ةدخملاو ابقلا اشح وأ اريرح اهاشحو ريرحلا ريغ نم ةبج ذختا ول :لوألا لوقلا

 يعفاشلا لوق وهو .ءاليخلا مدعل ؛كلذ لك لامعتساو اهسبل زاج «كلذ وحنو

 ا .ةلبانحلا ضعبو



 نِحلا
 * معمم

 ه)ج

 فيعض هجوو ةلبانحلا ضعب لوق وهو .ربخلا مومعل مرحي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلل

 .(875/5) "عومجملا” و )090/١1(« "ينغملا” :رظنا

 هنمثو هتسافن تغلب امهم ريرحلا ريغ سبل زوجي

 نطقلاو ناتكلا بايث سبل زوجي :(770 /5) "عومجملا” يف هنللظ يوونلا لاق

 يف ال ةعنصلاب اهتسافن نأل ؛ناثألا ةسيفن تناك نإو ربولاو رعشلاو فوصلاو

 .انزو لقأو رتتسم هريرح نكل .فوصو

 ساّبللا :باَتِك (94)ثيدحلا (

 ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو لكألا مكح

 لجرلا ىلع ةضفلا ءانإو بهذلا ءانإ يف برشلاو لكألا مرحي :لوألا لوقلا

 .عامجإلا لقن لب ؛ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .ةأرملا ىلعو

 اهكفإ» ةملس مأ ثيدحو .فلؤملا هركذ يذلا كن ةفيذح ثيدح :مهتجح

 راَث ِهيْطَب يف ٌرِجْرَت اَّنِإ ٍةَّضِفلا ِءاَنِإ يف ُبَرْدَي يِذّلا» يي هللا لوسر لاق :تلاق

 )1١50(. ملسمو :(5715) يراخبلا هجرخأ .«!َمَنهَج

 «ةرق نب ةيواعم نع يكحم وهو .ةضف حدق نم برشلاب سأب ال :يناثلا لوقلا
 لاقو «لاععتسالا هوجو رئاسو لكألا زوجيو برشلا مرحي :رهاظلا لهأ لاقو

 .مرحي الو امهيف برشلاو لكآلا هركي :ميدقلا يف يعفاشلا

 لجرلاو .كلذ يف ةحيرص يهف ةمدقتملا ةلدألل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 نيزتلا نم اهنم دصقي امل يلحتلا يف ةأرملاو لجرلا نيب قرف امنإو ءءاوس كلذ يف ةأرملاو

 .ملعأ هللاو ءجوزلل

 .007/1) ؟عومجملا”و :(50376) "ملسم حرش” و 67370 /8) "ينغملا” و )١/ 8١( ؟نايبلا” :رظنا



 نِحلا

 برشلاو لكألا ريغ يف ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا

 ةقعلمب لكألاو لسغلاو ءوضولا نم لامعتسالا عاونأ عيمج مرحي :لوألا لوقلا

 كلذ يف يوتسيو .امهنم ءانإلا يف لوبلاو ءامهنم ةرمجمب رمجتلاو ءامحدحأ نم

 .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .ءاسنلاو لاجرلا

 ؛برشلاو لكألا صخ امنإو .اهيف برشلاو لكألا نع يهنلا مومع :مهتجح

 .الامعتسا بلغألا هنأل

 دواد لوق وهو .برشلاو لكآلا ريغ يف تالاعتسالا رئاس زوجي :يناثلا لوقلا

 ءيش نع ىمن ديب ّيبنلا نأل :هفثله نيميثع نبا لاق «نيميثع نبا هراتخاو يرهاظلا

 غلبأ وهو- ٌدْيََي ٌيبنلا ناكل امهريغ مّرحملا ناك ولو ءبرّشلاو لكألا وهو صوصخم

 .ءيش نود اًئيش ٌصخي ال - مالكلا يف مهنيبأو ءساّنلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه برقألا
 .(05 4/١١ ؟"فاصنإلا7”و 5 /0 "عومجملا” و 5 :50) "ملسم حرش” و (©"517/) "ينغملا” :رظنا

 ساّبللا :باَتك (09:)

14 

 عا
 اه

 لامعتسالا ربغل ةضفلاو بهذلا ةينآ ءانتقا

 دنع فيعض هجوو ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو .اهذاختا زوجي :لوألا لوقلا

 .نيميثع نبا هراتخاو «ةلبانحلا

 .ذاختالا نود لامعتسالا ميرحتب درو عرشلا نأ :مهتجح

 لوق وهو «ةيعفاشلل يناثلا هجولا وهو .كلام بهذم وهو .مرحي :يناثلا لوقلا

 ٠ .ةلبانحلا روهمج

 هلامعتسا ىلإ يدي هذاختا نآلو ؛هذاختا زوجيال هلاعتسا زوجي ال ام نأ :مهتجح

 .ذاختالا يف دوجوم كلذو «ءاليخلاو فرسلا نم هيف لامعتسالا نم عنملا نألو ؛مرحف



 بخل
 م عب

 هج

 ذخأو «برشلاو لكألا نع يهنلا اهيف ةلدألا نأل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .زاوجلا وهو ءلصألا ىلع ىقبيف كلذ ريغ امأو .تالامعتسالا رئاس هنم
 .(70/1) ؟عتمملا حرشلا”و «((358/1) ؟فاصنإلا”و «(” )١/ 070 ٠ ؟عومجملا”و (771/8) ؟ينغملا” :رظنا

 ساّيللا :باَتك (*94)ثيدحلا (



 ٍةَلُح يف ِةَمِل يِذ ْنِم ُتْيَأَر اَم :َلاَق دهضتيم ٍبِزاَع ِنْب ءاَربلا ِنَع -6
6 5-1 

 َنَب اَم َدِيِعَب ههُيَبِكْنَم بر رشي كك ذل فلو هللا لوشَر نم نسخ ةارنع ٠

 .ليوّطلاب الَو ِريِصَقلاِب َسْيَل «ِنْيَبِكْمل

 :ثيدحلا جيرخت

 ضعب ميدقت عم هظفل اذهو ,(757731) ملسمو 7060١(, ,559) يراخبلا هج رخأ

 .ضعب ىلع ظافلألا

 :ثيدحلا ظافلأ

 تيمس «ةمجلا نود سأرلا رعش :يه «ميملا ديدشتو ماللا رسكب (ةل) :هئوق

 .ماملو ممل عمجلاو ةمجلا يهف تداز اذإف .نيبكنملاب تملأ اهنأل ؛كلذب

 .نيبوث نوكي ىتح ةلح ىمسي الو «ءادرو رازإ :ةلحلا (ةلح) :هلوف

 ةالصلا هيلع هرعش نأ :دارملاو .قنعلاو فتكلا نيب ام بكنملا (هيبكنم) :هئوق

 .فوفكم الو روفظم ريغ لسرتسي مالسلاو

 .(477/7) "بجر نبا” و ؛(١7517/1) ؟مالعإلا”و ء(ميملا ةدام) "رينملا حابصملا” :رظنا

 رمحألا سبل مكح

 ةحلطو يلع نع اذه يور .اقلطم رمحألا بوثلا سبل زوجي :لوألا لوقلا

 :ءالؤه ركذ نأ دعب هكللذ ظفاحلا لاق ..هتن# رمع نباو ءاربلاو رفعج نب هللادبعو

 ةبالق يبأو يبعشلاو يعخنلاو بيسملا نب ديعس لوق وهو .ةباحصلا نم دحاو ريغو

 .ةيعفاشلاو رفعج يبأ هنباو نيسحلا نب يلعو نسحلاو لئاو يبأو

 .ءارمح ةلح يف :هيفو .ءفلؤملا هركذ يذلا عنخ ءاربلا ثيدح :مهتجح



 رخلا كير
 ”لاع 7
 ساّيللا :باتك (9”9ه)ثيدحلا هينا

 جرخف :هيفو «(007) ملسمو «(72175) يراخبلا يف كفل ةفيحج يبأ ثيدحو

 .هيقاس ضايب ىلإ رظنأ ينأك ,ءارمح ةلح هيلعو دب يبنلا
 نباو نسحلا لوق وهو .كن# رمع نع يورم وهو .اقلطم عنملا :يناثلا لوقلا

 اهركذ ةفيعض اهلكو ءرمحألا بوثلا نع يهنلا يف تدرو ثيداحأ :مهتجح

 نباو رمع نبا ثيدح نم ءاج )5٠07(( ؟دواد يبأ فيعض» يف هفللج ينابلألا خيشلا

 رمع نبا ثيدح :مهنم ركذن هغنض» دسأ ينب نم ةأرماو جيدخ نب عفارو ورمع

 .مالسلا هيلع دري ملف ,ملسف نارمحأ نابوث هيلع لجر دي يبنلا ىلع رم :لاق دعضني»

 اناهنو :هيفو ؛ثيدحلا ركذ كن ءاربلا ثيدح نم (0859) يراخبلا يف ءاجو

 نع ملعأ هللاو يهنلاو .رمحلا رثايملاو قربتسإلاو يسقلاو جابيدلاو ريرحلا سبل نع

 يتلا رمحلا رثايملا :ديبع وبأ لاق ءريرح نم اهنوكل نكلو ءارمح اهنوكل ال رمحلا رثايملا

 .ريرحو جابيد نم مجعلا بكارم نم تناك اهنع يهنلا ءاج

 .افيفخ هغبص ناك ام نود «ةرمحلاب عبشملا بوثلا سبل هركي :ثلاثلا لوقلا

 .هباحصأ نم ريثك هحجرو دمحأ نع يورم وهو «دهاجمو سواطو ءاطع لوق وهو

 تويبلا يف زوجيو «ةرهشلاو ةنيزلا دصقل اقلطم رمحألا سبل هركي :عبارلا لوقلا

 . طع سابع نبا نع كلذ ءاج .ةنهملاو

 .جسنلا دعب غبص ام عنميو ءجسن مث هلزغ غبص ناك ام حابي :سماخلا لوقلا

 .يباطخلا كلذ ىلإ حنج

 .هنع يهنلا دورول ؛؟رفصعلاب غبصي اب يهنلا صتخا :سداسلا لوقلا

 رخآ نول هيف ام امأو .هلك غبصي يذلا بوثلاب عنم لا صيصخت :عباسلا لوقلا

 نم طلغو :ميقلا نبا لاق «نيميثع نبا هراتخاو ميقلا نبا لوق وهو .الف رمحألا ريغ



 هج

 نايناي نادرب ءارمحلا ةلحلا امنإو ءهريغ اهطلاخي ال اتحب ءارمح تناك اهنأ نظ

 .ةينميلا دوربلا رئاسك ؛دوسألا عم رمح طوطخب ناجوسنم
 هذه بلاغ ركذ ثيح .بيط مالك هلله يربطللو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 بحأ ال ينأ الإ .نول لكب ةغبصملا بايثلا سبل زاوج هارأ يذلا :لاق مث لاوقألا

 سيل هنوكل ؛بايثلا قوف ارهاظ اقلطم رمحألا سبل الو ةرمحلاب اعبشم ناك ام سبل
 يفو «امثِإ نكي ملام ةءورملا نم نامزلا يز ةاعارم نإف ؛اننامز يف ةءورملا لهأ سابل نم

 .ةرهشلا نم برض ىزلا ةفلاخم

 ؟لينلا”و هور كل "حتفلا”و 6 ضل "دازلا”و 2( ؟"بجر نبا”و "فر "عومجملا” :رظنا

 ساّبْللا :ْباَتك (040)ثيدحلا (



 علل تمم
 ساّيللا :باَتِك (مو5)ثيدحلا (ه)جا>- ل 10١ 1 000 0

 اناهعَو عْبَس كي هللا ٌلوُسَو انرَمأ أ :َلاَق هضفني» ٍبِزاَع ٍنْب ءاَرَبلا نع

 ٍراَربِإَو «ٍسِطاَعلا ِتيِمْشَنَو قَراَتجلا عاَبتاَ «ضيرْملا ةدايعب انَرَمَأ : عبس ْنَع

 .مالّسلا ِءاَشْفِإَو ءيِعاَّدلا ِةَباَجِإَو ءموُلُظَلا رضَتَو .- ممل وأ - مَسَقلا

 ٍنَعَو ءِةَضِفلاِب ٍبْرْشلا ِنَعَو ءٍبَهَدلاِب - ِمَنَخَت ْنَع وأ - َميِتاَوَح ْنَع اَناتَو
 .جاَبيَدلاَو قَربَْس 'هإلاَو ءريِرحلا بَل ْنَعَو يملا ٍنَعَو رئي

 .هظفل اذهو «(5077) ملسمو «(2710) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 دعب ءيشلا ىلإ عوجرلا :وهو .دوعلا نم ةذوخأم ةدايعلا (ةدايعب) :هلوق

 .ةميزعلاو لوقلا امإو «تاذلاب افارصنا امإ ؛هنع فارصنالا

 هللا دمحو سطع اذإ هل ءاعدلا وه ةمجعملا نيشلاب (سطاعلا تيمشتو) :هلوق

 بيجتسا اذإ هنأل ؛اتيمشت ءاعدلا يمسو .هللا كمحري :هل لوقي نأ عماسلا ىلعف .ىلاعت

 ءاجرلا تيمشتلا :ليقو .هلجأل هودع هب تمشي يذلا هنع لاز دقف هل وعدملل

 .ةكربلاب هل اعد اذإ هتمش :لوقت برعلاو «كيربتلاو

 ناك اذإ نكل هْثّني الو .هيلع فلح ام ىلإ هتباجإ :وه (مسقملا راربإو) :هلوق
 |ى .همسق ربي مل كلذ وحن وأ ررض فوخ وأ ةدسفم هيف ناك اذإ امأ زئاج رمأ ىلع

 27 يبنلا هل لاقف كبي يبنلا ةرضحب ايؤرلا ربع امل كفاخ ركب ابأ نأ تبث
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 تبصأا)



 ساّبللا :ُباَتك (045)ثيدحلا 1

 ال :لاقف !ينربختل هللا لوسر اي ؛كيلع تمسقأ :لاقف .هاًضْمَب َتأَطْحَأَو اًضْعَب

 .هربخي لو ."!ْمِسَقُ

 :انه دارملاو .هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو :ملظلا (مولظملا رصنو) :هلوق

 رمألا ةلمج نم وهو «ةيافكلا ضورف نم وهو .هنم هصيلختل هملاظ ىلع هتناعإ

 .اررض فخي ملو هيلع ردق نم ىلع هب رمألا هجوتي امنإو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 .ةميلولا تاوعدلا دكوأ نكل ءاهريغو ةميلولا معت (يعادلا ةياجإو) :هلوق

 تشف «راشتنالاو روهظلا ىلع لدت ءاشفإلا ةدام (مالسلا ءاشفإو) :هلوق

 .توصلا ضفخب هئافخإ مدعو هراهظإ مالسلا ءاشفإف .تعاذو ترشتنا اذإ :ةلاقملا

 لاق امك .فرعي مل نم نود فرعي نم هب صخي الو «سانلا نيب هلوادتف هرشن امأو

 .(ْفرْعَتَل ْنَمَو َتْفَرَع ْنَم َلَع َمالّسلاًارْفتَو» :ظلكَي يبنلا

 نيللا يهو «ةراثولا نم ةذوخأم يهو «ةرثيم عمج .(رئايملا نعو) :هلوق

 :يربطلا لاق :اهيف فلتخا دقو .نيل ٌءِيِطَو :يأ «ريثو شارف :مهلوق هنمو «ةموعنلاو

 جابيدلا نمو رمحألا ناوجرألا نم نهجاوزأل نهعضت ءاسنلا تناك فتاطق :رثايملا

 .ريرحلا نم جورسلا ةيشغأ يه :ليقو .مجعلا بكارم تناكو ء.مهجورس ىلع

 ريرخلا نم ذختي ريغصلا شارفلاك ءيش يه :ليقو .جابيدلا نم جورس يه :ليقو

 .لحرلا قوف هتحت بكارلا اهلعجيو ءفوص وأ نطقب ىشحت

 وه اذه .ةددشملا ةلمهملا نيسلا رسكو فاقلا حتفب (يبسقلا نعو) :هلوف

 ملسم يف ءاجو .ريرحلاب ةعاضم بايث يهو .فاقلا رسكب :ليقو .روهشملا حيحصلا

 نم اهب ىتؤي ةعلضم بايثف يسقلا امأو :لاقف يسقلا رسف هنأ نإ يلع نع (3017)

 رحبلا لحاس ىلع رصم ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسن يسقلاو .اذك هبش اهيف ءماشلاو رصم

 .(سينت) نم ةبيرق



 : 3 نِخلا
 ساّبللا :باَتك (؟90)ثيدحلا 20 ف

 .جابيدلا ظيلغ :وه (قربتسإلا) :هلوق

 نم قربتسإلاو سدنسلا ءريرحلا نم سنج :جابيدلا (جابيدلاو) :هئوف

 .هعاونأ

 200١ 0 "؟مالعإلا” و(” ٠ 50( "ملسم حرش” و ةةرككا /ة) "مهفملا” :رظنا
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 ءيمذ نم ناخ عطا كي هللا وش نأ ,دغتي» َرَمع نبا ِنَع -1

 "| مث َكِلَذ لْثِم ُساَّنلا َعَنَصَق ُهَسِبَل اَذإ ِهَمَك ٍنِطاَب يف ُهَّصَق ُلعْجي َناَكَن

 ُهَّصَق ُلَعْجَأَو مت الا اَذَه سَبْلَأ ُتْنُك ّنإ» :َلاَقَق ُهَعَرَتم ِرْدِا َلَع َسَلَج
0 00 

 .ْمُهَميِتاَوَح سانلا ُذْبنف 5 «!ادَبَأ هَمَبلا ال شاَو» :ّلاَق مث هب ىَمَرَق (ٍلْخاَد ْنِم

 .ىَتمَيلا هِي يف ُهَلَعَج : ظل يف

 :ثيدحلا جيرخت

 .كلذ لثم :ةظفل امهدنع سيلو «(7091) ملسمو )13721١(: يراخبلا هجرخأ

 يف :لاق الإ هبسحأ الو :ةيريوج لاق :ظفلب (0877) يراخبلا يف وه (ظفل يفو) :هلوقو

 .مدقتملا مقرلاب هظفلب ملسم يف يهو «دنسلا لاجر دحأ ةيريوجو «ىنميلا هدي

 :ثيدحلا ظافلأ

 ماتيخو اهرسكو ءاتلا حتف :تاغل عبرأ هيفو «ميتاوخ هعمج (متاخ) :هلوق

 .ماتاخو

 يف بكري ام :وهو .صوصف هعمجو اهرسكو ءافلا حتفب صفلا (هصف) :هلوق

 .هريغ نم متاخلا

 .ةحارلا لبق نم هصف لعجي :يأ (هفك نطاب نم) :هئوق



 متل كح

 ثيدحلا (ه)0>ب 0

 .عمجتو مضت اهنأل :ليقو .عفدت :يأ «ندبلا نع فكت اهمآل

 .حرط :ىأ «ذبن (سانلا ذبنف) :هلوق

 )100/1١(. ؟مالعإلا”و ((75091) "ملسم حرش” و ««صصف ةدام) "رينملا حابصملا” :رظنا

 ساّبللا :باَتِك (090)

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ءاسنلل زوجيو لاجرلا ىلع بهذلاب متختلا مرحي

 نب دمحم نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نع يكح ام الإ :هثلل» يوونلا لاق
 |هلئاقف ؛نالطاب نالقنلا ناذهو .مارح ال هوركم هنأ ضعب نعو «.هحابأ هنأ ,مزح

 عم «هل هميرحت ىلع هلبق نم عامجإ عم «ملسم اهركذ يتلا ثيداحألا هذهب جوجحم

 .اَهِئاَنإِل لج ءيِتمأ ِروُكُذ َلَع ٌماَرَح ِنْيََه َّنإ» :ريرحلاو بهذلا يف ويب هلوق 5 2 م يا 2 هكر .٠ . هلالكم 5

 ءاربلا ثيدح نم انه فلؤملا هركذ ام :اضيأ ميرحتلا ىلع ةلدألا نمو :تلق

 اوناك مهنأ مهنع يور «ةباحصلا نم ةلمج هلله ربلادبع نبا ركذو ءاذه

 ام يف ال ةنسلا يف ةجحلاو .فعض مهنع ديناسألا يفو :لاق مث ءبهذلاب نومتختي

 .قيفوتلا هللابو ءاهفلاخ
 .(408/0) "مهفملا”و )75١895(( "ملسم حرش” و ((717) "بتارملا”و «(17/7311/4 /17) "راكذتسالا” :رظنا

 ءاسنلاو لاجرلل ةضفلاب متختلا حابي

 :عامجإلل هلقن دعب هفْلاَو يوونلا لاقو ءكلذ ىلع عامجإلا يوونلاو مزح نبا لقن

 دجت مل نإف :لاق ءلاجرلا راعش نم هنأل ؛ةضفلا متاخ ءاسنلل هركيو :يباطخلا لاق



 و4

0 
 ركل ١ ىههرإ

 ساّبللا :باتك (917)ثيدحلا (5)ح

 هل لصأ ال لطاب وأ فيعض هلاق يذلا اذهو .ههبشو نارفعزب هرفصتلف بهذ متاخ

 .ةضفلا متاخ اهسبل يف ةهارك ال هنأ :باوصلاو

 .(ةا١١١/ه) "مهفملا”و )0١5( ؟ملسم حرش” و 4/2 "عومجملا”و 585(2) "بتارملا” :رظنا

 راجحألا عيمجب متختلا لاجرلل حابي

 عيمجب مهل متختلا نأ ىلع اوقفتاو :(2547) ؟بتارملا” يف هلله مزح نبا لاق

 .هريغو توقايلا نم حابم راجحألا

 تيقاويلاو رهاوجلا عيمجب يلحتلا ةأرملل زوجي

 ءاسنلا يلحت ةحابإ ىلع اوقفتاو :(557) "بتارملا” يف هنلله مزح نبا لاق

 .تيقاويلاو رهاوجلاب

 فكلا نطاب يف متاخلا صف لعج مكح

 لعج زوجيف ؟ءيشب كلذ يف 335 يبنلا رمأي مل :ءاملعلا لاق :هئذلَه يوونلا لاق

 ف هذخنا نمو .نيهجولاب فلسلا لمع دقو ءاهرهاظ يفو فةفك نطاب ْق هصف

 نوصأ هنألو هديب هب ءادتقا لضفأ نطابلا نكلو :اولاق , يشن» سابع نبا اهرهاظ

 .باجعإلاو وهزلا نم دعبأو «هل ملسأو .هصفل

 .(5091) ؟ملسم حرش”و )4١8/6(« '"مهفملا :رظنا

 رصنخلا يف لاجرلل متختلا

 ينإف : فخ سنأ لاق :هيفو . كعنإ» سنأ ثيدح نم (017/5) يراخبلا يف ءاج

 .هرصنخ يف هقيرب ىرأل

 راشأو .هذه يف ديب يبنلا متاخ ناك :لاق كيخ سنأ نع )5١40( ملسم يفو

 .رصنخلا ىلإ



 محلا كج
 ساّبللا :باَتِك (مو)ثيدحلا () ل

 يف همتاخ لعجي لجرلا نأ ىلع عامجإلا يبطرقلاو يوونلاو مزح نبا لقنو

 .(41 /0) "مهفملا”و )7١95(. "ملسم حرش” و )75٠/5((: "عومجملا”و «(؟55) "بتارملا” :رظنا

 ؟ىرسيلا يض وأ ىنميلا يف لجرلا متختي له

 رظنا ءىرسيلا يف هنأ ثيداحأو ىنميلا يف هلعج ٌدْْيَي يبنلا نأ ثيداحأ تءاج

 .حيحصلا جراخ ثيداحأ تءاجو 73١940(. ,7091) ملسمو (0417/7) يراخبلا

 .ةلمج اهنم ظفاحلا ركذ

 يف هزاوج ىلعو «نيميلا يف متختلا زاوج ىلع عامجإلا هنللذ يوونلا لقنو ءاذه

 .امهنم دحاو يف ةهارك الو «راسيلا

 نوريثكو «نيميلا يف فلسلا نم نوريثك متختف ؟لضفأ امهتيأ :اوفلتخاو :لاق

 :انباحصأل ناهجو انبهذم يفو .نيميلا هركو «راسيلا كلام بحتساو «راسيلا يف

 .ماركإلاو ةنيزلاب قحأو .فرشأ نيميلاو «ةنيز هنأل لضفأ نيميلا نأ :حيحصلا
 )377/1١(. "ستقلا” و ,(179/1) "دازلا”و )5١96(« "ملسم حرش” :رظنا

 اهعباصأ عيمج يف ميتاوخلا سبل ةأرملل زوجي

 ةنسلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ :(220415) "ملسم حرش” يف هكلله يوونلا لاق

 .عباصأ يف ميتاوخ ذختت اهنإف ةأرملا امأو ءرصنخلا يف لجرلا متاخ لعج



 ساّبللا :باتك (1418)ثيدحلا

31 

 ريرلا ٍسْبَل ْنَع ىجت كو هللا َلوُسَو نأ كفل ٍباّطَملا ِنْب َرَمْع ْنَع

 .ىَطْسْولاَو ةَباَبَسلا :هْيَعَبْضِإ لكي هللا ٌلوُسَراَََمَهَرَو ءاَذَكَم الإ

 ثالث ْوَأ ِنْوحْبْضِإ َعِضْوَم اَلإ ريح ا ٍسْبُل ْنَع يل هللا ُلوُسَر ىتت :ٍمِلْسِلَو 0 ه4 © < تال هل 2 هذ
 ظ

 .عَبْرأ

 :ثيدحلا جيرختن

 .(17/75059) ملسمو ((2874) يراخبلا هجرخأ

 )١5(. ةياور مدقتملا مقرلاب هدنع يه (ملسملو) :هلوق

 :ثيدحلا ظافلأ

 .برعم ىبمراف :ليقو «يبرع وهو «فورعم ريرحلا (ريرحلا سبل نع) :هلوق

 نم هتصلخ ءيئلا تررحو ءررحم :صلاخ لكل لاقي ؛هصولخل ؛كلذب يمس
 .هريغب طالتخالا

 .ءابلا حتفو ةزمهلا رسك اهحصفأ «تاغل رشع هيف عبصإلا (هيعبصإ) :هئوق

 اهب راشي هنأل ؛كلذب تيمس ء«ماهمإلا يلت يتلا يه ةبابسلا (ةبابسلا) :هلوق

 .بسلا دنع

 .(586 )١١/ "حتفلا” و «(757 )1١/ ؟مالعإلا” :رظنا

 ؟هريغب طلتخملا ريرحلا سبل مكح

 وهو .عباصأ عبرأ ىلع دزي مل اذإ بوثلا يف ريرحلا نم ملعلا حابي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق



 نِخلا
 ١ مور

 ساّبللا :باَتِح (448)ثيدحلا ( ه)ج

 وأ «نيعبصأ عضوم الإ :هيفو .فلؤملا هركذ يذلا كتف رمع ثيدح :مهتجح

 .عبر أ وأ ثالث

 نبا لوق وهو .رثك وأ لق «ريرحلا هطلاخ يذلا بوثلا سبل مرحي :يناثلا لوقلا

 «يبسقلا نع اناهن :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كعالط ءاربلا ثيدح :مهتجح

 .فرصلا ريرحلا هنأ ال ءريرحلا طلاخي يذلا هنأ هريسفت يف ءاج ىسقلاو

 نإو زوجي لب «عباصأ عبرأب ريدقت الب «ريرحلا نم ملعلا حابي :ثلاثلا لوقلا

 .ةيكلالا ضعب لوق وهو .رثك

 نم طلتخملا ردقلا ديدحت هيف كعلخ رمع ثيدح نأل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 عباصأ عبرأ رادقم ريرحلا نم لحي هنأ ىلع ةلالد هيف ثيدحلا :يناكوشلا لاق «ريرحلا

 ةربإلاب لومعملاو جوسنملاو بوثلا ىلع بكرملا نيب قرف ريغ نم فاجسلاو زارطلاك

 157١(. /5) "لينلا”و 554/١ "حتفلا”و «5059) "ملسم حرش” ن(/5) «راكذتسالا” :رظنا
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 يلج » _يرت» ىج
 سيئ وزد» ةيد» سكش»

 ٠4 كي نِحلا ردح ىادكامب تا ها تصقحم

 داهجلا :باتك (...)ثيدحلا هي سل

 :داهجلا فيرعت

 تغلب :يأ ءاداهج تدهاج :لاقي «ةقشملا :ةغل هلصأ ميحلا رسكب :داهجلا

 .ةقشملا

 ىلع اضيأ قلطيو .قرطلا عاطقو ةاغبلاو رافكلا لاتق يف دهجلا لذب :اًعرشو

 .قاسفلاو ناطيشلاو سفنلا ةدهاجج

 .0771/5) "حيضوتلا” و ,(7 /5) "مستفلا” :رظنا

 :عورشم داهجلا

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هتيعورشم ىلع لد

 :ىلاعت هلوقو «[717:ةرقبلا]4 ُلاََقْلا ْمُكحَِلَع بيك :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 لإ َمْثَلقاَمَأ هنأ ( لبس يف أوُرِفْنَأ هَل َلِبِق اذِإ كَل اَم انماء لا اهثاكي»

 .تايآلا نم اهريغو [:ةبوتلال# ٍضْنَأْل

 .بابلا اذه يف هلو فلؤملا هركذ ام اهنمف :ةنسلا امأو

 دحاو ريغ هلقن .ةلمجلا يف داهجلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ دقف عامجإلا امأو

 .ملعلا لهأ نم
 .(501) ؟بتارملا” :رظنا



 نِخلا
 0 3 اس

 داهجلا :باتك (14919)ثيدحلا(0)ج

 يلا ِهماَيأ ضَْب يني هللا َلوُسَو َنَأ .تنخ ىقْوَأ يبأ ِنْبلاِدْبَع ْنَع 9
 اميل :َلاَقَف «ْمِهِف َماَق ٌسْمَّشلا ٍتلاَم اَذِإ ىّتَح تلا َوُدعلا اًهيِف يت

 ءاوُريْضاَف ْمُهوُمَتيِقَل اَذِإ اَذإَف َديِفاَعلا هللا اوُنَأْساَو ٌوُدَعلا َءاَقِل اوَنَمَتَت ال ءُسَّنلا مرو

 َلْزْنُم ّمهللا» :هللك ّننلا َلاَق م  .«ٍفوُيّسلا ٍلالظ َتَحَن َهَنَلا َّنَأ اوُمَلْعاَو

 .(!ْمِهْيَلَع ان ْرَصْناَو ,ْمِهْمْرْها ءِباَرْخَألا َمِزاَهَو ب «باَحّسلا َيِرْجيَو .باتكلا
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 :ثيدحلا جيرخت

 .(1747) ملسمو ((7070750705) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةرجاهلا نع لاتقلا رخؤي ناك هنأ ينعي (سمشلا تلام اذإ ىتح رظتنا) :هلوق

 مّْوي يتلا حالسلا لمح مهيلع فخيو «ةلتاقملا نع تقولا دربيل ؛؟سمشلا ليمت نأ ىلإ

 .ءاعدلا ةباجإ ةنظم وهو ةالصلا تقو تقولا كلذ نآلو ؛ةرجاهلا ةدش يف اهلمح

 :َك لاق امك اهب رصن يتلا رصنلا حاير بوبه راظتنال كلذ لعفي ناك لب :ليقو

 حاير ببعو ءسمشلا لوزت ىتح رظتتي دي هنأ رخآ ثيدح يفو .«اًبّصلاب َتْرِصُنا

 .رصنلا

 ةروص نم هيف ال ؛ودعلا ءاقل ينمت نع ىبع (نإ «ودعلا ءاقل اونمتت دت ال» :هثكوخ

 هللا نمض دقو ءيغب عون وهو «ةوقلاب قوثولاو ,ءسفنلا ىلع لاكتالاو باجعإلا

 اذهو «هراقتحاو ودعلاب مامتهالا ةلق نمضتي هنألو ؛هرصني نأ هيلع يغب نمل ىلاعت

 .مزحلاو طايتحالا فلاخي



 نحل

 داهجلا :باتك (444)ثيدحلا هل

 يهو «ةيفاعلا لاؤسب رمألا يف ثيداحألا ترثك «ةيفاعلا هللا اولأساو» :هلوق

 نيدلا يف ءنطابلاو ندبلا يف تاهوركملا عيمج عفدل ةلوانتملا ةماعلا ظافلألا نم

 .ةرخآلاو ايندلاو

 ىلع ثحو ةقيقحلا عوقو دنع ربصلاب رمأ 'اوربصاف مهومتيقل اذإف» :هلوق

 ربصلا وهو عزج الو ىوكش راهظإ ريغ نم ملؤي ام مظك وهو «لاتقلا يف ربصلا

 تريلا اهي # :ىلاعت هلوق يف لاتقلا بادآ هللا عمج دقو .هناكرأ دكآ وهو «ليمجلا

 هلأ أوُعيِطَأَو (0) 2 سيق كك اًيؤك هيأ أورُكَدَأو أوتبفأف ةَعْو سبق اذ أونما

 آو 2 تيبريدصلا مم هلأ نإ ًاوريصاَو يدي بَعْدَ اون أوُحَركَت الو ُهوُسَرَو
 أَو هلا ٍل بس نع توُُدُضَيَو سانا ُهآَضِرَو اًرطَب مهرديد نم اوُجَرَح نيل اوُكَم
 .[ ؛/- :5:لافتألا]# طيح َنوُلَمَحَي اَمِب

 ببسلاو «هللا باوث :هانعم «فويسلا لالظ تحت ةنجلا نأ اوملعاو» :هلوق

 ؛هللا ليبس يف نيدهاجملا يشمو «هللا ليبس يف فويسلاب برضلا دنع ةنخلا ىلإ لصوملا

 .اوتبثاو قدصب هيف اورضحاف

 ٌمُهَبْزَمُي مُهوُلَيَْق# :ىلاعت هلوق ىلإ اذهب راشأ «باتكلا لزنم مهللا» :هلوق

 .[4١:ةبوتلا]# َمُكصيِدَيَأِب ُهَّشَأ

 باحسلا ريخست يف ةرهاظلا ةردقلا ىلإ اذهب راشأ «باحسلا يرجبو» :هلوق

 «حيرلا بوبه عم هناكم يف رمتسي ثيحو «ىلاعت هللا ةئيشمب حيرلا كرحي ثيح

 يف مهتكر ح يف نيدهاجملا ةناعإ ىلإ هتكرحب راشأف «رطمت ال ىرخأو ةرات رطمت ثيحو

 .مهعم ام ةمينغ ىلإ رطملا لازنإبو ,مهنع رافكلا يديأ كاسمإ ىلإ هفوقوبو «لاتقلا

 هللا مهمزهف ةنيدملا يف هيلع اوبزحت نيذلا :مهب ينعي «بازحألا مزاهو» :هلوق

 لازنإب نإف ؛ثالثلا معنلا هذه مظع ىلع هيبنتلا هيف :هللله ظفاحلا لاق ءحيرلاب ىلاعت



 ةمعنلا تلصح باحسلا ءارجإبو .مالسإلا يهو ةيورخألا ةمعنلا تلصح باتكلا

 مهللا :لاق هنأكو « «نيتمعنلا ظفح لصح بازحألا ةميزهبو «قزرلا ي ىهو ةيويندلا

 .!امهقبأف ءارهتظفحو ةيويندلاو ةيورخألا نيتمعنلا ميظعب تمعنأ اك

 ,2195/5) ؟معفلا”و )514/1١( ؟مالعإلا” و «(10/57) "ملسم حرش” و ((077 /6) "مهفملا” :رظنا

 دخلا
 هر

 يف موي : ًطاَبر» :َلاَق لك هللا َلوُسَر نأ كن ٍدْعَس ِنْب لْهَس ْنَع -«*

 يهز قل يف كح طم عضو اياد نزح هلا ليي

 َنِم ٌرْيَح ُةَوْدَعلا وأ هللا ٍليِبَس يف ُدبَعلا اَهحوُرَي ٌةَحْوَرلاَو اَهّْيَلَع ام َو اَْنَدلا

 .اًهيَلَع اَمَو اَينَدلا

 ع

 و

 :ثيدحلا جيرخت

 )188١( هجرخأف ملسم امأو ,يراخبلل قايسلا اذهب وهو (3845) يراخبلا هجرخأ

 .«اهيف امو ايندلا نم ريخ «هللا ليبس يف دبعلا اهودغي ةودغلاو» :هظفلو ءارصتخم

 :ثيدحلا ظافلأ

 ناكملا ةمزالم :وه «ةفيفخلا ةدحوملا ءابلا حتفو ءارلا رسكب 'طابر) :هلوف

 .مهنم نيملسملا ةسارحل ؛رافكلاو نيملسملا نيب يذلا

 .داهجلا :يأ (هللا ليبس يف» :هلوق

 هلك ايندلا ميعن نم ريخ كلذ باوث نأ :يأ «اهيلع امو ايندلا نم ريخ» :هلوق

 .قاب ةرخآلا ميعنو لئاز هنأل ؟هب همعنت دصقو «ناسنإلا هكلم ول

 حتفب ءطوسلا «اهيلع امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف مكدحأ طوس عضومو» :هلوق

 هنأل ؛هب لثملا برض امنإو .اصعلا نودو بيضقلا قوف برض ةادأ :واولا نوكسو نيسلا



 ف
 ءار سكر

 داهجلا :باتك (؛١01)ثيدحلا (0)ج

 نأ ىلع هب مالسلاو ةالصلا هيلع هبنو .فحزلا يف هسرف برضي هنأل ؛سوقلا صخي ام
 .ايندلا يف اهفات ناك نإو «ةسافنلا ةياغ يف ةرخآلا يف طوسلا عضوم

 يأ يف جورخلا :وهو .حاورلا نم ةدحاولا ةرملا :ءارلا حتفب «ةحورلاو» :هلوف

 .اهبورغ ىلإ سمشلا لاوز نم ناك تقو

 يأ يف جورخلا : وهو .ودغلا نم ةدحاولا ةرملا :نيغلا حتفب فب «ةودغلا وأ» :كلتوقف

 .لاوزلا ىلإ راهنلا لوأ نم ناك تقو

 .(86:14/5) "حتفلا” و .(586 )٠١/ "مالعإلا”و .(1881) "ملسم حرش” و ,(7//0/09) ؟مهفملا” :رظنا

 هر

 :مِلَسْجَو - هللا َبَدَتْنا» :ّلاَك هَل يدل ِنَع ع دنع نا ٌةَريَره يب نع

 يف ُناَعِإَ .يوس يف هج الإ جري ال وليس يف جرح ني نا مق
 هيَكْسَم لإ ةَعجْرَأ وأ كتبا َُلِْدَأ ْنَأ :ُنياَض َنِع َوُهَف يسرب ٌقيِدْصََو
 "قي ذأ بأ نم ل امالي ثم عر يذل

 - لوس يف داي نم ب ُمَلعَأ ُهللاَو - هللا ٍليبَس ين دِاَحجبملا لَم :مِ

 ُهَلِخْدُم ْنَأ لل هيمو هجم لو ف فشل
 ريب ربا هيج
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 ةَميَِع ْوَأ رْجَأ عَماِياَس اس ُةَعِجْرُي وَ نَا

 .«نمضت» :ظفلب هظفل اذهو «(14177) ملسمو 27/517“ "117 77) يراخبلا هجرخأ

 .هكللوب فنصملا هيلع هبن

 ملسمو هظفل اذهو (؟17417) يراخبلا يف وه لب «(خلإ «...دهاجملا لثم» :ملسللو) :هلوق

 .(١مالك)و(١٠ : /اما/5)



 :ثيدحلا ظافلأ

 هلضفب ةنجلا هل ىلاعت هللا بجوأ :امهانعم (نمضت» :هلوقو «بدتنا» :هلوق

 ئرتْسأ هلأ نإ :ىلاعت هلوقل قفاوم ةلافكلاو نامضلا اذهو .ىلاعتو هناحبس همركو

 ١١١[. :ةبوتلا] ةيآلا 4 َدَّنصبْلأٌم هَل كاب مومو َعهَسْفَنأ يبمْؤُمْلا ترو

 جرخي لعاف هنأل ؛هيلع فطع ام اذكو عفرلاب وه «ليبس يف داهج الإ» :هلوقف

 ال :هريدقتو هل لوعفم هنأ ىلع بوصنم وه :هفللذ يوونلا لاقو ءغرفم ءانثتسالاو

 .قيدصتلاو ناويإلاو داهجلا الإ كرحملا هكرحيو جرخملا هجرخي

 :ىنعمب هنأ :امهدحأ :نيهجو انه «نماض» يف اوركذ «نماض يلع وهف» :هئوق

 .نامض وذ :ىنعمب هنأ :يناثلاو .قوفدمو قفاد ءاك نومضم

 «ةمينغ وأ رجأ نم لان ام التان هنم جرخ يذلا هنكسم ىلإ هعجرأ وأ» :هلوق

 رجألا نم وأ منغي مل نإ ةمينغ الب رجألا نم هل لصح ام :هانعم :هنللَو يوونلا لاق

 اذكو «ةمينغو رجأ نم :يأ ءواولا ىنعمب انه (وأ) نإ :ليقو .اومنغ نإ اعم ةمينغلاو

 دعب يتلا ىبحي نب ىيحي ةياور يف ملسم يف عقو اذكو «دواد يبأ ةياور يف واولاب عقو

 لكب اريخ لاني داهجلل جراخلا نأ نمض ىلاعت هللا نأ :ثيدحلا ىنعمو «واولاب هذه

 رجأب عجري نأ امإو ءرجأب عجري نأ امإو «ةنجلا لخديف دهشتسي نأ امإف لاح

 .ةمينغو

 يف صالخإلا بوجو ىلإ ةراشإ هيف «هليبس ين دهاجي نمب ملعأ هللاو» :هلوق

 .يبطرقلا هلاق .هتلقب راعشإو «صالخإلل داعبتساو ؛هيف صلخملاب هيونتو داهجلا
 .07/7) "حتفلا”و )597/1١(( "مالعإلا” و )١8177( ؟ملسم حرش” و 7/١5(( /) ؟مهفملا” :رظنا



 :ثيدحلا جيرخت

 )١81/5(. ملسمو .هظفل اذهو «(0017) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ناكسإو فاكلا حتفب ملكلاو ؛حورجملا مولكملا ملكي مولكم نم ام» :هلوق

 .حرجب :فاكلا ناكسإب ملكيو .حرجلا :ماللا

 ىلع ةمايقلا موي هئيجج ِق ةمكحلاو «ىمدي هملكو ةمايقلا موي ءاج الإ» :هلوق

 : هتكيه

 .ةرهاظ ةداهش لتقلاب هملاظ ىلع ادهاش نوكي نأ ١(

 .ىلاعت هللا ةعاط يف هسفن هلذبو «هتليضف ىلع دهاش هعم نوكي نأ (؟

 6 "مالعإلا” و 1 410/7) "؟ملسم حرش :رظنا

 يف ةَوَذ دَغ) :ِلل هللا لوس اق :ّلاَك

 2 ل . 1 3 6 تم 0 0 2
 هج رخأ .(ْتَيَرْغَو سل هيلع َتَعَلَط امي رتخ .ةحور وأ ىلا ليبَس

 ها

 .يراخبلا هجرخي ملو .فتصملا هازع امك هب اًدرفنم (1841) ملسم هجرخأ



 , ضب
 ٍداهجلا :باتك (04٠4)ثيدحلا (ه)ج

 :ثيدحلا ظافلأ

 يف ةحورلاو ةودغلا يف مالكلا مدقت «ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغ١ :هلوق

 .بابلا ثيداحأ نم يناثلا ثيدحلا

 امو ايندلا نم ريخ :ىنعمب وه «تبرغو سمشلا هيلع تعلط امن ريخ» :هئوق

 .روكذملا ثيدحلا يف هيلع مالكلا مدقت دقو .اهيلع

 7 ٍليِبَس يف ةودغا :ةليلَو هللا لوسَر لاق :لاق كعنإخ ام نب سنأ نع -+5 مس . هلئالبص ر؟ 0 ريم 1 . 1 0000 7 2

 :ثيدحلا جيرخت

 يراخبلا ىلإ هازع ثيح فنصملا مهوو :(1880) ملسمو «(؟1/475) يراخبلا هجرخأ

 .طقف

 :ثيدحلا ظافلأ

 .بابلا ثيداحأ نم يناثلا ثيدحلا دنع ثيدحلا ظافلأ ىلع مالكلا مدقت

 :ثيداحألا هنذهب ةقلعتملا لئاسملا

 داهجلا لضف

 كب :ىلاعت هلوق اهنم ءادج ةريثك ةنسلاو نآرقلا يف داهحلا لضف ىلع ةلدألا

 اليس فدوه ولو أب نيف () ملأ ادع ني كم وزي لع دل لانمي
 .[11- ٠ ١ :فصلا]4 نوه دذررح : ل شو لوما

 .اهنم ةلمج هفلله فلؤملا ركذ دقو .اضيأ ةريثك ةنسلا يف اذكو

 -و
- 

١20 



 لضف ةمئألا عم داهجلا نأ اوقفتاو :هثلله مزح نبا لاق ءكلذ ىلع عامجإلا لقُّتو

 نم رثكأ ةنسلاو باتكلا يف هلئاضف ركذو داهجلاب رمألاو :هئللك ةيميت نبا لاقو

 جحلا نم لضفأ ءاملعلا قافتاب ناكو .ناسنإلا هب عوطت ام لضفأ ناك اذهلو ؛رصحب نأ

 .كلذ ىلع ةلدألا ضعب هنثلَو ركذ مث .عوطتلا موصلاو عوطتلا ةالصلا نمو ةرمعلاو

 ةفئوح /؟) ؟ىواتفلا”و (ك1) "بتارملا” :رظنا

 داهجلا مكح

 ضورف نم ضرف لاتقلاب مهؤادتباو مهنكامأ يف ودعلا بلط :لوألا لوقلا |

 لهأ ةماع لوق وهو .نيقابلا نع طقس نيملسملا نم يناكلا ددعلا هب ماق اذإ «ةيافكلا

 .كلذ ىلع عامجإلا لقن لب «ملعلا

 ٍرَرَصلَ يلْوَأ لع َنيِِمْؤَمْلا نم َتوُدِعَْمْلا ىوَيْسم : ال :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةحح

 يشر مهلوَمأي َندِهسمْلا هلأ َلَّضَع َيضنَأَو هوما هللا لبس يف َنوُدِهمْلَو رتل ََ . 2 0011 رس 011

 :اولاق 0: ءاسنلا]4 ايظا انيك نيو أَلَع نهم هَماَلَصَقَو يَسفلَ هَلأ َدَحو اكو برم

 .ىرخأ ةلدأ مهو .مهريغ داهج عم نيمثآ ريغ نيدعاقلا نأ ىلع لدي اذهو

 نيدعنمل

 يورم وهو «بيسملا نبا لوق وهو .نيع ضرف بلطلا يف ءادتيالا :يناثلا لوقلا

 .دمهضنؤع دوسألا نب دادقملاو بويأ يبأ نع

 نأب :اذه نع بيجأو .[41:ةبوتلا]4 اَلاَِيَو اناَمِج أوُرِفَنأ# :هلوق :مهتجح

 .رافنتسالا لاح ةيآلاب دوصقملا

 نب هللا ديبعو ةمربش نبا لوق وهو .بجاوب سيلو عوطت وه :ثلاثلا لوقلا
 .نسحلا



 ' ليل 2
 داهجلا :باتك (4؛04)ثيدحلا هرب

 «تالاح يف نيع ضرف نوكيو .ةيافك ضرف هنأو لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءاذه دعب يأيس اك

 «حتفلا” و :(075 /9) ؟يبطرقلا”و 22٠١1١5 /) ؟عانقإلا”و ,(98/15) ؟نايبلا”و .(7 58 /8) "ينغملا” :رظنا

 .(8079/7) ؟ةيادبلا” و ««”9//)

 عاونأ ةعبرأ ىلع داهجلا

 لمعلا مث : نيدلا رومأ ملعت ىلع اهدهاجي نأ :وهو ءسفنلا داهج :لوآلا عونلا

 ميقلا نبا لاق ,ةوعدلا قاشم ىلع ربصلا مث «هيلإ ةوعدلاو هملعي ال نم ميلعت مث ءاهب

 ىلع فوعمجم فلسلا نإف ةنيينابرلا نم راصص عيرألا بتارللا هذه لمكتسا اذإف : فلل

 ملع نمف .هملعيو هب لمعيو قحلا فرعي ىتح اينابر ىمسي نأ قحتسي سي ال ملاعلا نأ

 .تاوامسلا توكلم يف اهيظع ىعدي كاذف َمَّلَعو لمعو

 نم هنيزي امو «تاهبشلا نم هب يأي ام عفد ىلع .ناطيشلا داهج :ناثلا

 .تاوهشلا

 .سفنلاو لاملاو ناسللاو بلقلاب نوكي وهو .نيقفانملاو رافكلا داهج :ثلاثلا

 .ناسللاب صخأ نيقفانملا داهجو .ديلاب صخأ رافكلا داهجو

 نإف ءردق اذإ ديلاب كلذ نوكيو تاركنملاو عدبلاو ملظلا بابرأ داهج :عبارلا

 يف روهشملا تنل ديعس يبأ ثيدحل ؛هبلقب دهاج زجع نإف «ناسللا ىلإ لقتنا زجع

 1 ْنِإَ ِناَسِِبَف ْعِطَتْسَي 1 ْنِإَف ديب ُهريَعْيلَ اًركْنُم ْمُكْنِم ىَأَر ْنَم' :(59) ملسم

 .«نائيإلا ٌفَعْضَأ َكِلَذَو َِْعبَ ْعِطَنْسَي
 .(” دو "حتفلا” و (4/5) "دازلا” :رظنا

 تالاح يف داهجلا نيعتي

 :تالاح عبرأ يف نيع ضرف داهجلا ريصي



 داهجلا :باتك (؛404)ثيدحلا هي

 فارصنالا رضح نم ىلع مرح «نافصلا لباقتو نافحزلا ىقتلا اذإ :ىلوألا

 كد اهْحر أورْفَك سلا ميل اد أوْنما َنِمِرْلا اَهُيَأَكَي # :ىلاعت هلوقل 1

 َهَنف نإ ارحم وَ ٍلاََقْل اك ورحم رحم الإ ةربد قيمي ملوي نمو 0 © َراَبَخَل لأ و

 .[1 1-35 لافألا]4 ُرِصْلَأ تيوب دحر ”ر هلأ بق يقيس ذك

 .هيف فالخ ال اذهو .مهعفدو مه اتق هلهأ ىلع نيعت دلبب رافكلا لزن اذإ :ةيناثلا

 اهُيَأتي # :ىلاعت هلوقل ؛هعم ريفنلا مهمزل اموق مامإلا رفنتسا اذإ :ةثلاثلا

 ميِضرَأ ٍضراْلا َكَِمْثَهاَنأ هَل ليِبَس يف أورِقْنَأ ذل َلِيِق اَذِإ كلام ْأوُنَماَء ل

 ليلك اَّلِإ ٍةَرِخآلا يف ايلا َةرَيَكْل ُعَتَم اَمَت ةَرْجأْلا_ حرم ه انين لأ ةزيصلا

 هورضت الو مكصَرع موه ُلِدْبَبَسَيَو اميل اًياَذَع 2 عطتني 1 ال

 يف انفع ةشئاع ثيدحو 8 و-:ةبوعلا]4 ٌرِصَنَ ِءَىَت لك ص 7 عه

 .«اوُرِفْناَف ْمتْرِفْنَتْسا اَذِإَو» :لاق ديو هللا لوسر نأ (18154) ملسم

 :هلللذ نيميثع نبا خيشلا لاق ءنيع ضرف هيلع راص هيلإ جيتحا اذإ :ةعبارلا

 نأ هيلع بجي ذئنيحف ؛لجرلا اذه الإ اهتدايق فرعي ال تارئاطو تابابد اندنع :هلاثم

 .هيلإ نوجاتحم سانلا نأل ؛لتاقي
 .07 /8) "عتمملا حرشلا” و «(07 55/4) "ينغملا”و «(501) "بتارملا” ؛رظنا

 طرتشتاط

 دهاجملا يف طرتشت طورش

 ءوِلوُسَرو هلأ َنوموَف # :ىملاعت هلوقل ؛رفاكلا ىلع داهج الف .[لسم نوكي نأ :لوألا
 يف نومأم ريغ رفاكلا نآلو ؛نينمؤملل باطخ اذهو .[١١:فصلا]4 هبال يس ِفَنوُدِهَحَو

 .داهجلا



 نبا ثيدحلو ؛ةينبلا فيعض هنأل ؛يبصلا ىلع داهج الف .اغلاب نوكي نأ :يناثلا

 ةرشع عبرأ نبا انأو دحأ موي ْةيَي يبنلا لع تضرع :لاق نيحيحصلا يف ديم رمع

 .طرشلا اذه ىلع عامجإلا لقن دقو «ثيداحأ ةيناث دعب هركذ يتأيسو .ينزجي ملف ةنس

 ْنَع ُمّلَقلا َعِفْر» :ُدْيَي هلوقل ؛نونجملا ىلع داهج الف .القاع نوكي نأ :ثلاثلا

 .داهجلا هنم ىتأتي ال هنألو ؛(َلِقْعَي ىَتَح ُنوُنْحَلا» :مهنمو اَدَّناََت

 ولو ىتح .عامجإلا اذه ىلع لقن .قيقرلا ىلع بجي الف .ارح نوكي نأ :عبارلا

 نأ هديسلو «كالهلل هضرعي ىتح هحور يف هل قح ال ذإ ؛هيلع بجي ال هديس هرمأ
 .ةمدخلل هبحصتسي

 هتنذأتسا نيح ويبي يبنلا لوقل ؛ةأرملا ىلع بجي الف .اركذ نوكي نأ :سماخلا

 اذه ىلع لقنو .(؟58170) يراخبلا هجرخأ .(ّجَحْلا َنُكْداَهِجا :لاق داهجلا يف ةشئاع

 .اركذ هنوك ملعي ال هنأل ؛لكشم ىثنخ ىلع بجي ال كلذكو .عامجإلا

 ىلع الو «عانمجإلاب ضيرملا ىلع داهج الف .ررضلا نم ًيلس نوكي نأ :سداسلا

 َكَع َنَيَل# :ىلاعت هلوقل ؛مهمكح يف نمو ءْلَّسَألا ىلعالو جرعألا ىلع الو ىمعألا

 راذعألا هذه نألو ؛[107:حتفلا]4ٌجّرَح ٍضيِرَمْلا َلَعاَلَو رح رح جرشألا َلَعاَلَو ٌحَرَح ينقل

 .داهجلا نم هعنمت

 و دازلا ىلع ردقي ال ريقف ىلع داهج الف .لاملاب اعيطتسم نوكي نأ : عباسلا

 َكَعاَلَو ىَضْرمْلا َلَعاَلَو ءَضَعُصل َلَع سيل » :ىاعت هلوقل ؛عامجإلاب اذهو «داهجلا ةنؤم
 نم تَِنسْحمْلا َلَعاَم .هلوسرو هَل هلو أوُحَصت ادِإ ٌعَرَح تقف ام تودي ال ل

 ذجأ ل كنف َمُهَلِيْحَسِل َكَرْنأ ام اَذإ تريلا لع 12057 دبحَي ُروُفَح هَل او لبيس

 ام اوذجي الأ ارح عدلا نه ُسيِنَت ْرْهْنَسَيَلَو ْأَلَو وْيَع ْتكحْلَجَل آم



 نحلا
4 

006 , 
 داهجلا :باتك (4.؛)ثيدحلا (هزب د

 . . : 3 < مع .
 هنم نوطعي .دنج ناويد مهل نكي ل نم ىلع لومحم اذهو .[91-947:ةبوتلا]# َنوُقْفَسي

 .بوكرملاو ةقفنلاو حالسلا

 داهجلا ماكحأ” و )1١17/9(2 ؟عانقإلا” و ,00 517 /4) ينغملا” و ,659 /5) ؟ةيادبلا” و *٠١(« /15) ؟نايبلا” :رظنا

 .(57/1) "سفنلاب



 الا لوُسَر َعَم اَنْجَرََح :َلاَق كعنيخ ٌيِراَصَنَلا َةَداَتَق يبَأ ْنَع 0 ع 1 9 06
 و هب

 م 0-0 11 ريك عك يكسو 2 320 0 1 2 0 ها رويل س 0

 ةنيب هيلع هل اليتق لتق ْنَم» :ِةِكَو هللا لوُسَر لاقف - ةّصق َرْكْذَو - ٍنْيَنَح

 .اثالث اهاق .«هبلَس ًّ ا وعكا

 :ثيدحلا جيرخت

 .(109/61) ملسمو )7١57(: يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةعضب ةكم نيبو هئيب «تافرع ءارو فئاطلاو ةكم نيب داو :وه (نينح) :هئوق

 حتفلا نإف ؛ةليل ةرشع سمخ ةكم حتفو نينح ةوزغ نيبو .فورعم وهو اليم رشع

 .اهنم لاوش سماخ نينحو «ناث ةنس ناضمر نيرشع يف ناك

 حضوت ةمالع :انه دارملاو «ةمالعلا يه لصألا يف :ةنيبلا «ةنيب هيلع هل» :هئوق

 اب كلذ وحن وأ هفيس وأ لتاقلا مهس ةيؤرب حجار نظ وأ دحاو رابخإ امإ :لتاقلا هنأ

 .بلسلا قاقحتسا نم هيعدي اميف هبناج حجري

 فنملاو ليتقلا بايث نم بولسملا ءىيشلا :وه بلسلا «هبلس هلف» :هئوق

 متاخو ةقطنمو راوس اذكو ماجلو جارسو بوكرمو حالسو عردلاك برحلا تالآو

 يعفاشلا نعو ءبلسلا نم تسيل سرفلا دمحأ دنعو .روهمجلا دنع اذهو «ةقفنو

 .برحلا تاودأب صتخي
 .(؟7//410) "حتفلا” و 008 )1١/ ؟مالعإلا” :رظنا



 يحلا

 داهجلا :باتك (؛405)ثيدحلا (ه)+

-4 

 َنيِكر ملا َنِم نع لي يلا ىَنأ :َلاَق عنخ عَّوكألا ْنْب َةَمَلَس ْنَع -1
 هس

 :ةللكي بلا َلاَقَف لَا َّمُث ُثَدَحَتَي ِهباَحْضَأ َدْنِع َسّلَجَق ءِرَمَس يف َوُهَو

 .ُهَبَلَس يِنلَمتف ؛ُهتلَتَقَف «1هوُلُدْاَو ةوُبْلْطا»

 ُهَبَلَس هلا :ٌلاَقَف .عَوْمألا ُن 1 :اوُلاَقَ .21؟ َلِجَّرلا َلَتَق ْنَم» :َلاَقَف :ةياور يفو

 .(عَمحَأ

 :ثيدحلا جيرخت

 ملسمو «(هلفنف) هدنع «(ينلفنف) :هلوق الإ .هظفل اذهو )700١1( يراخبلا هجرخأ

 .ةصق هيفو «ثيدحلا يف ةروكذملا ظافلألا هيف سيلو )١1755(

 .مدقتملا مقرلاب ملسم يف يه :(ةياور يفو) :هلوقو

 :ثيدحلا ظافلأ

 .همسا ىلع فقوي مل (نيكرشملا نم نيع كي هللا لوسر ىتأ) :هلوق

 وأ هنيعب هلمع لج نأل ؛انيع سوساجلا يمسو .سوساج :يأ (نيع) :هلوق

 انيع راص هندب عيمج نأك ءاهيف هقارغتساو ةيؤرلاب هماتها ةدشل

 .نزاوه ةوزغ يف كلذ نأ :ملسم يف ءاج (رفس ين وهو) :هلوق

 «ةمسقلاب قحتسملا مهسلا ريغ «ةمينغلا نم ءاطعلا :وه ءافلاب (ينلفنف) :هلوق

 .ةالصلا ةلفان هنمو ءبجاولا ىلع دئازلا وهف

 .اذه لبق يذلا ثيدحلا يف مالكلا مدقت (هبلس) :هلوق

 .(1328/5) "متفلا” و )519/1١( "مالعإلا” :رظنا



 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 طورش لتاقلا هقحتسي يذلا بلسلا يف طرتشي

 وأ «ةأرما لتق نإ امأف ءمهلتق زوجي نيذلا ةلتاقملا نم لوتقملا نوكي نأ :لوألا

 هو ياس قحتسي م لاقي ل نع مصرحنو ايهم عض رأ يف فيشر ليس

 هلتق زوجي هنأل .هبلس هلتاق ق قحتسا «لتاقي ءالؤه دحأ ناك نإو . عامجإلاب

 «حارجلاب انخثم ناك نإف «حارجلاب نخثم ريغ «ةعنم هيف لوتقملا نوكي نأ :يناثلا

 ففذو «لهج ابأ ت تبثأ حومجلا نب ورمع نب ذاعم نآل ؛هبلس نم ءىش هلتاقل سيلف

 كلف حومجلا نب ورمع نب ذاعمل هبلسب كيب يبنلا ىضقف .كخ دوعسم نبا هيلع

 .ائيش كعنيخ دوعسم نبا طعي ملو

 ل ءالجر رسأ نإو «لوتقملا مكح يف هلعجت حارجب هنخثي وأ هلتقي نأ :ثلاثلا

 «ةلبانحلا روهمج لوق وهو .هلتقي مل وأ مامإلا هلتق ءاوس «ةمينغ نوكيو «هبلس قحتسي

 نب رضنلاو ةبقع ديب يبنلا لتقف ءردب موي ىرسأ اورسأ نيملسملا نأل :اولاق

 ناكو «مهءادف الو «مهبالسأ مهرسأ نم طعي ملف ؛مهرئاس ىقبتساو «ثراحلا

 نألو ؛لتاقب رسآلا سيلو «لتاقلل بلسلا لعج نإ ْدِتَي يبنلا نألو ؛ةمينغ مهؤادف

 .مامإلا نود هيلإ هرمأ ناك «هرسأ نمل ناك ولو ءىرسألا يف ريخم مامإلا

 لاقو .هلتق وأ اجلع رسأ نمل الإ بلسلا نوكي ال :لوحكم لاقو ءاذه

 نم بعصأ رسألا نأل ؛هرسأ نمل هبلسف اربص مامإلا هلتقف الجر رسأ اذإ :يضاقلا

 .هرش نيملسملا ىفك هنأل ؛هبلسو هتبقر وأ هؤادف هل ناك مامإلا هاقبتسا نإو «لتقلا

 «هلتقف نيملسملا فص نم مهسب هامر نإ امأف «هلتق يف هسفنب ررغي نأ :عبارلا

 .ةميزهلا يف نوكي ال «ةزرابملا يف وه اهنإ «لتاقلل بلسلا :دمحأ لاق «هل بلس الف



 حلا

 داهجلا :باتك (4.:)ثيدحلا هزم بس

 م مهنأل ؛ةمينغلا يف بلسلاف «هولتقف دحاو ىلع نيملسملا نم ةعامج لمح نإو

 .هلتق يف مهسفنأب اوررغي

 بلسلا نأل ؛ةلبانحلا روهمج لوق وهو .ةمينغ هبلسف «نانثا هلتق يف كرتشا نإو

 «بلسلا هب قحتسي ملف ؛نينثالا لتقب كلذ لصحي الو «هلتق يف ريرغتلاب قحتسي |نإ

 .ةعامج هلتق ول اك

 اًليِتَق َلَتَق ْنَم١ :ثيدحلا مومعل ؛امه هبلس :ةلبانحلا نم يضاقلاو يرجآلا لاقو

 .ةعامللاو درفلا لوانتي اذهو .(ُةَبَلَس ُهَلَق

 .089/8) "ينغملا”و «(111/15) "نايبلا”و )١178/115(« "راكذتسالا” :رظنا

 بلسلا ذخأل ةنيبلا طرتشت له

 لوق وهو .نيميو دهاشب وأ ةنيبلاب الإ بلسلا لتاقلا قحتسي ال :لوألا لوقلا

 .روهمجلا نع ةيطع نبا هلقنو «مهريغو ةيكلاما ضعبو يعفاشلاو ثيللا

 .دنييِْيَلَع ُهَلا :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كلغ ةداتق بأ ثيدح :مهتجح

 .ىلوألا وهف كلذ قفتا نإ لب «قاقحتسالا يف اطرش ةنيبلا تسيل :يناثلا لوقلا

 .يعازوألاو كلام لوق وهو

 .هفلحي ملو هدحاو لوقب هلوتقم بلس كعضخ ةداتق ابأ ىطعأ دي يبنلا نأل :اولاق

 .قرطلا نم قيرطب لتاقلا هنأ ملع ٌديبَب يبنلا نأ ىلع لومحم هنأب اذه نع بيجأو

 .ملعأ هللاو ؛ىغلت الف ةنيبلاب حرص ذوو يبنلا نأل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا
 "مالعإلا”و (1901) "ملسم حرش” و يم 1/8١ "مهفملا”و ,(0597/8) ؟ينغملا”و ((88 /5) "فارشإلا” :رظنا

 ١/1

 ؟لتاقلا هقحتسي يذلا بلسلاوهام

 :تاللاح امل ةلأسملا هذه



 نِحلا كح

 ل
 ثيدحلا (ه)ج

 جاتحي ام لكو حالس نم هيلع ناك ام وه لتاقلا هقحتسي يذلا بلسلا :ىلوألا

 سوقلاو نيكسلاو فيسلاو رفغملاو ةضيبلاو عردلاو هيلع يتلا بايئلاك .لاتقلل

 داهجلا :باتك (405)

 اذهف ءاذه وحن وأ رهاوج وأ ريناند نم هتقطنم يفو هنايمه يف ناك ام :ةيناثلا

 .فالخلا مدع يبطرقلا لقن .بلسلا نم سيل

 جاتلاك هب نيزتي ةنيز وه انإو «لاتقلل ةلآ الو ةنجب سيل ناك اذإ :ةثلاثلا

 :فالخ هيف اذهف ءكلذ وحنو متاخلاو راوسلاو

 .بلسلا نم هنأ ىلإ روهمجلا بهذ
 .بلسلا نم سيل هنأ ىلإ ةيعفاشلا دنع هجوو ةيكلاملا بهذو

 .باوصلا وه روهمجلا لوقو

 «بلسلا نم تسيل اهنأ ىلإ ةياور يف دمحأ بهذ .اهبكري يتلا ةبادلا :ةعبارلا

 .باوصلا وهو .بلسلا نم يه :اولاقف ءروهمجلا هفلاخو

 .قافتاب بلسلا نم تسيلف «ةتلفنم تناك وأ هتميخ وأ هلزنم يف يتلا ةبادلا امأ

 "ءاوضألا” و «(؟80/7) "حتفلا”و 4٠١ /8) "يبطرقلا” و 2095 /8) ؟ينغملا” و )١177/15(« ؟نايبلا” :رظنا

 )98/'١14807(. "ةيهقفلا ةعوسوملا” و .("52/)

 ؟ةارع نوكرتيو مهبايث ىلتقلا بلسي له

 يعازوألا لوق اذهو .ةارع مهكرتو ىلتقلا بلس زوجيو :هنلل» ةمادق نبا لاق

 .مهتاروع فشك نم هيف امل ؛رذنملا نباو يروثلا ههركو

 .ملعأ هللاو ءرذنملا نباو يروثلا لوق :باوصلاو

 .(7947/4) ؟ينغملا” و )4١/4(. ؟فارشإلا» ؛رظنا



 ' اسم
 داهجلا :باتك (؛0)ثيدحلا (ه)ج

 ؟بلسلا سمخي له
 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .سمخي ال :لوألا لوقلا

 .هسمخ هنأ اهيف سيل «لتاقلل بلسلاب ىضق دوي يبنلا نأ ةلدألا مومع :مهتجح

 كلامو لوحكم لوق وهو سابع نبا نع اذه يور .سمخي :يناثلا لوقلا

 :لافنألا]# ,ةسسم لَن ءَْش نم مُثَمدَعاَمَنَأ اوملَعأو# :ىلاعت هلوق مومعل ؛يعازوألاو

 4١[.

 .قاحسإ لوق وهو رثك اذإ سمخمي :ثلاثلا لوقلا

 بلس نإو ءبلسلا سمخن ال انك انإ :لاق هنأ كي رمع نع درو رثأ :هتحح

 .مالسإلا يف سمخ بلس لوأ ناكف ؛هسماخ انأو الام غلب دق ءاربلا

 كلام نع ةياور يهو .الف الإو هسمخ ءاش نإ :رايخلاب مامإلا :عبارلا لوقلا

 .يضاقلا ليعامسإ اهراتخا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(19/61) "ملسم حرش” و ,(791/8) ؟ينغملا” و,(7١1554/1١) ؟نايبلا” :رظنا

 ؟هبلس هلف اليتق لتق نم :هدنجل مامإلا لوق طرتشي له

 .ةلمجلا يف بلسلا قحتسي لتاقلا نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 ؟ال مأ مامإلا هلوقي نأ طرتشي له :اوفلتخاو

 ريمأ لاق ءاوس «بورحلا عيمج يف ليتقلا بلس لتاقلا قحتسي :لوألا لوقلا

 لهأ روهمج لوق وهو .كلذ لقي مل مأ هبلس هلف اليتق لتق نم :كلذ لبق شيجلا

 .ملعلا



 داهجلا :باتك داهجلا :باتك (105)ثيدحلا (ه)ج 000 1 7

 مو .ةصق هيف ثيدحلاو فلؤملا هركذ يذلا كفيخ ةداتق بأ ثيدح :مهتجح

 لاتقلا نم غارفلا دعب اذه لاق ٌدْييَب يبنلا نأب ةحيرص يهو ءةصقلا فلؤملا ركذي

 .مئانغلا عاتجاو

 عيمجل وه لب «لوتقملا بلس لتقلا درجمب لتاقلا قحتسي ال :يناثلا لوقلا

 وهو .هبلس هلف اليتق لتق نم :لاتقلا لبق ريمألا لوقي نأ الإ «ةمينغلا رئاسك نيمناغلا

 يبأ ثيدح يف ٌدْيَكَي يبنلا لوق اولمحو .يروثلاو |هباحصأو ةفينح يبأو كلام لوق

 .ماع رابخإو ىوتفب سيلو «قالطإلا ىلع هريغو كح ةداتق

 .ملعأ هللاو .كلذ ىلع لدي كنخ ةداتق بأ ثيدح قايسو .لوألا لوقلا وه حجارلا

 ((10/81) ؟ملسم حرش”و ,(937/8) ؟ينغملا”و 170/11(4) ؟نايبلا”و )١88/15(« ؟«راكذتسالا” :رظنا
 .50 /9) ؟ةيادبلا” و

 ؟ناطلسلا هذخأي نأ نم افوخ همتكو بلسلا نخأ لتاقلل له

 ينبجعي ام :دمحأ لاقو ءيعازوألا لوق وهو .هنذإب الإ هذخأي ال :لوألا لوقلا

 .هنذإب الإ هذخأي نأ

 .هقحتسي هنأل ؛رذنملا نباو يعفاشلا لوق وهو .هذخأي نأ هل :يناثلا لوقلا

 ىلع دمحأ نم اذه نوكي نأ لمتحي :هكثله ةمادق نبا لاق ءدمحأ لوق :وه برقألا

 هذخأ نإ :اذه ىلعف .باجيإلا ليبس ىلع ال ,فالخلا نم جرخيل ؛بابحتسالا ليبس

 .هذخأ هلو «ةليضفلا كرت هنذإ ريغب

 .0937/4) ؟ينغملا” و 4١(. /4) ؟فارشإلا” :رظنا

 ؟بلسلا قحتسي لهف , هل مهس الو خضر هل نمم ناكاذإ لئاقلا

 «دبعلاو يبصلاو ةأرملاك .مهس الو خضر هل نمت ناك ول لتاقلا :لوألا لوقلا

 .ةلدألا مومعل ؛ةيعفاشلا دنع حصألاو ةلبانحلا لوق وهو .بلسلا قحتسا



 نحلا

 داهجلا :باتك (؛.-)نيدحلا هايل

 :اولاق ؛يعفاشلل لوقو كلام لوق وهو .لتاقملا الإ هقحتسي ال :يناثلا لوقلا

 .ىلوأ بلسلاف هقحتسي مل اذإف .مهسلا قحتسي ال هنأل

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 )00١8/5(. "فاصنإلا”و «(1761) "ملسم حرش” و ء(7417/8) "ينغملا” :رظنا



 داهجلا :باتك (4.7)ثيدحلا

 هه < #5 ل تاير شا 5 2 جا ا ع 020 هاى( هد هاش
 دج ىلإ ةيرس ٌةَلكلَي هللا لوُسَر ثَعَب :لاق ديغضع ّرَمع نب هللادبع نع -1*4/

 سد سر سا م ريا هلا ل 5 هس سك ع 2108 0000 م ا
 انلْفَتَو ءاَريِعَي َرَّشَع ئتثا انناهس تغليف ءاَمْعَو البإ اَنبَصَأَف ءاهيف تجّرحف

 الي هل 0 2

 .اًريِعَب اًريِعَب ُةِكَي هللا لوَسَر

 :ثيدحلا جيرخت

 .هظفل اذهو «(3737 /17549) ملسمو ((7175) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 يف لاقو «ةئاعبرأ اهاصقأ غلبي شيجلا نم ةعطق ةيرسلا (ةيرس) :هلوق

 مهنأل ؛كلذب اومس .ايارس اهعمجو ودعلا ىلإ ثعبت ةتامعبرأ ىلإ ةسمخ نم :سوماقلا

 كلذب اومس :ليقو «سيفنلا يرسلا ءيشلا نم مهرايخو ركسعلا ةصالخ نونوكي

 .اهباهذ ىفخيو ليللاب يرست اهنأل

 وهو .ضرألا نم عفترا ام دجنلاو :هللله ريثألا نبا لاق (دجن ىلإ) :هلوق

 :ةغل دجن :هفلاَح ماسبلا خيشلا لاقو .قارعلا يلي ام ءزاجحلا نود ال صاخ مسا

 :يلي ام اهدودح نأ كلذ ؛ةيبرعلا ةريزجلا بلق يهو «عفترملا ناكملا

 .ةيقرشلا ةارسلا لابج حوفس :اًيرغ

 .ءاسحإلاو جيلخلا نادلب دودح :اًقرش

 .يلاخلا عبرلا :اًيونَج

 .ماشلا نادلب فراشم :اُلامَّش

 .انؤابصنأ :يأ (انناهس تناكف) :هلوف



 لفن :هنمو .ةمينغلا نم هبيصن ىلع يزاغلا اهدازي ةدايز لفنلا (انلفنو) :هلوق

 .ةالصلا

 يبنلا مهثعب شيج نم تجرخ ةيرسلا هذه :اذه ىنعم (اًريعب اًريعب) :هلوق

 لك نامهس تناكف ؛ةيرسلاو شيجلا ىلع تمنغ ام مسق تمنغ املف .دجن ىلإ دك

 ناكف ءاريعب اًريعب ةيرسلا لهأ ديز مث ءاّريعب رشع ينثا ةيرسلاو شيجلا نم دحاو

 يف دوادوبأ كلذ نيب .اًريعب رشع ةثالث اًريعب رشع ةثالث ةيرسلا لهأ نم ناسنإ لكل

 .رمع نبا نع عفان نع ةزمح يبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم (71775) مقر هننس
 ة 6في ١/ .( "مالعإلا”و 119 "ملسم حرش” و 3 واو / "؟مهفملا”و (دجن و ىرس) ةدام ؟ةياهنلا” :رظنا

 .(6 ١ «١ /5) "حيضوتلا” ”) ؟حتفلا”و

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسم ا

 لافنأالا مكح

 كلذو «هدنج نم ءاشي نمل ةمينغلا نم مامإلا ليفنت زاوج ىلع ملعلا لهأ قفتا

 .ةحلصم كلذ يف ناك وأ ءكلذ قحتسي ناك اذإ «هبيصن ىلع هديزي نأ

 أريعب انلفتو :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا .امينع ناو رمع نبا ثيدح اذه ىلع لدي

 .ةلدآلا نم هريغو .اريعب

 .(40/7 /7) "دهاجملا ماكحأ» و «(1759) "ملسم حرش” و «(7575/7) ؟ةيادبلا” :رظنا

 مامإلا هلفني امرادقم

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ثلثلا نم رثكأ لفني نأ زوجي ال :لوألا لوقلا

 ةأدبلا يف عبرلا لفن ديو يبنلا نأ كفل ةملسم نب بيبح ثيدح :مهنجح

 وكي يبنلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلاو .(717/50) دوادوبأ هجرخأ .ةعجرلا يف ثلثلاو

 .زواجتي الف ؟؛ثلثلا ىلإ هلعف ىهتنا
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 داهجلا :باتك (؛0/)ثيدحلا (5)ج

 لوق وهو .مامإلا داهتجا ىلإ لوكوم وه لب «لفنلل دح ال :يناثلا لوقلا

 لفنلل سيل هنأ ىلع لدي اذهف ؛عبرلا ةرمو ثلثلا ةرم لفن 5 يبنلا نأل ؛يعفاشلا

 .مامإلا هزواجتي ال دح

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 .(174/) "دهاجملا ماكحأ” و /8) "ينغملا” و )١5//١٠١17(« "راكذتسالا” :رظنا

 ؟اهسمخ نم مأ ةمينغلا سامخأ ةعبرأ نم لفنلا له
 نب بيبح لوق وهو .ةمينغلا سامخأ ةعبرأ نم لفنلا نوكي :لوآلا لوقلا

 .يعفاشلل لوقو روث يبأو دمحأو يعازوألاو نسحلاو ةملسم

 ال١ :لوقي ذك هللا لوسر تعمس :لاق كنخ ديزي نب نعم ثيدح :مهتجح

 نب بيبح ثيدحو «حيحص هدنسو «دوادوبأو دمحأ هجرخأ .«ٍِسُمحلا َدْعَب الإ َلْفت

 هجرخأ .ةعجرلا يف ثلثلاو ةأدبلا يف عبرلا لفن دي يبنلا تدهش :لاق كت ةملسم

 .(1177 :0-79) هلللك انخيشل "دنسملا حيحصلا” يف ناثيدحلاو .دوادوبأ

 مزلف ؛سمخلا نم |هجارخإ روصتي ال ثلثلاو عبرلا نأ :ثيدحلا نم دهاشلاو

 .ةمينغلا سامحأ ةعبرأ نم لفنلا نوكي نأ

 بيسملا نب ديعس لوق وهو .سمخلا سمح نم لفنلا نوكي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا دنع حصألاو ةفينح يبأو كلامو

 نأ :هنم ةلالدلا هجوو فلؤملا هركذ يذلا دخختت» رمع نبا ثيدح :مهتجح

 .اريعب اريعب سمخلا نم مهلفن مث ةمينغلا نم همهس مهنم الك ىطعأ زيي يبنلا
 .سمخلا نم سيلو «ةمينغلا سامخأ ةعبرأ نم مهلفن هنأ لمتحم هنأب :اذه نع بيجأو

 .ملعأ هللاو ءلوآلا لوقلا :وه حجارلا

 .05140/5) "حتفلا”و )١7/89(( ؟ملسم حرش و 0586 0301/4/8) "ينغملا” و 057 /59) "ةيادبلا” :رظنا



 ينِحلا

 داهجلا :باتك (؛.)تيدحلا (ه)

 عيمجلل ةمينغلا تناك اومنغف ةعطق هنم درفناف شيجلا جرخ اذإ

 ركسعلا نم تجرخ اذإ ةيرسلا نأ اوفلتخي مل ءاملعلا نأل :هغللَم ربلادبع نبا لاق

 .اومنغ ايف مهؤاكرش ركسعلا لهأ نأ «تمنغف

 شيجلا جرخ اذإ :يأ :اذه هنلله ربلادبع نبا مالكل هركذ دعب هلو ظفاحلا لاق

 ال هنإف ؛مالسإلا دالب يف دعاقلا شيجلا دارملا سيلو .ةعطق هنع تدرفنا مث «هعيمج

 .ودعلا دالب ىلإ جراخلا شيجلا كراشي

 )١50/5(. "حتفلا”و «(17/60) ؟ملسم حرش”و«(١٠٠ /15) ؟راكذتسالا”و )48/١5(« "ديهمتلا” :رظنا

 دحاولا ركسعملا نم ةجراخلا ايارسلا مئانغ مكح

 مضي دحاولا ركسعلا نم ةجراخلا ايارسلا مئانغ نأ اوقفتا :هكلله مزح نبا لاق

 .ركسعلا كلذ عيمج عم مهيلع مسقيو ءضعب ىلإ اهضعب
 0٠١7. 4 /7) "عانقإلا” و )١99( ؟بتارملا” :رظنا

 ريمأ مهنم دحاو لكل ناك اذإ دحاولا شيجلل ةمينغلا مكح

 ناك نإو .دحاولا شيجلا نأ اوقفتاو )25٠١(2: ؟بتارملا” يف هكلل» مزح نبا لاق

 مهنأ ءدحاو شيج يف نيمومضم اوناك اذإ «ريمأ مهنم ةفئاط ىلع ناكو «ةريثك ءارمأ هل

 .مهايارس تمنغ وأ اومنغ |يف ءاكرش مهلك



 نخلا
 2 ؟ جنو

 داهجلا :باتك (408)ثيدحلا (ه)ج

 َنيِلّوألا هللا َعَمح اًذإ» :ّلاَق دع يبا نع « دهن َرَمَع نب هللا دبع نع -4 2

 0 4ر6 1 111 2 _ 2 عموم .0-_ . كونو

 :ثيدحلا جيرخت

 ملسمو «(«نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ) هدنع سيلو )5١17(« يراخبلا هجرخأ

 .هظفل اذهو )١70(

 :ثيدحلا ظافلأ

 .ءافولا كرت :ةغللا يف ردغلا «رداغ» :هلوق

 ال «ةميظعلا ةيارلا :ءاوللا :ةغللا لهأ لاق «ءاول رداغ لكل عفري» :هلوق

 «هل اعبت سانلا نوكيو ءشيجلا ةوعد بحاص وأ برحلا شيج بحاص الإ اهكسمي

 ءاوللا عوضوم نأل ؛سانلا يف اهب رهشي ةمالع :يأ ؛ءاول رداغ لكل ىنعمف :اولاق

 ةلفحلا قاوسألا يف ةيولألا بصنت برعلا تناكو .هل ةمالع سيئرلا ناكم ةرهشلا

 .هب يفي الو «رمأ ىلع دعاوي يذلا وهف رداغلا امأو .كلذب هريهشتل رداغلا ةردغل

 رافكللو هتيعرل هدوهع يف ردغي نأ مامإلا يبن :امهدحأ :نيلامتحا يضاقلا ركذو

 .اهيلع ةظفاحملاو ءاهم مايقلا مزتلاو هتيعرل اهدلق يتلا ةنامألل هردغ وأ «مهريغ وأ

 نوكي نأ :يناثلاو .هدهعب ردغ دقف ءمهب قفرلا وأ مهيلع ةقفشلا كرت وأ مهناخخ ىتمو

 فاخي امل اوضرعتي الو اصعلا هيلع اوقشي الف «مامإلاب ردغلا نع ةيعرلا يبن :دارملا

 .ملعأ هللاو ءلوألا حيحصلاو .هببسب ةنتف لوصح

 ةيفخلا رومألا نم ردغلا ناك امل «نالف نب نالف ةردغ هذه :لاقيف» :هلوق

 .برعلا دنع ءايشألا رهشأ ءاوللا بصنو «ةرهشلاب هتبوقع نوكت نأ بسان

 .(ه د مط ؟حتفلا” و .(7775 :0 "؟مالعإلا”و 36 فو "ملسم حرش” :رظنا



 خلا

 داهجلا :باتك (؛.م)شيدحلا هي نس

 ردقلا مكح

 مث نمؤي نأ :ردغلاو )8١0/١5(: ؟راكذتسالا” يف هكلل» ربلادبع نبا لاق

 .ءاوس لتقلاو ردغلاو .عامجإلاب مارح اذهو .لتقي
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 وما لل

 يبنلا يِزاْعَم ضعَب يف تدجو ة دخت رمع نب هللادبع نع 8 0 ءاكسش هورس .ءا كام ع د 57 02 ها ةساىه دم

 !ِنايْبَّصِلاَو ءِءاَسْنلا َلْثَق لكي ّنيَنلا َرَكْنَأَف ؛ةلوتقَم هك

 .(17/44) ملسمو )7١١5(, يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لاتقلا لهأ ريغ نم ناك اذإودعلا

 الو ةأرما الو ودعلا نم ناف خيش لتق زوجي ال هنأ اوعمجأو :هثلله يرهوجلا لاق

 تاروع ىلع لدي الو «لتاقي ال ناك اذإ ؛هوتعم الو ىمعأ الو دعقم الو بهار

 الإ ,نيملسملا نيبو مهنيب برحلل هيلإ نوجاتحي ام ىلع رافكلا لدي الو «نيملسملا

 لك ىلع اعيمج مهلتقب سأب ال :هنع نيتياورلا ىدحإ يف لاق هنإف ؛كخ يعفاشلا

 .مهاوحأ

 )١517(. "ءاهقفلا رداوت”و ا”الك /؟) "ةيادبلا”و 77 /5) ؟فارشإلا” :رظنا

 اولتاقي مل اذإ نايبصلاو ءاسنلا لتقزوجي ال

 ءاملعلا عامجإ مهريغو يوونلاو دشر نباو ضايع يضاقلاو ربلادبع نبا لقن

 .اولتاقي مل اذإ «نايبصلاو ءاسنلا لتق ميرحت ىلع

 .فلؤملا هركذ يذلا دهني رمع نبا ثيدح عامجإلا دنتسم

 .(11/44) ؟ملسم حرش” و :(0717//) ؟مهفملا”و :(7707/9) ؟ةيادبلا” و )١4/ 1١(« "راكذتسالا” :رظنا



 نحل

 داهجلا :باتك (404)ثيدحلا الا

 لتق نايبصلاو ءاسنلا نم لاق نم

 حابم هنأ مويشلاو ءاسنلا نم لتاق نميف ءاملعلا فلتخي مل :هلللك ربلادبع نبا لاق

 .لتق «لتاقو نايبصلا نم لاتقلا ىلع ردق نمو .هلتق
 .(85/5) "ةيادبلا» و( ؟08/8) "ىنغملا” و ء(074 )١4/ "راكذتسالا” و )١17/1(. "فارشإلا” :رظنا

 رافكلا تييبت مكح

 ةأرملا نم لجرلا فرعي ال ثيحب ءاليل رافكلا ىلع راغي نأ :تبيبتلا ىنعم

 .يبصلاو

 لوق وهو .تايبلا يف نايبصلاو ءاسنلا لتقو مهتايب زوجيف ؛ةلأسملا مكح امأو

 لهو «تايبلاب سأب ال :دمحأ مامإلا لاقو «ةعبرألا ةمئألا مهيف اهب ملعلا لهأ ةماع

 .ودعلا تايب هرك ادحأ ملعن الو :لاق !؟تايبلاب الإ مورلا وزغ

 هللا لوسر نأ :نيحيحصلا يف خض ةماثج نب بعصلا ثيدح :اذه يف ةجملاو

 ْمُه١ :لاقف ءمهيرارذو مهئاسن نم نوبيصيف «نوتيبي نيكرشملا نم رادلا لهأ نع لثس
 08 ا

 .ملعأ هللاو ,مولعم وه [ى «ةوعدلا مهتغلب اذإ نوكي مهتييبتو ءاذه

 .0146 /1) "دهاجملا ماكحأ” و (11/46) "ملسم مرش” و ((8//5145) "ينغملا” :رظنا

 مهئاسنو مهلافطأب ودعلا سرتت اذإ

 ىلع مهنم فيخو لاتقلا ماحتلا لاح يف مهلافطأو مهئاسنب ودعلا سرتت اذإ

 ءاسنلا برض ىقوتيو مهلافطأو مهئاسن لتق ىلإ ىدأ ولو «نولتاقي مهنإف «نيملسملا

 ىلع راغأ ديب ىبنلا نأ نيحيحصلا يف دشن رمع نبا ثيدحل ؛نكمأ ام لافطألاو



 رخلا كسي
 مم

 داهجلا :باتك (؛04)ثيدحلا ()ج

 مهئاسن نم نوبيصيف «نوتيبي نيكرشملا نم رادلا لهأ نع لئس هللا لوسر نأ

 .(مُهنِم ْمُه» :لاقف !؟مهيرارذو

 هيفف «نيملسملا ىلع مهنم فخي ملو «لاتقلا ماحتلا ريغ يف مهب اوسرتت اذإ امأو

 :فالخ

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .مهلاتق زوجي :لوألا لوقلا

 ابيلغت كلذ يف نألو :اولاق «ىلوألا ةرقفلا دنع ةلدألا نم مدقت ام :مهتجح

 .هللا ليبس يف داهجلا ضرف ةماقإل

 ضعبو يعازوألاو كلام لوق وهو .نولتاقي الو مهنع فكي :يناثلا لوقلا

 .ةيعفاشلا

 ةرورض ال هنألو ؛نايبصلاو ءاسنلا لتق نع يهنلا يف ةلدألا تامومع :مهتجح

 .مهلاتق ىلإ وعدت

 نألو .هركذ مدقت يذلا ةماثج نب بعصلا ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 ددملا لوصوو «مهفوفص بيترت ةداعإو مهتوق ىلإ ةاعدم مهلاح ىلع ودعلا كرت

 .ملعأ هللاو .نكمأ ام كلذ ىلإ عيطتسا نإ ءنايبصلاو ءاسنلا لتق ىقوتي هنأ الإ «مهيلإ

 .0786 /؟) "دهاجملا ماكحأ# و )١417/7(« "حتفلا” و«( غ9 /4) ؟ينغملا” :رظنا

 نيملسملا نم برحلا ىرسأب ودعلا سرتت اذإ

 نولبقم مهو «لاتقلا ماحتلا لاح يف نيملسملا نم برحلا ىرسأب اوسرتت اذإ

 نيب فالخ الب مهيمرو مهلاتق زوجي انهف «مهنوفاخي نوملسملاو «نيملسملا برح ىلع

 .ناكمإلا ردق رافكلا مهب سرتت نيذلا نيملسملا لتق نوملسملا ىقوتي نكل ءاهقفلا



 نع رابدإو داهجلل ليطعت لاحلا هذه يف رافكلا لاتق كرت نأ :اذه يف ةجحلاو

 ىلع ررض مهلاتق كرت نألو ؛زوجي ال اذهو ؛نيملسملا ىلع نولبقم مهو ءودعلا

 .|مهلقأب نيتدسفملا رثكآل عافدتسا مهيمرو مهلتقف نيملسملا

 مدعو لاتقلا ماحتلا ريغ يف نيملسملا نم برحلا ىرسأب اوسرتت اذإ امأو

 :فالخ هيفف «نيملسملا ىلع مهنم فوخلا

 ةيعفاشلاو ةيكلاملا روهمجلا لوق وهو .مهيمرو مهللاتق زوجي ال :لوألا لوقلا

 .ةيفنحلا نم دايز نب نسحلاو ثيللاو يعازوألاو ةلبانحلاو

 ِماَرَحْلا ٍدِجَْسْلأ ِنَع ٍمُكسوَدَسَم أور تريِذلأ ُمُه# :ىلاعت هلوق :مهتجح

 ْمُهوُيطَت نأ مهوملعت ل تنم هُم انو َنوُصْؤُم ُلاَجِر اَلْوَلَو لي علب نأ اموُكَعَم ىَذَهَأَو

 تيل انبَنَعَل أ ايت اه نم ءهتمْحَي ىف هلأ لحل ْلِع ٍريَعب هَرَعَم مهتم مكب ب 7

 نيملسملا فك لجو زع هللا نأ ةلالدلا هجو .[؟ :حتفلا1* اًمَِأ اًباَدَع ْمُهْنِم 0

 مهب نيطلتخملا نينمؤملا لجأل ةكم يف مهودع نع

 ىلع ةلبانحلا دنع ةياورو ةيفنحلا لوق وهو .مهيمرو مهلتق زوجي :يناثلا لوقلا

 .بهذملا فالخ

 نوملسملا ررضتيف ؛داهجلا بابل دس لاحلا اذه يف ودعلا لاتق كرت نأ :مهتجح

 .ىلوأ صاخ ررض قاحلإب ررضلا عفد مهيمرو مههلاتق يفو «كلذب

 .ملعأ هللاو .لوألا لوقلا :وه حجارلا
 .7//071) "دهاجملا ماكحأ” و .(45 /5) ؟فاصنإلا” و «(4 50 /8) ؟ينغملا”و ء(1417/15) ؟يواحلا” :رظنا



 نخلا
 : ا 3

 ٍداهجلا :باتكك (:ذ ٠)ثيدحلا هينا

 يسون هسا لس حارس 2

 نب َريَبْرْلاَو ءفوع نب ٍنمحَرلادبع ن
 2 2 42 1 هالو س 1 10 يا |سكس
 يٍصُمق يف مَ ٌصخَرَف ؛(ُّهل ٍةاَّرَغ يف كك هللا ٍلوُسَر ّلِإ لْمَقلا اَوَكَش ماّوَعلا

 .اًهِيلَع ِهتيأَرَو «ريرخلا

 .«امهيلع هتيأرو" :هدنع سيلو (7077) ملسمو «(7970) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ؟هوحنو ضرم نم ةجاحلل ريرحلا سبل زوجي له

 ريرحلا سبل هعفني ضرمل وأ ةكحلا وأ لمقلل ريرحلا سبل زوجي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هيلإ جاتحي امث كلذ ريغو

 .فلؤملا هركذ يذلا اذه كفل سنأ ثيدح :مهتجح

 ةصخرلا نوكت نأ لامتحال ؛ضرملل هسبل حابي ال :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو كلام لوق وهو . دمتتتيع رييزلاو فوع نب نمحرلادبعل

 لوقلاو ءمدقت يذلا كفل سنأ ثيدحل ؛لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو ؛هيلع ليلد ال صاصتخالاب

 .(4714/7) ؟لينلا”و 3376 /5) ؟عومجملا” و .( 289 )١/ "ينغملا” :رظنا



 خم

 ١ َءاَمَأ ا

 اََأ اني ٍريِضَنلا يِنَب ُلاَوْم مَا ْتَناَك :َلاَق تن ٍباَّلَلا ِنْب َرَمُع مع نع 4١-
 نا ا

 ْتَناَكَو ءباَكر 0 َنوُمِلْسُلا جوي "1 امي هل ِهِلوُسَر َلَع

 مث كَنَس ِهِلهَأ ََقَم أرْعَي لكي هللا ُلوُسَر َناَكَف ءاَضِلاَح كي هل هللا ٍلوُسَرل

 .لَجَو َّرَعوللاٍليِبَس يف ةَّدُع حالّسلاَو «عاَرُكلا يف ّيِب َِقَب اَم ٌلَعْجي

 :ثيدحلا جيرخت

 .(1/619/) ملسمو ((5105) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 برق اهتيرق يف ميقت تناك دوهيلا نم ةليبق :ريضنلا ونب (ريضنلا ينب) :هلوق

 اومهف ؛هب اوردغو دهعلا اوضقنف مهحلاص ةنيدملا ىلإ ديبي يبنلا مدق املف .ةئيدملا

 يبنلا مهرصاحف «ةرجمللا نم عبرأ ةنس ةوزغلا تناكو كتب يبنلا مهازغف ؛هلايتغاب

 مهيفو ءائيف تراصف مهلاومأ امأ ءمهءامد نونقحيو ةنيدملا نع اولجي نأ ىلع ديب

 .رشحلا ةروس تلزن

 ام :وهو .ائيفو ةئيف ءيفي ءاف :لاقي ,عوجرلا :هلصأ ءيفلا (ءافأ) :هلوق

 ناك هنأك ائيف ىمسيو .داهج الو برح ريغ نم رافكلا لاومأ نم نيملسملل لصحي
 نم عجري هنأل ؛ءيف :لاوزلا دعب يذلا لظلل ليق هنمو «مهيلإ عجرف مهل لصألا يف

 .قرشلا بناج ىلإ برغلا بناج
 نالف فجوأ :لاقي عارسإلا :وه فاجيإلا (نوملسملا فجوي مل ام) :هلوق

 الب لصح لب ءالبإ الو اليخ هليصحت يف اودعي مل مهنأ :هانعمو .ريسلا ىلع اهثح هتباد

 .لاتق



 ا
 داهجلا :باتك )41١( ثيدحلا (0)ج داهجلا :باتك

 .هظفل نم هل دحاو ال .سارفألا ةعامج :يه ليخلا (ليخب) :هلوق

 ءاهيلع رفاسي يتلا لبإلا :يه .فاكلا حتفو ءارلا رسكب (باكر الو) :هلوق

 .هظفل نم هل دحاو ال

 لبق هقفني ناك هنكلو «ةنس ةقفن مه لزعي :يأ (ةنس هلهأ ةقفن لزعي) :هلوق

 ىلع ةنوهرم هعردو يبي يفوت اذهلو ؛ةنسلا هيلع متت الف «ريخلا هوجو يف ةنسلا ءاضقنا

 .ريعش نم اعاص نيثالث

 .لبإلاو ليخلل مسا :يه (عاركلا) :هئوق

 كلذ ريغ وأ حالسو لام نم دعي ام :لادلا ديدشتو نيعلا مضب (ةدع) :هلوق

 .برحلل
 .(4717/5) "حيضوتلا” و 0740 )٠١/ ؟مالعإلا” و .(10/81/) ؟ملسم حرش” و (0 01 /) ؟مهفملا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةمينفلاو ءيفلا نيب قرفلا
 :ائيفو ةمينغ :نيمساب لاومألا نم انيلإ رافكلا نم لصاولا عرشلا ىمس

 باكرلاو ليخلا فاجيإو يعسلاب مهودع نم نوملسملا هلاني يذلا ءيثلاف

 .افرع راص ىتح ىنعملا اذه مسالا اذه مزلو «ةمينغ ىمسي

 ىلع لخد لام لك :وهو ءعجر اذإ :ءيفي ءاف :نم ذوخأم :وه ءيفلاو

 .فاجيإ الو برح ريغ نم نيملسملا

 امهنم دحاو لك صخ امنإو .ةمينغو ءيف امهنم دحاو لك نأ ةقيقحلا يفو ءاذه

 .رخآلا نع هب زيم مساب



 داهجلا :باتك (١١4)ثيدحلا

010000 

 .ةسسم ولي َّنأَف ِءََْش ني مَُمِنَع اَمَنَأ اَوُمَلَعأَو# :للاعت هلوق ةمينغلا يف لصألاو
 5 0 ماي رار م 0507 200 لا ا ا م هه

 :لافنألا] © هلأ مثنماَ ٌمّثَك نإ ٍليِبَسلأ يربو نيكسملاو ىَسْسْلاو قَرُمْلا ىذِلَو ٍلوُسَرلَو

]١ 

 لولو هنيه نئرفلا لهأ نم -ولوُسَر َلَع هلأ ءاقأ آَم #9 :ىلاعت هلوق ءيفلا يف لصألاو

 .[0: رشح لا]4 كس لأ نيب ةلود وكب الك ٍلِيسلأ نبأَو ٍنيكسمْلاَو ساو قرُْلا ىِذَو
 .07/8) "يبطرقلا” و 4٠7 /5) ؟ينغملا” :رظنا

 نيمسق ىلإ مسقني ءيفلا

 اهيف اوكرتيو «نيملسملا نم افوخ ؛مهناطوأ نع رافكلا ىلختي نأ :امهدحأ

 .مهنع فكلل الاومأ اولذبي وأ ,نوملسملا اهذخأيف الاومأ

 راد اولخد اذإ برحلا لهأ ةراجت روشع اذكو «ةمذلا لهأ نم ذخؤت يتلا :يناثلا

 نم لام اذكو ءهل ثراو الو «مالسإلا راد يف مهنم تام نم لام اذكو «مالسإلا

 .ةدرلا ىلع لتق وأ تام
 .(5؟5 /١؟) "نايبلا” :رظنا

 ءيفلا سمخي له

 ةياورو يعفاشلا بهذم وهو .ةمينغلا سمخت اك سمخي ءيفلا :لوألا لوقلا

 .دمحأ نع

 َقرفْلا ىِذِلو لوو هيف رفلا ٍلهَأ نم -وِوُسَر َكَع هَل اد آَم 9 :ىلاعت هلوق :مهتجح
 ةيآو «ةقلطم ةيآلا هذه نأ :ةلالدلا هجو .[7:رشحلا]* ليس ِنْبََو ٍنيكَسَمْلاَو سلو

 َقرُضْلا ىذإو لولو ةسسم هَل انك و ني ممن امن اَوُمَعأَوط ةديقم ةمينغلا
 لمحيف .[41:لافنألا 4ِهَّشِب مُتنَماَء مث نإ ٍليَِتلأ راو نيكسَمْلاَو َىَسَسْلأَو

 لصحي يمفلاب سانلا ىلو + ال هنأل ؛ءىفلاب سانلا ىلوأ ةلتاقملا نألو :اولاق ءامهنيب اعمح ؟ديقملا ىلع قلطملا



 داهجلا :باتك (١١4)ثيدحلا 6(

 لاتقلاب ذخأ لام ةمينغلاف ؛ءيفلا نع فلتخت ةمينغلا نأو ءاذه نع بيجأو .مهب الإ

 .كلذ نودب ءيفلاو «ةبلغلاو رهقلاو

 ايلوأ الوخد دونجلا هيف لخديو نيملسملا عيمجل فرصي ءيفلا :يناثلا لوقلا

 حالصإو رطانقلا ءانبك نيملسملا بونت يتلا بئاونلا يف هنم قفنيو «ةالولاو ماكحلاو

 يورم وهو «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو .هنم ءيش يف سمخ الو «كلذ ريغو دجاسملا

 لبق دحأ نع ظفحي ال يرمعلو :هنلله رذنملا نبا لاق دتتيع رمعو ركب بأ نع

 هلاق ام ريغ ىلع لدت رمع رابخأو !ةمينغلا سمخ ءيفلا يف نإ :لاق يعفاشلا

 .يعفاشلا

 ْنِم ِهْيَلَع ْمُسْفَجوَأ آمه مهني هل وسو لهل ُهاَقَأ امو" :ىلاعت هلوق :لوقلا اذه ةجح

 0 وَ لك لع ُهَناَوداَعَيَْم َلَع ْملْسُو ُطَلَش هللا َنككلَو بار اكو ٍليَح

 و ٍنيكسمْلاَو ىنتبلاو َفْرقْلا ىذِلَو لولو هله رقلا لهَأ ْنِم ءوِلوُسَر لع ُهَّنَأ
 لاقو «نيملسملا تبعوتسا :ةيآلا هذه أرق امل كلغ رمع لاق [5-7:رشحلا]# ٍليبَّسلَأ

 .فلؤملا هركذ يذلا كت رمع ثيدحب اولدتسا اذكو ءملسم لكل قح هيف :دمحأ

 لعجو «هلهأو هسفن ىلع هنم قفنأ ءيفلا لاومأب صتخا يتب يبنلا نأ :ةلالدلا هجوو

 .حالسلاو عاركلا نم نيملسملا حلاصم يف يقابلا

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 ماكحأ”و ((79757/17) ؟ةيادبلا” و )5١4/5(« ؟ينغملا” و )7574/١17(.: ؟نايبلا”و )١59/5(. "فارشإلا” :رظنا

 .(5ا/١ /؟) ؟دهاجملا
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 ٍلْبحلا َنِم و َرُمض اَم لكي ينل ىَرْجَأ :َلاَق ديم َرَمَع ِنْب ِهَلاِدْبَع ْنَع ١

 ينَب ٍدِحْسَم لإ لا َنمم ْرَّمَضُي 1 اَم ىَرْجَأَو «عاَدَولا يل َلإ ءاَيْفحلا َنِم

 ىلا

 يبرر ٠١

 6 2 ومهرلر رو 00

 .ىَّرْجَأ ْنَمِيِف ُتْنَكَو : :ٌرَّمع ْنْب ا لاق

 هيَ ْنِمَو شَنِس وأ ِلاَيمأ ُهسْمع :عادّولا ةّيِنَل لإ ءايمحلا َنِم :ناَيْفُس َلاَق
 هر 4-5 ها 20006

 .ليم :قْيَرُر يب ٍدِجْسَم لإ عاَدَولا

 :ثيدحلا جيرخت

 .خلإ نايفس لاق :هلنع سيلو )١4170( ملسمو «هظفل اذهو (5878) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 .قباس :يأ (ىرجأ) :هئوق

 ليخلا فلعت نأ :دارملاو ةددشملا ميملا رسكو داضلا مضب (رمض ام) :هئوق

 ىتح لالجلاب ىشغتو اتيب لخدتو «توقلا ردقب اهفلع للقي مث ىوقتو نمست ىتح

 يرجلا ىلع تيوقو ءاهمحل فخ اهقرع فج اذإف قرعتف ىمحت

 دقو ةدودمم ةيتحت ةانثم اهدعب ءافلا نوكسو ءاحلا حتفب (ءايفحلا) :هلوق

 خيشلا لاق «نيعلا ضيغم ةكربلا يماش ةباغلا ىندأب ءايفحلا :يدوهمسلا لاق ءرصقت

 .دحأ ليج ءارو نم ةنيدملا لامهش نم قابسلا لحم يه ةباغلاو :ماسبلا

 نوعدوملا هعم يشمي ةنيدملا نم جراخلا نأل كلذب تيمس (عادولا ةينث) :هلوق

 يف ءاملعلا فلتخا دقو .ايانث اهعمجو «ةبقعلا :يه ةينثلا :هئلل ماسبلا خيشلا لاق ءاهيلإ



 هن

 لاقو ؟ماشلا قيرط ىلع وأ ةكم قيرط ىلع يه له :ةنيدملا برق يتلا عادولا ةينث

 ةينث :يهو «عيدوتلا نم واولا حتفب عادولا ةينث : "ةباط ملاعم” يف يدابآ زوريفلا

 ةهج نم :كلاسملا باحصأو خيرأتلاو ريسلا لهأ لاقو .ةكم ديري نم اهؤطي ةفرشم

 :لاق هنإف ءميقلا نبا لوق اودمتعا مهن أكو ءماشلا ةهج نم اهنونظي ةنيدملا لهأو .ةكم

 اتلك نأ :عمجلا هجوو .ةتبلا ةكم نم مداقلا اهؤطي الو «عادولا تاينث ماشلا ةهج نم

 .ملعأ هللاو «عادولا ةينث ىمست نيتينثلا

 وهو ءراصنألا نم جرزخلا نم نطب :قيرز ونب (قيرز ينب دجسم) :هلوق

 .ةنيدملا روس لخاد «فيرشلا يوبنلا دجسملا ةلبق مهتلحمو .قرزأ ريغصت

 .رتم ةئاتسو فلأ :ليملا :هنلل» ماسبلا خيشلا لاق (لايمأ ةسمحخ) :هلوق

 465٠(. /5) "حيضوتلا”و «077 /5) "حتفلا” و «(704 )٠١/ "مالعإلا”و )١417(« ؟ملسم حرش” :رظنا

 داهجلا :باتكك (141؟)ثيدحلا(

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ةزئاج ةقباسملا

 :عامجإلاو ةنسلا ةقباسملا زاوج ىلع لد

 .فلؤملا هركذ يذلا هضتيع رمع نبا ثيدحف :ةنسلا امأ

 .ةلمجلا يف ةقباسملا زاوج ىلع نوملسملا عمجأف :عامجإلا امأو

 ليصفت يقأيسو .ضوع ريغب ةقباسمو «ضوعب ةقباسم :نيبرض ىلع ةقباسملاو
 .هللا ءاش نإ «كلذ

 .(14م/) "؟ملسم حرش” ١( /8( "؟ينغملا” :رظنا



 1 - كن
 ٍداهجلا :باتك (417؟)ثيدحلا (ه)ج

 ضوعب ةقباسملا مكح

 دحأ نم ضوعلا ناك نإف .نيقيرف وأ نينثا نيب ةقباسملا تناك اذإ :ىلوألا

 نإو ءاذك ىلع كلف ىنتقبس نإ :هبحاصل امهدحأ لوقي نأك «نيقباستملا نيبناجلا

 .فالخ الب زئاج اذهف .كيلع يل ءىش الف كتقبس

 وأ هلام نم ناك ءاوس «ةيعرلا نم هريغ وأ مامإلا نم ضوعلا نوكي نأ :ةيناثلا

 نم مالسإلل اعفنو ةحلصم لعجلا لذب يف نأل ؛فالخ الب زتاج اذهف «لاملا تيب نم

 .هيلع ضيرحتو داهجلا يف بيغرت

 :فالخ هيف اذهف «ناهرلا وهو «نيبتاجلا نم ضرعلا نوكي نأ :ةثلاثلا

 نأل ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .مرحملا رامقلا نم هنآل ؛زوجي ال :لوألا لوقلا

 نأ لثم ايواستم هاجرخأ ام ناك ءاوسو «مرغي وأ منغي نأ نم ولخي ال امهنم دحاو لك

 رخآلاو ةرشع امهدحأ جرخي نأ :لثم ءاتوافتم وأ ريناند ةرشع امههنم دحاو لك جرخي

 ىلع ثلاث وهو «للحم امهعم نوكي نأ طرشب نكل نيبناحجلا نم ضوعلا زوجيو .ةسمخ

 نع دقعلا اذه جرخيل ؛ائيش هدنع نم للحملا جرخي الو .اههيسرفل عيفاكم سرف

 .رامقلا ةروص

 اسرق َلَكْدَأ ْنَم» :لاق ديجي يبنلا نع دنع دوج كخ ةريره يبأ ثيدح :روهمجلا ةحح

 هم أ ىف مارو ينوس

 دَكَو ءِنْيَسَرَف نب اَسَرَك َلَْدَأ ْنَمَو ب َسْأَب الف «َقْسَي نأ ُنَمأَي اَل َوُهَو «ِنْيَسَرَت نب

 هلعأ لعمو ءفيعض ثيدح وهو «دوادويأو دمحأ هجرخأ .(ذا َوُهَف «َقبْسَي ْنَأ َنمَأ

 ىلع ملكت دقف ؛ميقلا نبال ؟ةيسورفلا” رظنا .لطاب :نيعم نبا لاقو «متاح وبأ

 .(177/5) ؟صيخلتلا” اذكو ءعسوتب ثيدحلا



 ف نْحَلا
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 داهجلا :باتك (4؟)ثيدحلا (ه)

 نبا لوق وهو .ال مأ اثلاث اولخدأ ءاوس «نيبناحجلا نم ضوعلا زوجي :يناثلا لوقلا

 .ميقلا نباو ةيميت

 .ملعأ هللاو .تبثي ل روهمجلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا نأل ؛باوصلا وه اذهو

 "ملسم حرش” و ((587 /8) "ينغملا”و )7١١/9(« ؟مهفملا”و «(588) "بتارملا”و )11/١4"(« "راكذتسالا” :رظنا
 "ةيهقفلا ةعوسوملا”و )/١١8١7(4« ؟هقفلا ريسيت”و .(55” 5 "حيضوتلا” و 007 /5) ؟حتفلا”»و .(1807)

2)28/5). 

 ؟ضوعب ةقباسملا اهيفزوجت يتلا ءايشألا يهام

 لوق وهو .رفاحلاو فخلاو لصنلا يف ضوعب ةقباسملا زوجت :لوألا لوقلا

 فخلابو ءسرفلا رفاح لابو ءلصنلا وذ مهسلا انه لصنلاب دارملاو .ملعلا لهأ روهمج

 .هب صتخي هنم ءزجب دحاو لك نع ربع «ريعبلا

 يف ل َقَبَس م ال١ يو هللا لوسر لاق :لاق كنظ ةريره يبأ ثيدح :مهتجح

 خيشلا :نامامإلا هححصو (701/5) دوادوبأو هجرخأ .«ٍلْضَت وَ راح يف ْوَأ ٌفُح

 هلعأو «(1141) "دنسملا حيحصلا” يف لبقم انخيشو « "دواد يبأ نئس” يف ينابلألا

 يف ميقلا نباو "مهفملا يف هلل يبطرقلا لاقو )020١/9. "هللع» يف ينطقرادلا

 .ةتبلا ديب هللا لوسر نع حصي ال ثيدحلا اذه : "ةيسورفلا”

 ةقباسملا :اودازو ةمدقتملا ةثالثلا :عاونأ ةعبرأ يف ةقباسملا زوجت :يناثلا لوقلا

 دي يبنلا نأ اس ةشئاع ثيدحل ؛ةيعفاشلا دنع هجوو ةيفنحلا لوق وهو .مدقلاب

 .ملسم يف وهو ءيراصنألا قباس عوكألا نب ةملس اذكو ءاهقباس

 :هفللذ يبطرقلا لاق «زئاج ءيش لك يف قبسلا نأ ءاطع نع يور :ثلاثلا لوقلا

 مرحم وهو .رامقلا ةزاجإ ىلإ يدؤي ءيش لك يف مومعلا ىلع هلمح نأل ؛هيلع لوؤت دقو

 .قافتاب



 نخل كبح
 2 < جوف
 داهجلا :باتك (41؟)ثيدحلا (هج أت”

 قابس يف الإ قحتسي سي ال ءاطعلاو لعجلا :يباطخلا لاق لوألا لوقلا وه حجارلا

 يف ةدع رومألا هذه نأ كلذو ؛يمرلا وهو لصنلا يفو ءامهانعم يف امو لبإلاو ليخلا

 .هيلع ضيرحتو داهجلا يف بيغرت اهيلع لعجلا لذب ينو ءودعلا لاتق
 .(141 /9/) "دوبعملا نوع” و 26067 /8) "؟ينغملا”و ١ / "مهفملا” و," 6) "راكذتسالا” :رظنا

 ؟ريمحلاو لاغبلاو ةليفلا ليخلاب قحلي له

 اهل نأل ؛ريمحلاو لاغبلابو ءافخ اهل نأل ؛ةليفلاب ةقباسملا زوجت :لوألا لوقلا

 .ةيعفاشلا بهذم يف هجو وهو .رفاوح

 لخديف :اولاق (ٍلْصَ ْوَأ رِفاَح ين وأ ف يف الإ قبس ب الا :ثيدح :مهتجح

 .هذه لبق يتلا ةلأسملا يف هيلع مالكلا مدقت ثيدحلاو ءثيدحلا مومع يف ءالؤه

 .ةيعفاشلل يناثلا هجولا وهو .اهم ةقباسملا زوجي ال :يناثلا لوقلا

 فلتخملا تاناويحلا هذه نأل :هكللج ةمادق نبا لاق «يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 لهأ هيلع لتاقي ال ليفلاو ءاط مهسي الو اهيلع لتاقي الو ءرفلاو ركلل حلصت ال اهيف

 .مالسإلا
 .(1017“ /8) ؟ينغملا” و )١9/ ١85( ؟يواحلا” :رظنا

 طورش ةقباسملا يف طرتشي

 امولعم ناكف دقع يف لام هنأل ؛امولعم ضوعلا نوكي نأ طرتشي :لوألا

 الاح نوكي نأ زوجيو «ةفصلاب وأ ردقلاب وأ ةدهاشملاب امولعم نوكيو .دوقعلا رئاسك

 .الجؤم هضعبو الاح هضعب نوكي نأ زوجيو «عيبلا يف ضوعلاك الجؤمو

 نم اتناك نإف ءدحاو سنج نم ناتبادلا نوكت نأ ناهرلا يف طرتشي :يناثلا

 نم اتناك نإو ءسرفلا قبسي داكي ال ريعبلا نأل ؛زجي مل ريعبلاو سرفلاك نيسنج
 :فالخ هيفف «يبارعلاو يتخبلا وأ نوذربلاو يبرعلاك نيعون



 يحل تدب
 داهجلا :باتك (::)ثيدحلا (ه٠ نم

 ال :ةلبانحلل يناثلا هجولاو .حصي :ةلبانحخلا دنع هجوو «ءةيعفاشلا بهذم

 .لوألا باوصلاو .حصي

 ناك ءامهدحأ لاح لهج ىتمف .نيريعبلا وأ نيسرفلا نييعت طرتشي :ثلاثلا

 .قافتاب اراق قبسلا

 هرخآو امهودع ءادتبال نوكي نأو «ةفاسملا ديدحت ةقباسملا يف طرتشي :عبارلا

 يف !هيواستب الإ كلذ ملعي الو ءامهقبسأ ةفرعم ضرغلا نأل ؛اهيف نافلتخي ال ةياغ

 .فلؤملا هركذ يذلا دتيع رمع نبا ثيدح اذهل لدي «ةياغلا

 .(35003 3569:5686 /4) "ينغملا” و ء(7١7 /؟) "مهفملا” :رظنا

 زوجي ال برحلا ةدع نم سيل امب ضوعب قابسلا

 امأو )54١/1(: "دوبعملا نوع” عم ؟ننسلا ملاعم” يف هكللو يباطخلا لاق

 نم الو برحلا ةدع نم سيل امب هانعم يف لخدي امو ماحلابو لجرلاو ريطلاب قابسلا

 .زوجي ال هروظحم رايق هيلع قبسلا ذخأف «داهجلا ىلع ةوقلا باب

 اقلطم زوجت ضوع ريغب ةقباسملا
 زوجتف ءضروع ريغب ةقباسملا امأ :(307 /8) ؟ينغملا” يف هفللم ةمادق نبا لاق

 «لاغبلاو ءرويطلاو ءنفسلاو «مادقألا ىلع ةقباسملاك ءنيعم ءىثب دييقت ريغ نم اقلطم

 ريغو ءدشألا فرعيل .رجحلا عفرو «ةعراصملا زوجتو «قيرازملاو «ةليفلاو «ريمحلاو

 املف :تلاق .هتقبسف ءاهلجر ىلع هتقباسف ةشئاع عم رفس يف ناك ديب يبنلا نأل ؛اذه

 نب ةملس قباسو «دوادوبأ هاور .(!َكْلِيِب وِذَه» :لاقف «ينقبسف .هتقباس ءمحللا تلمح

 :ينعي - ارجح نوعبري موقب رمو ...كَي يبنلا يدي نيب راصنألا نم الجر عوكألا

 .اذه ىلع ساقي ةقباسملا رئاسو «مهيلع ركني ملف - مهنم دشألا اوفرعيل هنوعفري



 داهجلا :باتك (41)ثيدحلا (ه)ج
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 :ثيدحلا جيرخت

 .(1878) ملسمو ,(75775) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 لخاد وهو «ةيلامشلا ةهجلا نم ةنيدملاب طيحي لبج دحأ (دحأ موي) :هلوق
 .ةرجهلا نم ثالث ةنس تناك دحأ ةوزغو .ةنيدملا مرح دودح

 دحأ يف ناك هنأ لمتحي :هله ظفاحلا لاق (ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو) :هلوق

 .ةرشع ةسماخلا لمكتسا قدنخلا يفو «ةرشع ةعبارلا يف نعط

 ةهج «ةنيدملا برغ لامش يف ديبي يبنلا هرفح قدنخلا (قدنخلا موي) :هلوق

 مساب ةوزغلا تيمسف ؛نافطغو دسأ لئابقو شيرق ةنيدملا ترصاح امل ؛علس لبج

 .ةرجحلا نم سمح ةنس يف قدنخلا ةوزغو .قدنخلا اذه

 .نيلتاقملا لاجرلا مكح هل ءالجر هلعج دارملا (ينزاجأو .ينزجي ل) :هلوق

 يف ةمدقتملا ثيداحألا دنع هب قلعتي ام ىلع مالكلا مدقت دق ثيدحلا اذهو

 .غولبلا هطرش نم نأو «دهاجملا يف طرتشت طورش ةلأسم دنع داهجلا باتك لئاوأ

 .(45 / "حيضوتلا” و 4 /5( ؟صيخشلتلا” و 5 )٠/ "مالعإلا”و (84) "ملسم حرش” :رظنا



 نعال هنعو -65

 .هظفل اذهو «(19757) ملسمو ((577/4 07/855 يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 اهنوكل ؛لفنلا مسا اهيلع قلطأو .ةمينغلا :انه لفنلاب دارملا (لفنلا) :هلوق

 اهنأل ؛ىلاعت هللا نم ةيطع هذهو ءةيطعلاو ةدايزلا :ةغللا يف لفنلا نإف ؛ةغل الفن ىمست

 .اهريغ نود ةمألا هذمل تلحأ

 ةثالث سرافللو «لجارلل مهس :يأ (امهس لجرللو ءنيمهس سرفلل) :هلوق

 .هسرفل نامهسو هل مهس :مهسأ
 20554 )1١/ ؟مالعإلا”ىء(1055؟) ؟ملسم حرش” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 + هه هه دنغلا

 ةمينغلا نأ ىلع نوملسملا قفتاو 701١(: /؟) "ةيادبلا” يف هفلله دشر نبا لاق

 اهسامخأ ةعبرأو «مامإلل اهسمخ نأ نيضرألا ادع ام مورلا يديأ نم ارسق ذخؤت يتلا

 # لوسللو ,ةسسم ون نأ ٍءىَش نم  مُثَمِنَع اَمَنَ أوملعاو# :ىلاعت هلوقل ؛اهومنغ نيذلل

 .[5 ١ :لافنألا] ةبآلا

 .(ع 53/5١ ؟دهاجملا ماكحأ» :رظنا



 بخل

 ٍداهجلا :باتك (414)ثيدحلا هز نت

 ؟ةمينغلا نم لجارلاو سرافلا مهس مك
 .ةمينغلا نم امهس لجارلل نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 .لجارلا ىلع همهس يف لضفي سرافلا نأ ىلع اوعمجأو
 :ليضفتلا رادقم يف اوفلتخاو

 لوق وهو .هسرفل نيمهسو هل اًهس مهسأ ةثالث سرافلا ىطعي :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ ةماع

 .فلؤملا هركذ يذلا دنت رمع نبا ثيدح :مهتجح

 بأ لوق وهو .هسرفل نيمهسو هل اًهس :نيمهس سرافلا ىطعي :يناثلا لوقلا

 هيلع امو ننسلا هيف فلاخ هنإ :ةفينح يبأ لوق ىلع همالك يف رذنملا نبا لاق «ةفينح

 !اروجهم ادرفنم هلوق يقبف ؛هباحصأ هفلاخو ثيدحلاو ميدقلا يف ملعلا لهأ لمح

 مسق ٌدْيَي يبنلا نأ كنيخ يراصنألا ةيراج نب عمجم ثيدح :ةفينح يبأ ةجح

 هجرخأ .امهس لجارلا ىطعأو ءنيمهس سرافلا ىطعأف ؛ةيبيدحلا لهأ ىلع ربيخ

 .(081/) مقرب "دواد يبأ فيعض" يف وهو .فيعض ثيدحلاو .دوادوبأ

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 5٠١(. 505 /8) ؟ينغملا”و ((99/54) "فارشإلا :رظنا

 سرف نم رثكأ لجرلل ناكاذإ

 ؛ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .دحاو سرف نم رثكأل مهسي ال :لوألا لوقلا

 .اهيلع داز امل مهسي ملف ؛اهنم رثكأ ىلع لتاقي نأ نكمي ال هنأل

 اهبحاصلو ءمهسأ ةعبرأ نيسرفل مهسأ ليخ لجرلا عم ناك اذإ :يناثلا لوقلا

 نسحلا :لاق هبو ءقاحسإو دمحأو يروثلاو يعازوألا لوق وهو .دزي ملو مهس

 .لوحكمو



 نسا كج
 داهجلا :باتك (::؛)ثيدحلا (هديانمل

 ال ناكو «ليخلل مهسي ناك دب هللا لوسر نأ يعازوألا نع يور ام :مهتجح

 اذهو :هلله ظفاحلا لاق .سارفأ ةرشع هعم ناك نإو ءنيسرف قوف لجرلل مهسي

 رظناو «فيعض وهو «مدقت ام وحن هيف كف رمع نع رثأب اضيأ اولدتساو !لضعم

 .(509/057/6) ؟«ءاورإلا» يف رثآلاو ثيدحلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(ع ١ ؟/ثماوج "ينغملا”و 2٠٠١(« /4) "فارشإلا” :رظنا

 ةليفلاو ريمحلاو لاغبلا نم ليخلا ادع امل مهسيال

 ال اهريغو ةليفلاو ريمحلاو لاغبلا نم ليخلا ادع ام نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 دحأ الو ءامل مهسي مل كَ يبنلا نأل ؛ليخلا ماقم تماقو اهؤانع مظع نإو ءاهل مهسي

 .هئاقلخ نم

 يف نوواستم لجارلاو رامحلاو لغبلا بكار نأ ىلع اوقفتا :هفللك مزح نبا لاق

 .دحاو مهس ىلع مسقلا يف مهنم دحاو دازي ال هنأو «ماهسلا

 .(509/8) "ينغملا”و )١98(« ؟بتارملا”و 1١7(« /5) "فارشإلا” :رظنا

 ؟ريعبلل مهسي له

 رذنملا نبا لقن لب ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .امل مهسي ال :لوألا لوقلا

 .كلذ ىلع عامجإلا

 لوق وهو .هبحاصل مهسو ريعبلل مهس :نامهس هريعبلو هل مسقي :يناثلا لوقلا

 .نسحلا نع يورو دمحأ

 ؛[:رشحلال# باكر اَلَو ٍليَح ْنِم ِهيَلَع َمُتْفَبوَأ آَمَهإ :ىلاعت هلوق :مهتجح

 دعب هنذلَم ةمادق نبا لاق ءسرفلاك هل مهسيف ؛ضوعب هيلع ةقباسملا زوجت ناويح هنألو



 نِحلا

 داهجلا :باتك (4١4)ثيدحلا (ه نس

 الف ءلمحلل الإ حلصت ال يتلا «ةليقثلا لبإلا هذه امأف :اذه دمحأ لوق ركذ نأ

 .لجارلا نم الاح ىندأ اهبكارف ؛رفت الو ركت ال األ ؛ائيش اهبكار قحتسي

 1 هيي يبنلا نأل :ههللو لاق «ةمادق نبا رايتخا وهو «لوألا لوقلا :وه حجارلا

 لو ءاريعب نوعبس ردب موي هعم ناك دقو «مئاهبلا نم ليخلا ريغل مهسأ هنأ هنع لقني

 مهسأ هنأ هنع لقني ملف ؛مهباود بلاغ تناك يه لب «لبإلا نم هتاوزغ نم ةازغ لخت

 .لقنل ال مهسأ ولو ءاهل

 .(508/8) "ينغملا”و )4/*٠١(: *؟فارشإلا” :رظنا

 هيلع وزخيل اسرف رجأتسا اذإ

 هيلع وزغيل اسرف رجأتسا نمو :(518/8) ؟ينغملا» يف كلل ةمادق نبا لاق

 ؛امزال اقاقحتسا هعفنل قحتسم هنأل ؛افالخ هيف ملعن ال .هل سرفلا مهسف «هيلع ازغف

 .هكلايك ءهل همهس ناكف

 اهل مهسي لهف سانلا عم لاتقلا ترضح اذإةأرملا

 ةمينغلا نم ائيش ىطعت :هانعمو .اهل خضري نكلو ءاهل مهسي ال :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .مامإلا داهتجا ىلإ عجار وهو .مهسلا نود

 هللا لوسر ناك :لاق شتم سابع نبا نع (1817) ملسم هأور ام :مهتجح

 .نهل برضي ملف مهسب امأو .ةمينغلا نم نيذحيو ىحرجلا نيواديف ءاسنلاب وزغي يَ
 :يراخبلا ين ان ةشئاع ثيدحل ؛داهجلا لهأ نم تسيل ةأرملا نألو :اولاق

 .ىرخأ ةلدأ مهلو .(ٌةَرْمَعلاَو حلا نك داهج١

 .كلام لوق وهو .ائيش نيذحي الو ءنل مهس ال :يناثلا لوقلا

 .يعازوألا لوق وهو .نمل مهسي :ثلاثلا لوقلا
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 داهجلا :باتك (414)ثيدحلا (هب تل

 «ةريثك الاوقأ اوركذف «هيف اوفلتخا دبعلا اذكهو .لوألا لوقلا :وه حجارلا

 .ملعأ هللاو .هل خضري هنأ باوصلاو

 49١(. /8) ؟ينغملا”و ١71(( ؟ءاهقفلا رداون” و )١١17/4(« "فارشإلا” :رظنا

 ؟هل مهسي لهف :لاتقلا دهش اذإ يبصلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .هل مهسياالو «هل خضري :لوألا لوقلا

 امك لاتقلا'يف مهزيجي ال ناك لب ءيبصل مسق هنأ تبثي مل ديدي يبنلا نأ :مهتجح

 ةرشع عبرأ نبا انأو دحأ موي ٌةكَب يبنلا لع تضرع :لاق دضخي» رمع نبا نع مدقت

 ديبعلاو نايبصلا ناك :لاق بيسملا نب ديعس نع يورو .ثيدحلا ...ينزجي ملف ةنس

 .ةمألا هذه ردص يف وزغلا اورضح اذإ ةمينغلا نم نوذحي

 .ملاسو مساقلا لوق وهو .خضري الو هل مهسي ال :يناثلا لوقلا

 لوق وهو .لاتقلا غلب دق هلثمو ءكلذ قاطأو لتاق اذإ هل مهسي :ثلاثلا لوقلا

 .هل مهسي ال :يعازوألا لاقو .لجرلاك هل مهسيف ؟لتاقم ركذ رح هنأل :لاق ؛كلام

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا
 .(417/4) "ينغملا”و ((171/) ؟ءاهقفلا رداون” :رظنا

 ؟هل مهسي لهف ,مامإلا نذإب نيملسملا عم رفاكلا اًرغ اذإ

 يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو .هل خضري نكلو هل مهسي ال :لوألا لوقلا

 خضري نكلو «دبعلاك هل مهسي ملف داهجلا لهأ ريغ نم هنآل ؛دمحأ نع ةياورو ةفينح

 .دبعلاك هل

 يروثلاو يرهزلاو يعازوألا لوق وهو .ملسملاك هل مهسي :يناثلا لوقلا

 .دمحأ نع ةياورو



 نِححلا
 , هو ف

 داهجلا :باتك (١4؛)شيدحلا (هي نس

 وهو نينح موي ْدبَب يبنلا عم جرخ هنن ةيمأ نب ناوفص نأ يور ام :مهتجح
 عنمي ملف نيدلا يف صقن رفكلا نألو ؛ةفلؤملا مهس نم هاطعأو «هل مهسأف هكرش ىلع

 .قسافلاك مهسلا قاقحتسا

 ىلع نومأم ريغ هنأل ؛هل مهس الف مامإلا نذإ ريغب ازغ نإو :هنلله ةمادق نبا لاق

 .هنم رشو فجرملاك وهف ؟نيدلا

 .(415/8) ؟ينغملا” :رظنا

 ؟سامخألا ةعبرألا نم وأ ةمينغلا سأر نموه له خضرلا

 :اولاق «ةلبانحلا دنع هجوو يعفاشلل لوق وهو .ةمينغلا لصأ نم :لوألا لوقلا

 .اهل نيظفاح او نيلقانلا رجأ هبشأف ؛ةمينغلا ليصحت يف ةنواعملاب قحتسا هنأل

 رخآلا هجولاو يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو .سامخألا ةعبرألا نم :يناثلا لوقلا

 .نيمناغلا ماهس هبشأف ؛ةعقولا روضحب قحتسا هنأل :اولاق «ةلبانحلل

 .(416 /8) "ينغملا” :رظنا
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 اَياَرَّسلا ّنِم ْتَعْبَي ْنَم َضْعَب لَمَُي َناَك كي هلا َلَوُسَر نأ « كعلاج ُهْنَعَو -0

 . شيلا م اَح ِمْسق ىَوِس هةّصاَح ْمِهِسْقَنَأل

 :ثيدحلا جيرخت

 )11/6٠0/ 5٠(. ملسمو ,(710) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ةدايز لب «نيدهاجملا مهسأ ريغ وه ليفنتلا اذه خلإ (...لفني ناك) :هلوق

 .ةحلصملا نم دئاقلاو مامإلا ىري ام بسح «مهمهسأ ىلع مهل ةلفان هنوطعي

 .(5 )/٠1 مقرب مدقتملا ثيدحلا دنع اهرظنا ثيدحلا اذهب ةقلعتملا لئاسملاو اذه

 .(ةالا ؟مالعلا ريسين” و ١(« /6 *مالعإلا# :رظنا



 © عم نحلا كيب
 (ه)ج حك

 َلَمَع ْنَم» :َلاَق كي ِّْنلا نَع تنين ٍِسْيَق ِْب ُِااِدْبَع ىَسوُم بأ ْنَع

 .«اَنم َسْيَلَق حالّسلا اَنْيَلَع

 داهجلا :باتك (115)ثيدحلا

 )1٠٠١(. ملسمو )1/٠1/1(« يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ؛مهلاتقل حالسلا نيملسملا ىلع لمح نم :يأ «حالسلا انيلع لمح نم» :هلوق

 .مهيلع بعرلل الاخدإو مهل افيوخت هيف نأل

 ءانيدهب ايدتهم الو انتقيرط ىلع سيل وأ انتلم ىلع سيل :يأ «انم سيلفا :هلوق

 «مرحملا لالحتساب رفكيف كلذ لحتسي نأ الإ مهللا ,مالسإلا نع هجرخي كلذ نأ ال

 .حالسلا لمحب ال

 نوكيل ؛هليوأتل ضرعت ريغ نم ريخلا ظفل قالطإ فلسلا دنع ىلوألاو ءاذه

 .رجزلا يف غلبأ

 .( لا ١ ؟حيضوتلا” و 2354/1 "حتفلا” و اا ١ .( ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نيملسملا لاتق مرحي

 ثيدحلا :ثيدحلل هحرش يف )7728/1١١( "مالعإلا” يف هكللو نقلملا نبا لاق

 ةحلصم ريغل حالسلا لمح ىلعو «هيف رمألا ظيلغتو «نيملسملا لاتق ميرحت ىلع لاد

 «لاصنلا ىلع كاسمإلاب رمألاو ءالولسم فيسلا يطاعت نع عراشلا ىهن دقو .ةيعرش

 لكو .ملسملا هيخأ ىلإ هدي نم ناطيشلا عزن فوخ ؛هوحنو ديدحلاب ةراشإلا عنمو



 داهجلا :باتك (415)ثيدحلا (0)ج

 هدنع هتماركل ؛هاذأ ىلع ةلماحلا بابسألا يطاعتو ملسملا مارتحا ىلع ليلد كلذ

 .هماقم فيرعتو

 ةاغبلا لتاق نم لوانتي ال ثيدحلا يفروكذملا ديعولا

 :ثيدحلل هحرش يف (154/11) ؟حتفلا» يف هلل رجح نبا ظفاحلا لاق

 نم ىلعو ةاغبلا ىلع لمحيف ؛قحلا لهأ نم ةاغبلا لتاق نم لوانتي ال روكذملا ديعولاو

 .املاظ لاتقلاب أدب

 ةاغبلا لاتق يف دمتعملا ليلدلا

 هللا لوق بابلا اذه يف لصألاو 23١: 5 /8) ؟ينغملا» يف هكلله ةمادق نبا لاق

 َلَع اَمُهسَدَحإ تعب نإ ايي أوُحِلْصآَو ولمس َنيِنمؤمْلا نم ِناَدَط نإَوال :هناحبس
 أوُحيَصَْم ةَوحِ ابوُسمْؤُمْلا اما :هلوق ىلإ 4 أ لإ <ىني يح ني ىلا اوقف ىلا
 .[١١-9:تارجحلا]# دويَوْحَل نب

 :دئاوف سمح اهيفف

 .نينمؤم مهامس هنإف ؛ناريإلا نع يغبلاب اوجرخي مل مهنأ :اهادحأ

 .مهلاتق بجوأ هنأ :ةيناثلا

 .هللا رمأ ىلإ اوءاف اذإ ءمهلاتق طقسأ هنأ :ةثلاثلا

 .مهلاتق يف هوفلتأ هيف ةعبتلا مهنع طقسأ هنأ :ةعبارلا

 .هيلع اقح عنم نم لك لاتق زاوج تدافأ ةيآلا نأ :ةسماخلا

 ؟مهلاتق حابي ىتمو ؟ةاغبلا نم

 مامإ ىلع جرخت ةوق تاذ ةعامج :مه يغبلا لهأ :هنللو ةريبه نبا ريزولا لاق

 .هتعاط نوضفريف ؛هملظ وأ مامإلا رفك اونظي نأك ءلوقعم غئاس ليوأتب نيملسملا
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 داهجلا :باتك (15١4)ثيدحلا(ه

 ليوأتب ةكوش تاذ ةفئاط مامإلا ىلع جرخ اذإ هنأ ىلع ةمئألا قفتا :هثلله لاقو

 امع مهأسيف مهلساري نأ دعب كلذو «هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح «مهلاتق حابي هنإف غئاس

 هنإف ؛قحلا ىلإ اوعجريل اهفشك ةهبش اوعدا نإو ءاه ازأ ةملظم اوركذ نإف ؛هنم نومقني

 نيذلا مه ىتح مهلاتق كرت وه لضفألا نإف مهعوجر مدعو مهدرمت عمو .بولطملا

 اونصحتي نأك «هيلإ وعدت ةرورضل الإ مهفالتإ معي |ب مههاتق مرحي مث «لاتقلا نوأدبي

 مهحيرجو مهربدم لاتق مرحيو .كلذب الإ صلختلا نكمي الو .مهئاسنو مهرارذب

 مسق الو مهريسأ لتق زوجي الو ,مهنم حالسلا ىقلأ نم اذكو «مهنم لاتقلا كرت نمو

 لهأ ىراسأ ءادف زوجيو .برح الو مهل ةكوش ال ىتح سبح مهنم رسأ نمو «مهئيف

 لدعلا لهأل زجي مل مهدنع ىرسألا يغبلا لهأ لتق نإ نكل «ةاغبلا ىراسأب لدعلا

 .مهارسأ نم مهديب ام لتق
 .(097 /5) "برآملا لين”و ء(17ل/) "عاجإلا” :رظنا



 ُلِاَقُي ٍلُجَّرلا ِنَع للك هللا ٌلوُس َر َلِيَس :َلاَق كفيغ ىَسوُم يبأ ْنَع ١'8-

 ُلوُسَر َلاَقَ دلل ليس ىف كلذ يأ .ءاَير لِتاَقُيَو «ةّيَِح لتاَقَيَو «ةَعاَجش

 :ثيدحلا جيرخت

 )00/١94965(. ملسمو «(740/) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 تاياور ضعب يف هب احرصم ءاج امك «يبارعأ لئاسلا اذه (لئس) :هلوق

 .همسا فرعي الو .حيحصلا

 .سأبلا دنع بلقلا ةدش يهو نبجلا دض ةعاجشلا (ةعاجش) :هلوق

 .ةليبق وأ ةريشع ىلع ةريغلاو ةفنألا يه ةيمحلا (ةيمح) :هلوق

 ىلاعت هللا هجو ريغ هلمعب ةدارإلا :وهو «ءصالخإلا دض ءايرلا (ءاير) :هلوق

 .كلذ وحن وأ ايندلا ةدارإ وأ .ثيدحلا يف ركذ ام

 .(58/5) "ستفلا” و ,(78 )1١/ "مالعإلا”و )١904(, "ملسم حرش” :رظنا

 لامعألا عيمج يفو داهجلا يف صالخإلا طرتشي

 طارتشا :ثيدحلا اذه نم مهفيو :ثيدحلل هحرش يف هثللذ يبطرقلا لاق

 أوم آمو#“ :ىلاعت هلوقل ؛تادابعلا عيمج يف طرش وه كلذكو .داهجلا يف صالخإلا

 .[5:ةنيبلا]# نزلا هل َنيِصلخم هنأ ودعي اَلِ

 حرصو «داهجلا يف صالخإلا بوجو ىلع لد ثيدحلا :هثلله نقلملا نبا لاقو

 صالخإلا نأ ىلع اضيأ لدو ؛كلذ نع جراخ ءايرلاو ةيمحلاو ةعاجشلل لاتقلا نأب



 يْخلا

 داهجلا :باتك (417)ثيدحلا مين

 نأ الإ مهللا .ةعاجشلاب رخفلا ميرحت ىلع اضيأ لدو ءرمألا قفو ىلع لمعلا وه

 نع لاؤسلا ىلع اضيأ لدو «ءايرلا ميرحت ىلع اضيأ لدو «ةمعنلا راهظإ كلذب دصقي

 .مهتاينو مهداهج يف سانلا لاوحأ نايب :اضيأ هيفو «ةيبلقلا لامعألا

 )080/1١(. "مالعإلا” و 1/47 /7) "مهفملا” :رظنا
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 مق
 يلج ١ يري ىبع

 سيئ ورم» خريد» سك
 0 كدب حد ها ت01

 كس

 :قتعلا فيرعت

 قتشم وه :يرهزألا لاق «ةيكلملا نم جورخلاو ةيرحلاو صولخلا :ةغل قتعلا

 قتعلاب صلختي قيقرلا نأل ؛راط اذإ خرفلا قتعو «قبس اذإ سرفلا قتع :مهوق نم
 .ءاش ثيح بهذيو

 .قرلا نم اهصيلختو «ةبقرلا ريرحت :اًعرشو

 :قتعلا ةيعورشم

 :عامجإلاو ةنسلاو باتكلا قتعلا ةعورشم ىلع لد

 كك :ىلاعت هلوقو «[9؟:ءاسنلا]4 ةَبَكَر ٌرِرسَسَم# :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ

 .[١:دلبلا]#ٍةَبقر

 قت ٍلجَو ا 217 25 هللا لوسر لاق :لاق كن ةريره يبأ ثيدحف :ةنسلا امأو

 يراخبلا هجرخأ .اراَثلا َنِم ُهِْم اًوْضُع ُهْنِم وْضُع ّلُكِب هللا ٌدَقنَتْسا اَلْسُم أرنا

 .ىرخأ ثيداحأو )١509(« ملسمو .(35610)

 .هب ةبرقلا لوصحو «قتعلا ةحص ىلع ةمألا تعمجأف :عامجإلا امأو

 .(170/ /1) "حيضوتلا” و )١57/0(. "محتفلا” و ((7719/4) "ينغملا” و0951 /4) ؟نايبلا” :رظنا



 نْحلا كليم
 * كادر

 ثيدحلا (0)ج

| 

 قثعلا :باتحك (11)

 اك ؛ِش َقَنْعَأ ْنَم» :لاق كولا لوُسَو ن شيم َرَمع ِنْب ِهُللاِدْبَع ْنَع -41 م

 ىَطْعَأَف هِلْدَع َهَمِبِق ِهْيَلَع 1ع َمَوُق علا َنَمَك ُعلْبَي ُلاَم ُه ] َناَكَف ِيْبَع يف ُهَ

 هيبيس هس ا 2 هرم هاا يما م. 0 2

 .(َّقَتَع اَم ُهْنِم َقَمَع دَقَف الإَو ٌدبَعلا ِهْيَلَع َقَتَعَو .هصصح ٌةَءاَكّرش

 )١ ١6٠(. ملسمو ؛(5057؟) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 نم حصي الف ؛قافتالاب صوصخم هنكل .مومعلا هرهاظ («ق قتعأ نم» :هلوق

 .سلف وأ هفسل هيلع روجحملا نم الو نونجملا

 .ابيصن :يأ «اكرش» :هلثوق

 ةياور يف ام كلذ حضوأو .دبعلا ةيقب نمث :يأ «دبعلا نمث غلبي» :هلوق

 ُنَمْضَي ُهَّنِإَ ِهِئاَكَرُش د ءاصنَأ ٌدَمِيِق ةَمبِق غلب اَم ّلاَم ُهَلَو) :ظفلب ؟ىربكلا” يف يئاسنلا

 .(َدْبَعْلا ٌقِتْعُيَو ْمُهَءاَبِصْنَ هِئاَكَرشِل

 .ةمولعم ةميق هل لعج :يأ ءاذكب عاتملا مَّوق نم لوهجملل ينبم موق :كلوقف

 هموقي نأ :دارملاو .هلثم هلعجو هب هاوس :ءيشلاب ءيشلا لدع «لدع» :هلوق

 .هلثم ةميقب

 .مهصصح ةميق :يأ (مهصصح)» :هلوق

 هنم قتع دقف ارسوم نكي مل نإو :يأ «قتع ام هنم قتع دقف الإو» :هلوق

 ىقتع ام ىهو .هتصح

 .(؟ غ8/0) "حيضوتلا” وو( /0) "حتفلا” ري 1١ 0( *مالعإلا”و ٠/0 ١( "؟مهفملا” :رظنا



 نِحلا كمي
 00 حا
 قشِعلا :باتح (؛:«)ثيدحلا (هري لل

 نم اًصِْش قتغأ نما + لاق ل يلا نع تخط يرمى نَع 4

 ةميِق ُكوُلمَلا موف ٌلاَم ُهَل ْنُكَي 1 ْنَك هلام يف هلك صالح هيَلعَك ِكوُلت

 مه

 .اهْيَلَع ٍقوقْشَم ٌرْيَغ دبا يِعْسَتْس سا مث ِلْذَع

 .(1505) ملسمو :(150 4:7 547) يراخبلا هجرخأ

 :ثيدحلا ظافلأ

 ثالل «ءاي ةدايزب صيقشلاو ءاهحتفو نيشلا رسكب :صقشلا (اصقش» :هلوقف

 .اريثك وأ اليلق ناك ءاوس «بيصنلا :تاغل

 .ىثنألاو ركذلا ىلع قلطيو «دبعلا :وه «كولمم :هلوق

 فلكي دبعلا نأ :ثيدحلا اذه يف ءاعستسالا ىنعم «دبعلا ىعستسا ملا :هلوق

 قتع هيلإ اهعفد اذإف ءرخآلا كيرشلا بيصن ةميق لصحت ىتح .ءبلطلاو باستكالا

 .ةياعسلا يف هيلع قشي ام كولمملا فلكي ال :يأ «هيلع قوقشم ريغ» :هلوق

 )815/1١(. ؟مالعإلا” و (1607) "ملسم حرش” :رظنا

 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 رسوم وهو ةصح هيف هل ادبع قتعأ اذإ لجرلا

 يف اوفلتخاو «قاتعإلا سفنب قتعي قتعملا بيصن نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ



4 

 قثِعلا :ْباَتِك (119)ثيدحلا (ه)

 ىلعو ءارح هعيمج راصف «هعيمج ىلإ قتعلا ىرس هبيصن قتعأ اذإ :لوألا لوقلا

 ةمربش نباو ىيل يبأ نباو كلام لوق وهو .ءالولا هلو هئاكرش ءابصنأ ةميق قتعملا

 .قاحسإو دمحمو فسوي يبأو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو
 وع

 لبي ٌلاَم ُهَ ُهَل َناَكَف» .هيفو هفلؤللا هركذ يذلا <26 رمع نبا ثيدح: :مهتجح

 ملف .«ٌدْبعلا ِهْيَلَع ّقَتَعَو و ؛ْمهصصح ٌهَءاَكَرْش د ىَطْعَأَت ءٍلْذَع َةَميِق هَْلَع وُ ءدْبَعلا َّنَمَث

 ُهٌصالَخ ِهْيَلَعَق» :هيفو كن ةريره يبأ ثيدح اذكهو .ةرخلا يبنلا هل لعجي

 الو «قرلا ىلع قاب نيقابلا بيصنو «قتعملا بيصن الإ قتعي ال :يناثلا لوقلا

 .يتبلا لوق وهو .قتعملا ىلع ءيش

 ملف ؛كولمم يف هل اصقش قتعأ الجر نأ هيبأ نع بلتلا نبا نع يور اهب هل جتحاو

 .ارسعم ناك قتعملا نأ ىلع لمحيف ءحص نإ اذهو .دمحأ هجرخأ ديو يبنلا هنمضي

 ءاش نإ :ءايشأ ةثالث يف رايخلا .هكيرشلو قتعملا ةصح الإ قتعي ال :ثلاثلا لوقلا

 .ةفينح بأ لوق وهو .ذئنيح قتعيف ؛هكيرش نمض ءاش نإو «ىعستسا ءاش نإو «قتعأ

 .اهفعضل اهانكرت ىرخأ لاوقأ تيقبو

 .ملعأ هللاو ءلوألا لوقلا :وه حجارلا

 .(1901) "ملسم حرش” و ؛(777/9) "ينغملا”و )١118/137(« "راكذتسالا” :رظنا

 ارسعم كرتشملا هديعل قتعملا ناك اذإ

 الو ءيشب قتعملا بلاطي الو ءطقف قتعملا بيصن يف قتعلا ذفني :لوألا لوقلا

 .ملعلا لهأ روهمج لوق وهو .ناك [ى اقيقر كيرشلا بيصن ىقبي لب .دبعلا ىعستسي

 ُْنِ قت دَقَق اَّلِإَو :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا دهن رمع نبا ثيدح :مهتجح

 :ىناثلا تعج ةريره يبأ ثيدح نع اوباجأو .اضعبم ىقبي دبعلا نأ :هرهاظ .( ّقََع اَم



 ةَميِق ُكوُلْمَلا َمّوُق لام ُهَل ْنُكَي ل ْنِإَقا :هلوق يهو ؛ةجردم ثيدحلا يف ةدايزلا نأ
 ري

 007 اين 2 # ه6 هم

 .اهيِلَع قوفشم ريع يعستسا من ءٍِلدَع
2 

 ةمربش نبا لوق وهو .كيرشلا ةصح يف دبعلا ىعستسي :يناثلا لوقلا

 «ةياور يف دمحأو يروثلاو قاحسإو ليل بأ نباو هيبحاصو ةفينح يبأو يعازوألاو

 .ميقلا نباو ةيميت نبا هراتخاو

 ُهَل ْنَكَي 1 ْنإْه» :هيفو «فلؤملا هركذ يذلا كن ةريره ىبأ ثيدح :مهتجح

00 
 هذه نأ ىلع ءانب ؛هْيَلَع ٍقوُفْشَم َرَْغ «َيِعْسْتْسا مّن ِلْدَع َةَمِِق ُكوُلْمَلا َمّوُق لاَ *< عم

 يناعنصلا هجوو .اهيلع مالكلا لاطأو فالخلا ظفاحلا ركذ دقو .ةعوفرم ةدايزلا

 كلام قاتعإب :يأ (َّقَمع ام ُهْنِم َقَبع دَقَف اَّلإَو١ :هلوق لوألا دشن رمع نبا ثيدح

 نوكيو ؛هيلع ام ميلست دعب قتعيف «ةياعسلاب قتعت هكيرش ةصحو هتصح ةصحلا

 .يراخبلا هب مزج يذلا وه اذهو .بتاكملاك

 .ملعأ هللاو يناثلا لوقلا :وه حجارلا

 "حيضوتلا” و ؛ /5) ؟لبسلا”و )١59/6(. "حتفلا”و )١9001(( "ملسم حرش”و ((751/9) "ينغملا” :رظنا

 .(6 0/6١
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١ 
 ف

 ه عا 8
 قتِعلا :باَتِك (470)ثيدحلا (ه)ج

 ل 2.

 :رييدتلا فيرعت

 .رومألا بقاوع يف رظنلا :ّدغل ريبدتلا

 .توملاب قتع قيلعت :اعرشو

 .راتخم غلاب لقاع كلامو «ةغيصو ءدلو مأ ريغ قيقر :ةثالث هناكرأو

 .(7857 /9) ؟ينغملا” و «ةيشاحلا عم ("87 /4) ؟نايبلا” :رظنا

 - و هوا ابو ار هع 1 لإ هم 3 ساما

 هَل اًمالغ ٍراَصْنَألا َنِم َلْجَو َرّبَد :َلاَق هضتيم ِهَللادْبَع ِنْب ٍرياَج ْنَع

 :[ ْيُذ نع ُهَل اًمالُغ َقَْعَأ هياَحْصَأ ْنِم اَلْجَر نأ كي بلا َمَلَب :ِظْفَل فَ

 هيل هيَ َلَسْرَأ مث «مَهْرو ةَئانَِبُهَعَبم هيَ َلاَمُهَل ْنُكي

 .(491) ملسمو ((51/15) يراخبلا هجرخأ

 ملسمو «هل ظفللاو )7١85( يراخبلا يف وه خلإ (... ٍدِلَم يبنلا غلب :ظفل يفو) :هلوق

 :ثيدحلا ظافلأ

 ءاج امك «ةرذع ينب نم روكذم وبأ :ةمسا (راصنألا نم لجر ربد) :كلوق

 .ماحنلا هللادبع نب ميعن :وه هارتشا



 يْحلا
 ف

 5 00 كول
 قثعلا :باتِك (:70)ثيدحلا هرج ل

 ومب و «لبيقلا صيفن وه مصب ارب .هتومي هقتع قلع :هانعمو «لبقلا ضيقن وهو «ءابلاو لادلا مضب ( ربد) :هئوق

 .(577 /1) "حيضوتلا” و ء(غ١18/1) ؟مالعإلا” :رظنا

 :ثيدحلا نم دافتست دئاوف

 .عامجإ وهو .هتحصو ريبدتلا زاوج :ىلوألا

 مكح همكح نأل ؛لاملا سأر نم ال لاملا ثلث نم قتعي ربدملا نأ :ةيناثلا

 فلاخو ءملعلا لهأ روهمج لوق وهو .توملا دعب الإ ذفني ال امهنم الك نأل ؛ةيصولا

 .روهمجلا لوق :باوصلاو .لاملا سأر نم وه :الاقف رفزو ثيللا

 يعفاشلا زاجأ لب «ةقفنلاو نيدلاك ةجاحلل اقلطم ريدملا عيب زاوج :ةثلاثلا

 ةروص يف هعيب تبثأ يذلا ثيدحلا اذهب الدتساو ءاهريغو ةجاحلل اقلطم هعيب دمحأو

 زوجي يتلا ةيصولا ىلع اسايقو «لاوحألا لك يف اماع نوكيف ؛عيبلا تايئزج نم

 .اهيف عوجرلا
 .(717/1) ؟حيضوتلا”و )4194/1١(« «مالعإلا” :رظنا

0 5 5 9 22 5 



 07 مق
 يرق ١ يوما رح

 ىسم وردا خد» سكقو
 دوي ييايب دن كدحب تق ها تصاحد

 تايوتحملا

 ع ممم ممم مم مم مم ممم هم ممف ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 0 ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 قح ريغب لتقلا مرحي

 1/6.66 مم عموم همم مم م ممم ممم م همم ممم همم همم ممم ممم همهم همم مم ممم ةثالث لتقلا عاونأ

 00 هروصو دمعلا لتق طباض

 آآه م مهمه م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم همم ممم ممف همكحو اطخلا لتق طباض

 117 ل ممم مم ممم ممم ممم ممم همم مهم مم ممم هم ممم مم ممم دمعلا هبش طباض

 1مم ممم معمم م و معمم م ممم هموم بف ناقرتفيو ناكرتشي دمعلا هبشو دمعلا

 1ع عمم ممم ممم ممم ممم همم مم ممل دمعلا هبشو دمعلا هيميسقو اطخلا نيب قرفلا

 15 ل وممن م ممم مم ممم همم همم مم مم ممل ناطلسلا الإ هميقي ال صاصقلا

 1 ل مم مم ممم ممل ناطلسلا نذإب قحلا باحصأ دحأ صاصقلا يفوتسي

 ل ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 آم ه تعمم ممم هوم ممم مهم عوق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 آل م ل مم همم م همم ممم ممم ممم مم ممم مم قم مم هم ممم قمم همم ةماسقلا مكح

 38 مة هم قمم مو ممم ممم مم ممم همم ممم هموم هموم ةرشع ةماسقلا ةحص طورش

 77 مم ممم مم م ممم ؟لتقلا رثأ ليتقلاب نوكي نأ ثوللا طرش نم له

 337 م ل م همم ممم أهم نظلا ىلع بلغي ةهبش اهم نرتقت ىتح ةماسقلا نوكت ال

 3836 ل م م م ممم مم ممم ممم ممم م م مهمه ممم ممل ةماسقلا مهيلإ هجوت نم

 801 ل مم همم همم همم همم م مم هم م ؟نايبصلاو ءاسنلا نيب ةماسقلا يرجت له



 6 ل عل همم ع مم م ممم م م م همم ؟هيلع ىعدملا مأ نوعّدملا ناييألاب أدبي نم

 8 هم همم مف م ممم ممم ممم مق ؟دحاو نم رثكأ ىلع اومسقي نأ لوتقملا ءايلوأل له

 34 ل لمة مة ممم ممم مة مومو ممم ة م وقل ؟نوؤربي لهف مهيلع ىعدملا فلح اذإ

 8 ل ممم م ممم همم مم ممم همم ممم مم هم هم ناميألا نم مهيلع ىعدملا عنتما اذإ

 الق ل لم هم ممم مم ممم همم همم مم م عمق ؟لاملا تيب يف نوكت وأ ةيدلا مهمزلت لهو

 لع هل ممم ؟ةماسقلاب دوقلا نوقحتسي لهف ادمع ىوعدلا تناك اذإ

 1 ا ع لة ممم م ممم مم مم همم همم هعمل املسم لتقي رفاكلاو ارفاك لتقي ملسملا

 ا م طل همم همم ممم همم همم همم همم م ممم م ممم همم ممم همم ديبعلا يف ةماسقلا مكح

 اا مهم مم مهم همم ممل حورجلاو فارطألا نم سفنلا نود ايف ةماسق ال

 5# ا مة اممم مم هع ممم ممم همومه قل ةئامثالثلا دعب نوعبرألا ثيدحلا

 6# م منة م ممم م م ممم تة مم ممم ممم ملمع م ممم ممم مممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اس ل م موه مم ممم معمم ممم مم ممم ممم م ممم هموم موف ؟ىثنألاب ركذلا لتقي له

 الإ مل ع مع همم همم م عمل لتق يتلا ةفصلا ىلع اصاصق لتقي ادمع لتاقلا له

 اال ع ع لم م لم ممم ممم همم همم م ممم همم م مم مم همم ممم هنيعل لحي ال ب هلتق اذإ

 ا طلع ع همم ممم مم ممم ملم سفنلا نود اهيف ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا

 قا ةئامثالثلا دعب نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا

 عا ل مل هل ممم مع مم همم م مم ممم هم مم همم همم وق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ص100 ؟وفعلاو صاصقلا مهل نيذلا ءايلوألا مه نم

 عا ل لل ل مم همم صاصقلا طقس صاصقلا نع لوتقملا ةثرو ضعب افع اذإ

 ا هو ممم ممم ممم ممم مم مق ؟وفعلا مأ صاصقلا مدلا يلول لضفألا له

 6 ل و معة م مم همم همم مم هموم مم هم هع انونجم وأ اريغص مدلا ءايلوأ ضعب ناك اذإ

 ظل ؟ةيدلا يف ىتح اقلطم رايخلا لوتقملا ءايلوأل له

 عه ل لم عع هلع مم م مل ةيدلا نم رثكأ ىلع مدلا ءايلوأ لتاقلا حلاص اذإ

 6 م م مل كلذ ىلع ربجي الف ةيدلا نم رثكأ هنم بلُط اذإ لتاقلا

 عال ل مل هلم ام ممل عيمجلا نذإب الإ فوتسي الف ةعامجل ناك اذإ صاصقلا

 عال ل ل مم ممم م مم ممم هم ممم نيقابلا نذإ ريغب ءايلوألا ضعب لتاقلا لتق اذإ



 غ1 ةيدلا نم هطسق لتقي مل يذلا يلولا بلط اذإ

 ض0 ةيدلا ذحخأ وأ وفعلا دعب لتقي يلولا

 عيل ل لل م مم لم م ممم همم ممم ممم هوفعب املاع رخآلا وفع دعب نيكيرشلا دحأ لتق اذإ

 عر ا ل عع لل همم هم هم م ممل ؟صاصقلا هيلع لهف وفعلاب ملعلا لبق هلتق اذإ

 عل ل ممم ممل هع مم مة مم مم مم مق تومي نأ لبق همد نع افع اذإ ادمع لوتقملا

 68 0 ل مم ممم مهم همة مم ممم ممم مم ممم همم موق هتيد نع افع اذإ أطخ لوتقملا

 0 ؟قح ناطلسلل ىقبي لهف لتاقلا نع نع اذإ

 2010 هل ثراو الو ادمع ّلجرلا ٌلجرلا لتق اذإ

 01 0 يلولل رايخلا هيف له ةليغ ناك اذإ دمعلا لتق

 61 06 معمم مم م همم لق اهنم تايف تاحارجلا نع حورجملا افع اذإ

 615 مم معمل اهنم ثدحي امو ةيانجلا نع افع اذإ ادمع هيلع ينجملا

 #68 عه ممم هه مم اهنم ثدحي امو ةيانجلا نع اع اذإ أطخ هيلع ينجملا

 68 20000 ع م معمم همم هم مم همم مم م ةتامثالثلا دعب نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 0 ةئامثالثلا دعب نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 ©ا/ 66600600 متابعا متيم ممتن تيت يبيت. ي...... :نيئيلعساب ةقلعتملا لئاسملا

 617 6 ل مل ممم ل معمل ؟هتيد مكف همأ برض رثإ اتيم طقس اذإ ملسملا نينجلا

 © را مل ل مم معمم مم مج هم مم ممم همم همم ممم هرفكب موكحملا نينجلا ةيد

 64 60م6 م عم مف مم هم عمم هم مم ممم مم مم ممم ممم ؟هتيد مكف اقيقر نينجلا ناك اذإ

 0 ؟تطقسأ يتلا ةمألا ةميق ربتعت ىتم

 0 ةيح يهو اتيم همأ نطب نم طقس اذإ نينجا يف ةرغلا بجت

 0 لصفني لو همأ نطب نم نينجلا ضعب جرخ اذإ

 1 2 م مم هل ممم ممم ممم مم ممم اهتوم دعب اتيم همأ نطب نم نينجلا جرخ اذإ

 ]ل ممم هممت م همم ممم همم مومو ممم مم ممول جرخي ملو همأ نطب يف نينجا تام اذإ

 0 انينج تقلأف ةتيم ةأرما نطب برض اذإ

 0 ةلماك ةيدلا هيفف ةبرضلا رثأ نم تام مث ايح نينجلا جرخ اذإ

 1 م هم م مج م هم م مو مم م ممم مم مم ممم همم م همم م م م همم ايح رخآو اتيم انينج تقلأ اذإ



 00 ةنجألا نم اددع ةأرملا تطقسأ اذإ

 000 شاع مث ايح نينجلا جرخ اذإ

 0 هلتقف رخآ ءاجف ايح نينجلا تقلأ اذإ ةأرملا

 00 رهشأ ةتس نم لقأل نينحلا طقس اذإ

 0 اهمدع نم نينجلا ةايح اهب فرعت يتلا ةمالعلا

 00 ءاود وأ برضب اهنينج طاقسإ ةأرملا تدمعت اذإ

 00 تطقسأف ةأرما برض يف ةعامج كرتشا اذإ

 0 اهيلع ينجملاو يناجلا فلتخا اذإ

 0 طقاسلا اهنينجو مألا نيب ثراوتلا

 11000 ؟ةرغلا بهجت ىتم

 000 ةرغلا هيف بجت يذلا نينجلا طباض

 00 لاملاب ةرغلا ةميق ريدقت

 00 ؟نينحلا ةيد نوكت نمل

 0 ا ا ا ا ؟ةرغلا بجت نم ىلع

 0 ؟لقعلا نولمحي نيذلا ةلقاعلا مه نم
 0 نولقعي اودعب نإو ةلقاعلا نم تابصعلا

 0 ؟ةلقاعلا عم نولخدي هؤانبأو يناجلا ءابآ له

 0 نولقعُي ال ةأرملاو يبصلاو ريقفلا

 0 ؟ةلقاعلا عم ةيدلا نم لتاقلا لمحي له

 0 ةلقاعلا اهلمحت طخلا ةيد

 0 ؟ةلقاعلا اهلمحت له ؟دمعلا هبش ةيد

 0 لتاقلا لام يف بجت دمعلا ةيد
 00 لجؤت ال ةلقاعلا اهلمحت ال يتلا ةيدلا

0 

00 

 58 2. لملم

 اياك عمم
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 95 لل

 9176 ممل
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 غ0 ا ؟ةلقاعلا هلمحت يذلا لاملا رادقم مك
 الق مو مومو ممم ممن مملة معمل نينس ثالث مجنت ةلقاعلا اهلمحت يتلا ةيدلا

 /8 ل ول م معمم و ممم همم مم هدحو نيتحلا تام وأ ادمع مألا لتق ناك اذإ

 0 ةئامثالثلا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ]مم مملة موف مم ممم مم ممم ممم من ممم ممم ممم مم مممف ثيدحلاب ةقلعتم دئاوف

 0 هوضع ضوضعملا عزنف هبحاص مهدحأ ضع اذإ

 0 ةئامثالثلا دعي نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا

 4ق نم اممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مصمم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 ثيدحلا يف تالاكشإ

 0 راحتنالا مكح

 0 دودهلا باتك

 غ1 اا :دحلا فيرعت

 0 ةئامثالثلا دعب نوعبرأآلاو سداسلا ثيدحلا

 48 امم همم م م معمم همم م م ممم م م همم هم ممم ممم ممم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 48 ؟ «ةَلوُسَرَو هلا َنوُبِراَح َنِذَلأ اورج اَمَّتِإ 2 :تلزن اذام يف

 #84 ممم مة ممم مم مام ممم ممم مهو مهموم هم قق ؟عيونتلل وأ رييختلل ةيآلا يف (وأ)

 41 م معقم م مهم مم مق ؟ارهق لاملا ذخأو ةرهاجملا اهيف طرتشي ةبارحلا له

 81 ل ممم م ممم مم مم ممم ممم ممق ؟حالس مهعم نوكي نأ طرتشي نوبراحملا له

 41 ل و هموم همم هم مم ممم همم م م ممل ؟راصمألاو ىرقلا يف ةبارحلا نوكت له

 4 6 0و ولفه هه م هم ممم مم م م همم مهلاتق مامإلا ىلع بجو ليبسلا اوفاخأ اذإ نوبراحملا

 48.6606 066000 م06 هم معاة ف مق وفع مدلا بلاطل سيلو ناطلسلا ىلإ براحملا رمأ

 86 2 ممم ممم مم م ممم م مق ؟ةبارحلا يف لوتقملاو لتاقلا نيب ؤفاكتلا ربتعي له

 نا اا لل قرطلا عاطق ةبوت

 0 نيبراحملا ريغ نم دح هيلع نم بات اذإ

 00 ؟بلصي لهف هلتق لبق براحملا تام اذإ



 ل لل ل مم م مم مم هم همم م ممم همم ممم همم م همم ممم م ممم نونجم وأ ىبص نيبراحملا يف ناك اذإ

 44 مة فه موف م همه هم ممم م ممم معمم مم همهم مم مق ةأرما قيرطلا عاطق يف ناك اذإ

 44 00 عمل ممم ممل لاملا ذخأو سفنلا لتق يف رشابي مل يذلا ءدرلا مكح

 ارفق لل مل مهمه ممم ع ممم ممم م م ممم ممم ممم همة عمم مم م م همم م بلصلا مكح

 ]قل و لمفهوم همهم ممم ممم م موه مقوف ؟هدعب وأ لتقلا لبق بلصلا له

 101 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمق ؟اهيف بلصي يتلا ةدملا مك

 101 م ممم م ممم مم ملم هلجرو هدي عطقت لتقي ملو لاملا ذخأ اذإ براحملا

 10157 لة مل ممم همم مة مم مم ممم م همم همم ممم مم ممم دحاو نآ يف لجرلاو ديلا عطق

 0 ؟هئاضعأ عطق دنع قيرطلا عطاق جنبي له

 0 ةقرسلا باصن نم لقأ براحملا هفلتأ يذلا لاملا ناك اذإ

 1 مل اوفن ؛الام اوذخأي ملو اولتقي ملو ليبسلا اوفاخأ اذإ نوبراحملا

 105 مل سفنلا نود ايف صاصقلا بجوت ةيانج براحملا ىنج اذإ

 14 همم ممم ممم ممم مم همم مم همم ةئامثالثلا دعب نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا

 ١4 وة مو م ممم م ممم وهم ممل ةثامثالثلا دعب نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا

 ]94 0006666 6 0 ف فم ف فة ف ممم ممم ممم همم ممم همم ةئامثالثلا دعب نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 11100 ممم معمم م مم ممم ممم هم مم مم ةئاثالثلا دعب نوسمخلا ثيدحلا

 113 هم همم م ممم همم همم همم ممم هم همم همم مق :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 118 ل مو همم م ممم مم مم ممم ممم همم مهموم همم م ممم هموم ممم هم انزلا فيرعت

 113 ل هوو هم همم همم هم همم ممم ممم م همم همم هم مم هم ممم مم ممم انزلا مرحي

 01116 6مم م همم همم همهم ممل ؟مالسإلا ردص يف انزلا دح ناك فيك

 11 0 و م اممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ركبلا ينازلا دح

 1158 666 مهملة ممم ممم مم ممم مم همة ممم همم ممم همة وفق دولجملا برض ةيفيك

 11 6م مهم همم عمهم مم مهمة همومهم دودحملا هب دلجي يذلا طوسلا رادقم

 آ117 ممم ممم ممم ممم دودحلا يف ناسنإلا نم برضت يتلا عضاوملا

 1117 0م ملة م مومو همم مم ممم ممم ممم همومهم مم ممم ؟سأرلا برضي لهو

 ١١4 000000 م م ممم ممم ممم ممم تمم ممم ممم ممم بملء ممم معتم ؟هبايث نم دولجملا درجي له



 آ14 0 ممم وم ممم ممم ممم مم ممم ووو مم مم وم همم ؟ادعاق وأ اهئاق دلجي له

 118 0. لهم ممم هموم هموم همم همم هم ممم همم م مج همم همم ؟ايرض دشأ دودحلا يأ

 178 ممم لمة هوم م هوم مم ممم ممم همم ممم مل ينازلا اهيف ىفني يتلا ةفاسملا

 1711 م و مم موو نمو وم مهمومة نومهم توم ممم وفم موو م موو مةمووف نصحملا ينازلا دح

 1373317 6 اة مم مت مو مة مة ممم تمم ممم ممم مهن مم ممم فة ممم ممم ممم وة ممف ناصحإلا طورش

 11718 06 مهو م ممم هموم هم همهم هم ؟ناصحإلا يف مالسإلا طرتشي له

 را تومي ىتح مجرلا هيلع موادي نصحملا ٍينازلا

 ل لتقي ام اهريغو ةراجحلاب نوكي ينازلا مجر

 1١75 م ممم هب مهؤادتباو مجرلا عضوم دوهشلاو مامإلا روضح مكح

 ١737 وممن عمو همومهم ممم م هموم موجرملا باذع رضحت يتلا ةفئاطلا ددع

 ا 7/8 6 لل م ممم ممم مهم مم ممم ممم ممم وم ممم ممم هول موجرملل رفحي له

 1174 م موو همم مم ممم م همم ممم م ممم ممم مم مق ؟مجرلا عم دلجي له ينازلا

 1 طل مو همهم همم ممم همم هم ممم ممم مم مق همر تاذب ىنز نم ةبوقع

 11 من مة ومما ممن ممم مم ممم مصمم ممم مصمم مم ممف ةريغصلاب ىنز اذإ لجرلا

 #1 ل م مم ممم ف ممم ممم همم ممم ممم م ممم مم ممم م م ممم ةتيم ةأرماب ىنز اذإ

 13373 هن تنومة و تمم همم روم موو ممم و ورم دحاو دح هيلعف دحي ملو ارارم ىنز اذإ

 1 لان مم ممم م موو ممم ممم ممم ممم مهموم ووقف انزلا ميرحت ملعي ال وه و ىنز اذإ

 1 الوله همم مم متم معمم مهمل ؟دحلا هيلع ماقي لهف اهركم لجرلا ىنز اذإ

 16 لة منة وهم مومن م ممم ممم هممت ممم ممم ممول انزلا ىلع ةأرملا تهركأ اذإ

 136 ل هه ممم ممم مم مق هيف ةبوقعلاو هنالطب ىلع عمجم حاكن يف ءطولا

 118 م هم معجم ممم م م همم هيف فلتخملا حاكنلا يف ءطولاب دحلا أردي

 ل دحلا بجوو انزلا تبث ينازلا رقأ اذإ

 اا لامتحا لك يفني احيرصت ينازلا حرصي نأ رارقإلا ةحصل طرتشي

 لل رارقإلا نع عوجرلاب ادح بجوي اهب هدنع رقأ نمل مكاحلا ضيرعت

 الل هه م مم ممم مم مم م ممم ممم هم تركنأو ةأرماب انزلاب لجرلا رقأ اذإ

 00 نونجملاو يبصلا رارقإ حصياال ل



 15 00 ل م هوم ممم مم م مق ؟همامت لبق وأ دحلا ةماقإ لبق دوهشلا عجر اذإ

 0 ؟هملعب دحلا ةماقإ مكاحلل له

 188 م مو مم ممم ممم ممم ممم ممم ومهم مهمل دحلا هيلع ميقأ انزلاب دبعلا رقأ اذإ

 188... ممم مم مم مة ممم م ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم مم معمق اينز اذإ ةمألاو دبعلا دح

 0 ؟هقيقر ىلع دلجلا دح ةماقإ ديسلل له

 ١ عرق ل عع عل ؟هوحنو لتقلاك هدبع ىلع دودحلا رئاس ةماقإ ديسلل له

 ١64 00 ل م مم همم م ممم ؟اينز اذإ هتمأو هدبع نع وفعي نأ ديسلل له

 14 0 ع ممم مم همم ممم م مم مم همم ممم ممم مم مم ممم ءامإلاو ديبعلا بيرغت مكح

 188 لل لة ممم م ممم همم ع مم معمل نهنم ةدحاول دحت لو تارم ةمألا تنز اذإ

 186 وم مم مل ممل انزلا اهنم رركت اذإ ةمألا عيب

 18131 00 مع مم م م مم همم ممم ممل قتعلا دعب ىنز وأ قتعأ مث دبعلا ىنز اذإ

 0 ةئامثالثلا دعب نوسمخلاو يداحلا ثيدحلا

 18173 606 ل م مم مم هم همم مم مم ممم ممم مم عم ممم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1817 2.0 مم مم همم مو مم ممم ممم ممم ممم مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم مكح

 18 اممم ممم ممم ممم همم مم م ومبق ؟يمرلا لبق راذنإلا طرتشي

 0 رظانلا هب ىمري يذلا ىصحلا رادقم

 18 5 06مم ملء نم عم ممم عموم ءادتيا هلتقي اب رظانلا يمر رادلا بحاصل سبيل

 0 ؟هيمر زوجي لهف «عالطالا كرت اذإ

 188 0 عع عمل رظني هدنع لجر فقوف احوتفم هتيب باب لجرلا كرت اذإ

 0 ةقرّسلا دَح باب

 0 :ةقرسلا فيرعت



 165: ممن ممن منة م ممم م منوم مم ةئاثالثلا دعب نوسمخلاو يناثلا ثيدحلا

 1١65 0 ممم اممم منة ممم م مة اممم مممف ةئامثالثلا دعب نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 ةئاثالثلا دعب نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا

 188 2.666 لو و معمم م ممم مم مم مم م ممم هعمل :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 ل قراسلا دي هب عطقت يذلا باصنلا

 101 ع طم م هم مم ممم هوم هنمث صقن مث باصنلا غلبي الام قرس اذإ

 113 م ع هلم م همم ممم م ممل هزرح نم باصن جارخإ يف ةعامج كرتشا اذإ

 117 0 هم همم ممم مم ممم مم ممم ممم مم همم مم مق مكاحلا ىلإ هب يتأ مث ةقرسلا ررك اذإ

 1 م مو همم ممم ممم همم ممم معمم همم مم موق هيف عطق دق اعاتم قرس اذإ

 1 ل ممم مم مع ممم ممم مم ممم ممم هم ممم مهموم لجرلا عطقي اى عطقت ةأرملا

 13 لملم همم نفهم مف منة ممم مم مم ممم م ونهم ممم م نم ممم م مو م مممق ؟عطقي له اَّرِس راّرطلا

 155 0000من ممم ملم ممم ممم متعوب ممم هنم هجرخي زرح نم قرسي نأ عطقلا يف طرتشي

 18616 ل و طل همم م ممم م ممم م همم ف ممم ممم مم همم م همم همم هم ممم همم مم مم موق زرحلا طباض

 ١118 ل م له لعل م ممم ممم م ممم ممل اهيف طرتشي امو ةقرسلا ىلع ةداهشلا

 ل قورسملا وأ ناكملا وأ تقولا يف نادهاشلا فلتخا اذإ

 ١55 6 مة رة رة ممم ةة ممم و مة م مم مممة ممم مب ؟عطق هدحجيو عاتملا ريعتسي نم ىلع له

 ا م ام ممم ممم ممم ممم ممم ممم م همم ممم هيلع عطق ال ةعيدولا دحاج

 ا م مم هم م مم ؟لفس نإو هدلو لام نم قرس نإ عطق دلاولا ىلع له

 ١ مم مهم ممم مم ممم ممم معمل ؟الع نإو هدلاو لام ةقرسب نبالا عطقي له

 ل عورفلاو لوصأألا ريغ ضعب نم مهضعب براقألا ةقرس

 134 ل ل لل همم مم مم ممم ممم هم ممم رخآلا لام نم نيجوزلا دحأ قرس اذإ

 آ!ا/6 ل لل ل لم هموم معمم مم ممم همم مم همم ممل لاملا تيب نم ملسملا قرس اذإ

 0 عطقلاو ةقرسلا رركت دنع عطقت يتلا ءاضعألا

 11 و ممم عمم ممم عوكلا وهو فكلا لصفم نم ديلا عطقت

 اال ل مم مف همم م همم مم ممم م مم مم همم م م مم ممم هموم عمم ممم ممم م همم ديلا عطق ةيفيك

 00 لجّرلا نم عطقلا عضوم



 00 باصنلا غلبت يلح هيلعو يبصلا قرس نإ

 00 عطقلا هيلعف زرح نم اريغص ادبع قرس اذإ

 000 ؟عطقي لهف وهللا تالآ قرس اذإ

 00 ؟عطقي لهف امرحم ائيش قرس اذإ

 لامة مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مممق ؟عطقي لهف «ربقلا نم نفكلا شابنلا قرس اذإ

 0 ؟عطقي لهف شابنلا هذخأف لام تيملا بناجب كرت اذإ

 00 :رمثخلا فيرعت

 2000 ةثاثالثلا دعب نوسمخلاو سماخلا ثيدحلا

 111111 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 ؟رمخلا براش دح رادقم مك

 00 رمخلا يف دحلا ةماقإ طورش

 0 ؟اهأيقت وأ رمخلا حير هنم دجو نم ىلع دحلا ماقي له

 0 رمخلا برش دح ةماقإ ةفص

 0 ؟رمثخلا براش ىلع دحلا بجي ىتم

 لامة مم مم ممم ممم م ممم ممم ف ممم مم مة رمبم ؟رمخلا برش ىلع ةداهشلا حصت نمت

 0 وحصي ىتح ناركسلا ىلع دحلا ماقيال

 00 ةشيشحلا لكأ مكح

 00 ةئاثالثلا لعب نوسمخملاو سداسلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا
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 0 «هللا دودح نم دح يفالإ» :ثيدحلا يف ُدْكَكَي هلوقب دارملا ام

 00 ؟ريزعتلا رادقم مك

 00 ؟هنامض بجي لهف ريزعتلا نم تاماذإ

 0 روذنلاو ناميألا باتك

 00 :نيميلا ةيعورشم

 00 ةئاثالثلا دعب نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا

 0 ةئامثالثلا دعب نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا

 00 ةئاثالثلا دعب نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا

 00 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ةسمخلا ماكحألا اهمرتعت هللاب نيميلا

 00 ؟نيميلا مهنم حصت نيذلا مه نم

 امام ممم مم مون ممم مة ممم ممم ممم مم ممم ممم مصمم ممم ممم مونة مومف مهناميأ دقعنت ال نيذلا

 0 اهيف ةرافكلا بجت ىتلا ةدقعنملا نيميلا

 0 ؟ةرافك اهيف لهو وغللا نيمي يهام

 0 نلعفأل نيمي :وأ «نيمي يلع :لاق اذإ

 0 ؟نيمي يه لهف هللا رمعل :لاق اذإ

 0 ؟انيمي نوكت لهف ؛كرمعل وأ «يرمعل :لاق اذإ

 00 لعفي ملف ائيش لعفي نأ صخش ىلع فلح اذإ

14١ 
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146 
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 ريك م رو مر مروج دعم م موه رو مرو مهو درو ور نمو موو دن لمرور عفو مرور وفففاو ؟مسقملا راربإ بجي لهو

 00 لعفي ملف ءاذك نلعفتل هللاب كلأسأ :لاق اذإ

 0 الهاج وأ ايسان هلعفف ائيش لعفي ال فلح نم

 000 ةفلتخم سانجأ ىلع ةدحاو انيمي فلح اذإ

 00 ةفلتخم ءايشأ ىلع نيميلا ررك اذإ

 00 هلعفي نأ مرحم رمأ ىلع فلح اذإ

 00 داعف هيلإ دوعي الأ فلحف امرحم بكتري ناك اذإ

 00 ؟هدعب وأ ثنحلا لبق ةرافكلا له

 00 ةئايثالثلا دعب نوتسلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ةرافكلا هب طقست يذلا ءاننتسالا تقو

 0 ناسللاب نوكي نأ دبال لب بلقلاب ءاشتسالا يفكيال

 000 ؟ىنشتسملا مامت لبق ءانتسالا يوني نأ مزلي له

 00 هرخؤي وأ ءانثتسالا مدقي نأ نيب قرفال

 0 ةثأمالثلا دعب نوتسلاو يداحلا ثيدحلا

 00 ةئامثالثلا دعب نوتسلاو يناثلا ثيدحلا

 00 ؟ةرافك هيلع لهف بذاك هنأ ملعي وهو نيمي ىلع فلح نم

 0 ةثاثالثلا دعب نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 مالسإلا نم جورخلاب فلحلا

 ةرر رم مرتو ومرور ووو مروه و ير مرو وهوة مود وو متم رهو ومو وة مومو ومولو رز
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 ؟5؟8ة 60 مم مة امام ممم مء ممم مم مممف ةئامثالثلا دعب نوتسلاو سماخلا ثيدحلا

 9 ل ل م مل هم مم همم مم ممم مم م ممم هم مم ممم مهمل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 و م همم مة ممم ممن مام ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هم مومف رذنلا ماسقأ

 89386 يا هم مم م ممم ممم ممم هوم هوم م مم مول ملسأ مث ةيلهاجلا يف فلح وأ رذن نإ

 576 6 ل ف نلوم ممم مام موو ة مم ممم ةئايثالثلا دعب نوتسلاو سداسلا ثيدحلا

 576 م ممم مم ممم ممم مممل ةئاثالثلا دعب نوتسلاو عباسلا ثيدحلا

 فرط :نيثيدحلاب ةقلعنملا لئاسملا

 ضر مارحلا هللا تيب ىلإ يثملا رذن نم

 ا م لمع عمل ىصقألا دجسملا وأ كي يبنلا دجسم ىلإ يثملا رذن نم

 فر ؟مارحلا دجسملا يف هئزجت لهف ىصقألا دجسملا يف ةالصلا رذن اذإ

 را ع مم ممم و ممم اهنع زجعف ارداق ناك وأ اهقيطي ال ةعاط رذن نم

 فلا رذن هيلعو تام نم

 3 68 ل لم ممم ممم همهم مم ممم م ممم ممم م هم مم مق تيما ىلع رذنلا ءاضق مكح

 7” م ل همم م م ممم م معمم ةئامثالثلا دعب نوتسلاو نماثلا ثيدحلا

 581 0 م م م ممم ممم ممم مم هم هم مم هوه ممم هم مم مق هلك هلاب قدصتي نأ رذن نم

 3 #4 ممم ممم ممم ممم م عع هم ممم مع ع مع مم ٍءاضقلا باب

 3 48 هم من ممم ممم مم عمم معقم هو مم همة مق :عرشلا يف تباث ءاضقلا

 31 2 لع هع ل م م م ممم مم ممم ةئامثالثلا دعب نوتسلاو عساتلا ثيدحلا

 734 6 لل م هموم ممم ممم مو ممم م مم ممم ممم مومل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 مالسإلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذه

 388 0 ل و م ممم همم مم معمل ىلوألا نم معأ ثيدحلا يف ةيناثلا ةياورلا

 5 4[ م مم ممم ممم ممم ممم ممم مم هلم مم مق ةئاثالثلا دعب نوعبسلا ثيدحلا

 33 4187 6 مل مهمة م م ممم م مهموم ممم ممم هم ممم هو ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ثيدحلاب ةقلعتملا دئاوفلا

 37 4/ . لعلممم مم ممل ؟قحلا هيلع تبث اذإ بئاغلا ىلع مكحلا زوجي له



 00 ةثامثالثلا دعب نوعبسلاو ىداحلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8817 6 م مة مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم قم مم مو ممم مق ءاضقلا يلوت مكح

 5817 م مم مم ممم منة ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ءاضقلا يف سانلا تالاح

 7” ا م ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم يضاقلا يف طرتشت تافص

 788 0. ممم ممم مم ممم ممم ممم يضاقلا يف نوكت نأ يغبني لاصخ

 8368 26مم ممم ممم م مم معمم ممم مم مم ممم ممم مق ءاضقلا ىلع قزرلا ذخأ مكح

 7885 مو همومهم ممم م ممم ممم ممم ممتع مم ممم ممم مم مف ءاضقلا ىلع راجئتسالا

 18 6م مم هلم همم ممم ممم مم ممم مم همم همم ممم ممم ؟هملعب مكحي نأ مكاحلل له

 0 ةئاثالثلا دعب نوعبسلاو يناثلا ثيدحلا

 384 2. م لم مل ممم مم ممم مم ممم معمم ممم ممم م همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 804 مهم ع م ممم مم همم ممم ممم ممم همم ممم نابضغ وهو يضاقلا ءاضق مكح ام

 3508 اة ممم ة ومو ة ممم مة ةمبمف ؟هؤاضق ذفني لهف هبضغ لاح يف يضاقلا ىضق اذإ

 7358 م مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم وم ممم مم ممم همم بضعغلاب قحتلت لاصخ

 0 ةئامثالثلا دعب نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 5” م م ممم م ممم مم ممم ممم م قق ةثاثالثلا دعب نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا

 8 همم ممم ممم ممم... نيكي أي ةقلعتملا لئاسملا

 8 ل لع ممم عم همم همم همم مم م م ممم روزلا ةداهشب دي يبنلا مامتها ببس

 و مم م ممم م همم همم ممم م مم ممم ممم م معمق اهتادأو ةداهشلا لمحت مكح

 0 هتداهش لبقت نم طورش

 78534 مة م ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم مم ممم ممم مم همم موقف ىمعألا ةداهش مكح

 8 م ؟ةطْلخ نم دبال مأ نيميلا هيلع تهجوت نم فلحي له |

 و1 هم هل ةمعطألا باتك
 و117 م ل مم ممم مم ممم همم ممم مم ممم ممم ممم جم همم :ةمعطألا فيرعت ا

 717 فلوو مهمه همم ممم ممم ممم ممم ممم ممم :لحلا ةمعطآلا يف لصألا

 1 ا ما ا م نمرة تمم ممم ممتعة مم مممم ةئاثالثلا دعب نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا



 ”ا/” ا ءءء م اة م م مم ملم ةئاثالنلا دعب نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا

 ا« ع ع ع م ممم ممم م هل ةئامثالثلا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 كا ومو ممم ممم هم ممم همم م همم م ممم همم مومو موقق ليخلا محل لكأ مكح

 8187/6 لل مل مم ممم ممم م ممم همم ملقم ةئثاثالثلا دعب نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا

 0 ةئامثالثلا دعب نونايثلا ثيدحلا

 81/5 ل م م مع م ممم م ممم م ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 81/4 ملهم مق م ممم ع همم همم م ممم مم ممم هم ةيلهألا رمحلا موحل لكأ مكح

 كالا ل ل لع مم همم ممم م ممم همم ممم همم ممم همم مم همم ممم مم همم همم لغبلا لكأ مكح

 1 ةيلهألا رمحلا نابلأ مرحي

 ؟ 7 م لة م همة مة م عموم ممم ممل ةئامثالثلا دعب نوناثلاو يداحلا ثيدحلا

 81/4 2 ل همة م مع قم همم م ممم ممم م ممم عمم م ممم ممم م همم عمم ممل بضلا لكأ مكح

 ؟1 6 6 م ل مة مة ءءء نق مقام م رمق ومرة يمففف ةئاثالثلا دعب نونامثلاو يناثلا ثيدحلا

 7 لملم موف معمم ممم مم ممم همم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم دارجلا لكأ مكح

 ؟لال ل ل م م ممم مم م معمم مم مق ةئامثالثلا دعب نوناثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 طا لل م ف ممم همم مهموم ممم مم ممم ممم م هموم م هم موج ممم جاجدلا لكأ زوجي

 585 م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ةثاثالثلا دعب نوناثلاو عبارلا ثيدحلا

 545 م ف مم قم ممم ة مو ممم ممم مم ممم مف ممم ممم فبتل ثيدحلاب ةقلعتم دكئاوف

 8/86 6666 مون معن مو ة ع همة ممم مج ممم ممم مم ممم ممل :بابلا اذهب قلعتت تيقب لئاسم

 844 6 هم ل مم م ممم م مم مم مجم ممم ممم همم ممل ثئابخلا مرحو تابيطلا هللا لحأ

 8ر4 ىو مل هقول م معمم مم مم همم همم ةشحوتملاو ةيربلا تاناويحلا نم لحي ام

 8ر84 ل ل مم هموم مم م ممم مهم م ممم اثيبخ ناك ام ةيربلا تاناويحلا نم مرحي

 8/805 06مل و م همه م همم م ممم م مم هم همم همم مم همم عابسلا نم بانلا يذ لكأ مكح

 0 ريطلا نم بلخملا يذ لكأ مكح



 759 6 م ممن ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم :ديصلا مكح

 ؟ةا/ لة ممم ممم م ممم مم ممم معمم ةثاثالثلا دعب نوناثلاو سماخلا ثيدحلا

 9584 ع هوة ممم ة ممم مة معمق ةئاثالثلا دعب نوناثلاو سداسلا ثيدحلا

 ينو مملة م ممم ممم ممم ممول ةئامثالثلا دعب نونامثلاو عباسلا ثيدحلا

 لإ ل ممم مو همم هم مم همم هوم ممم م همم همم هعمل :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 م ةاكذلا لهأ نم دئاصلا نوكي نأ حراجلا لتق ةحابإ يف طرتشي

 الا ل ل مم مم همم همم مم هم همم مق ةددحم ةلآ نوكت نأ طرتشي ةلآب ىمر نإ

 06# مم و ممم مم ممم ممم ممم ممم مم هم ديصلا ىلع ةحراجلا لسري نأ طرتشي

 06 هم عم ممم مة ممم مم ممم ممم ممم مم همم مف املعم حراجلا نوكي نأ طرتشي

 06# وة معمم مة ممم م همهم مقل ديصلا نم لكأي ال نأ حراجلا يف طرتشي

 0 ل مم همم مم مم همم مم ممم مم هم ممل حراجلا لاسرإ دنع ةيمستلا مكح

 0 اديص ىري الو حراجلا وأ همهس لسرأ اذإ

 رخل ل ل ل هم هم ممم م م ممم هريغ باصأف ديص ىلع احراج وأ امههس لسرأ اذإ

 نا هبلك وأ همهس رثأ هيلع دجوف هنع باغف مهسب ديصلا ىمر اذإ

 ا رخآ ابلك هعم دجوف ديص ىلع ملعملا هبلك لسرأ اذإ



 010000 دوسألا بلكلاب ديص ام لكأ مكح

 00 ؟ةملعملا حراوجلا نم بلكلا ريغب دايطصالا زوجي له

 0 ؟همكح امف ديصلا نم تلكأ اذإ ريطلا ةحراج

 0 طقسف ءاوملا يف ارئاط ىمر اذإ

 00 ىدرتف لبج وأ ءام ىلع عقوف !رئاط ىمر اذإ

 00 لبحلا وأ ةكبشلاب لتق يذلا ديصلا مكح

 0 اوضع هنم نابأف هبرض وأ اديص ىمر اذإ

 00 ةرقتسم ةايح هيفو ديصلا كردأ اذإ

 0 هب هيكذي ام هعم نكي ملو ايح ديصلا كردأ اذإ

 0 ؟ديصلا نم بلكلا مف رثأ لسغ بجي له

 0 يسوجملا بلكي ملسملاو ملسملا بلكي يموجملا داص اذإ

 0 اديص التقف هبلك يسوجملا لسرأو هبلك لسرأ اذإ

 00 :ةيحضألا ةيعورشم

 0 ةئامثالثلا دعب نونامثلاو عساتلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ةيحضألا مكح

 00 ؟ةيحضألا تقو لوأ ىتم

 0 ؟ةيحضأللا تقو رخآ ىتم
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 مال لل ل ل مة م مف مف مة مم ممم مم ممم مم همهم ممم مم هموم ممم ممم مق ةيحضألا عاجضإ ةيفيك

 ال6 ل هم مة ممم مم همم ممم ممم ممم م موق ليكوتلا وأ هسفنب ةيحضألا حبذ مكح

 اللا ا ام وهموم وو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةيحضألا ناستسا بحتسي

 ومالل# م م م ممم مم ممم ممم م ممم مم ممم همم ممم مم مق ةبرشألا باتك

 عما مل م مم مهم ممم ممم ممم مم م مم ممم م مم ممم هم م ممم هم :ةبرشألا فيرعت

 ا ا م ممم ممم معمم ممم ممم ممم ممم م مجمل ةتايثالثلا دعب نوعستلا ثيدحلا

 لال م ممم ع مم ممل ةئامثالثلا دعب نوعستلاو يداحلا ثيدحلا

 اال ل لم م مع همم همم همم مم مق بنعلا رمح ريغ نم ركسملا براش مكح

 سال ممم ممم مق ةئامثالثلا دعب نوعستلاو يناثلا ثيدحلا

 ضر سابللا باتك

 ضر سابللا فيرعت

 ضل ةئامثالثلا دعب نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا

 4# ل م ممم ممم ممم ممم مم ةئامثالثلا دعب نوعستلاو عبارلا ثيدحلا

 41# 00م ممم همم ممم ممم همم هم همم ممم ممم ممم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 41# ل ل هلم هلع هم ممم همم م عمم ممل صلاخلا ريرحلا سبل لاجرلا ىلع مرحي

 »41# ل ل هلل وهمه ممم همم ممم م ممم ممم همم ممم مم م همم همم ممم همم مق ءاسنلل ريرحلا حابي

 0 هيلإ دانتسالاو هيلع سولجلاو ريرحلا لجرلا شارتفا

 #6 ممم م ممم ممم معمم ع همم ؟ريرحلا هسبلي نأ يبصلا يلول زوجي له

 6# ا ل هل همن ممم همهم مهمة ممم ع ممم مف يعانصلا نود يعيبطلا :ريرحلاب دارملا

 #4 ل ل همم مم مم م همم معمم همم عمم هم ممم همم ريرحلا كلمت لجرلل زوجي

 84 مل مل هع م ؟ةرخآلا يف هسبلي لهف ريرح لا سبل ىلع ارصم تام اذإ

 84 ع 0 ل ل همم ممم مم همم م همم همم همم همم مم همم همم م ممم مم مل ريرحلاب ةوشحملا ةبجلا

 848 للة عمم همم عم معمل هنمثو هتسافن تغلب امهم ريرحلا ريغ سبل زوجي

 888 6 ل م هع هع ممم هم ممم م ممل ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو لكألا مكح

 ل برشلاو لكألا ريغ يف ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا

 6 ل ل لم هم ممم همم هوم ملف لامعتسالا ريغل ةضفلاو بهذلا ةينآ ءانتقا



 "هال اة م ممن م ممم مم مة مف ةئاثالثلا دعب نوعستلاو عباسلا ثيدحلا

 905 م ا مم و مم مة يمة قمم ممم متم ممم ممم مم ممف :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 785 ل ملم م معمم همم م ءاسنلل زوجيو لاجرلا ىلع بهذلاب متختلا مرحي

 ال8 6 م ل م لم مم مع مل ممم مم هم ءاسنلاو لاجرلل ةضفلاب متختلا حابي

 806 م موو ممم ممم م ممم ممم ممم ومق راجحألا عيمجب متختلا لاجرلل حابي

 68# مم هموم معمم مف تيقاويلاو رهاوجلا عيمجب يلحتلا ةأرملل زوجي

 7606 ممم م ممم مو ممم ممم مة ملف فكلا نطاب يف متاخلا صف لعج مكح

 806.0 ا موا و مم ورة م نفقة امم مو ممم و ممم هوم امه فو لف رصنخلا يف لاجرلل متختلا

 8011 مو هم همم ممم همم همم ؟ىرسيلا يف وأ ىنميلا يف لجرلا متختي له

 م ممم هممت م هجم م مو هجم ملف اهعباصأ عيمج يف ميتاوخللا سبل ةأرملل زوجي

 عه م عل م م مم هع ممم ةئامثالثلا دعب نوعستلاو نماثلا ثيدحلا

 ل ؟هريغب طلتخملا ريرحلا سبل مكح |

 64 ل مم ممم مم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم داهجلا باتك

 84 وم ممم ممم ورم مم همم ممم ممم ممم ممم ممم :داهجلا فيرعت

 768 2 م و مت ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم وممن ممم مم هموم :عورشم داهجلا

 م8 لة ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مقف ةئامثالثلا دعب نوعستلاو عساتلا ثيدحلا

 سال ا ا م م مم معمم ممم م ممم م ممم ممم هم ممم همم هم همم ةئامعيرألا ثيدحلا

 اة ممم مم مجم م مم مجم ممم ممم عمق ةئامعبرألا دعب دحاولا ثيدحلا

 ا ممم م ممم ممم مو مم ممم ممم مم ممم ةثامعبرألا دعب يناثلا ثيدحلا

 88 ل مة وة م ممم مم هوم ممم مة ممم هوم وف ةئامعبرألا دعب ثلاثلا ثيدحلا

 سا م مم ممم مم مم مم ممم ممم همم ممم م هممم ةئامعبرألا دعب عبارلا ثيدحلا

 نيا :ثيداحألا هذهب ةقلعتملا لئاسملا



 ال4 ع م هم عم ل م همهم م دهاجملا يف طرتشت طورش
 سال مع م مم ممم ممم ممم مجم معمم م مل ةئامعبرألا دعب سماخلا ثيدحلا

 مال ل ع عل ع ع مل م همم م م ممم عمم ممم ممم همم همم ةثامعبرألا دعب سداسلا ثيدحلا

 لا 4 لع مع ممم مم عم همم همهم مم عمهم همم م ممم م م همم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لكاسملا

 اا 4 م لم مع معمم مل اطورش لتاقلا هقحتسي يذلا بلسلا يف طرتشي

 ال0 ل ل ل هم مقوم ممم م همم مم ممم ممم ممم ممم هم مق بلسلا ذخأل ةنيبلا طرتشت

 7/8 ا ل من م ممم مم ممم ممم ممم معمم ومف ؟لتاقلا هقحتسي يذلا بلسلا وهام

 لال ؟ةارع نوكرتيو مهبايث ىلتقلا بلسي له

 الا ا ل مع همم همام م م م ممم همم م ممم م همام م مم مم مم مم ممم مق ؟بلسلا سمخي له

 نا ؟هبلس هلف اليتق لتق نم :هدنحل مامإلا لوق طرتشي له

 سا ل ع ؟ناطلسلا هذخأي نأ افوخ همتكو بلسلا ذخأ لتاقلل له

 نا ؟بلسلا قحتسي لهف هل مهس الو خضر هل نمت ناك اذإ لتاقلا

 سطل 8 ل م ل همم معمم همم هم م ممم ممم مم م ممم همم مم ةئامعبرألا دعب عباسلا ثيدحلا

 ملل ا. ل اممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم اممم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 علال لم للم مم مم هم مم ممم ممم مم مم مم ممم ممم معمم م ممم ممم همم مم هم ممم لافنألا مكح

 را 0مل لم مم همم همم عقم ممم ممم همم م ممم م مجم همم مم ممم مق مامإلا هلفني ام رادقم

 طا للهم ملم ممم همهم ممم ؟اهسمخ نم مأ ةمينغلا سامخأ ةعبرأ نم لفنلا له

 ا لعل عيمجلل ةمينغلا تناك اومنغف ةعطق هنم درفناف شيجلا جرخ اذإ

 ا ل ل هع م مع م معمم همم مق دحاولا ركسعملا نم ةجراخلا ايارسلا مئانغ مكح

 ني ريمأ مهنم دحاو لكل ناك اذإ دحاولا شيجلل ةمينغلا مكح

 6 ل م ول م ع عم ممم ممم مم هم مم ممم م ممم ةئامعبرألا دعب نماثلا ثيدحلا



 ال ا طع مط ها طمع مم ممم هع هم همم مقل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 كل لاتقلا لهأ ريغ نم ناك اذإ ودعلا

 نا اولتاقي مل اذإ نايبصلاو ءاسنلا لتق زوجي ال

 لالا ل ل لمن همم همم ممم مم همومه ممم ممم مول لتق نايبصلاو ءاسنلا نم لتاق نم

 ارالا لل ل و لعلم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم رافكلا تييبت

 0 مهئاسنو مهلافطأب ودعلا سرتت اذإ

 ا نيملسملا نم برحلا ىرسأب ودعلا سرتت اذإ

 عقلا ف معلم ممم مم همم ممم مم ممم مم ممم قف ةثامعبرألا دعب رشاعلا ثيدحلا

 نال ؟هوحنو ضرم نم ةجاحلل ريرح لا سبل زوجي له

 علا ممل معمم هموم م همم مم ممم م مم ةتامعبرألا دعب رشع يداحلا ثيدحلا

 ل ل م وعم ممم عمم همم ممم ممم مم ممم مم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ع ل ع هل م ممم همم هم م عع هوم م م ممم ممم م همم همم ممم ةمينغلاو ءيفلا نيب قرفلا

 ا ل ل ممم مم هوم همم ممم م ممم م ممم هموم همهم همهم هموم ممم نيمسق ىلإ مسقني ءيفلا

 1 ل م م لمع م ممم همم ممم هم معمم ممم ممم ممم ممم ءيفلا سمخي له

 عاش ل هعمل م ممم ممم ممم مم همم ممم مم ةثامعيرألا دعب رشع يناثلا ثيدحلا

 841 0 ول و لومة مومو مم وعجم وم معمم هوم م ممم همم هموم هوم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 545 ا ل ا ا م رزة قة مقوم م ممم ممم ف همم ممم ة قمم نمو ن مة ممم و روف ةزئاج ةقباسملا

 0 ضوعب ةقباسملا مكح

 ١ نا لملم م متم ممم ممم ممم ممم ممم مرام ممم ؟ضوعب ةقباسملا هيف زوجت يتلا يهام

 84 م هلم م ممم ممم ممم همم م همم عمق ؟ريمحلاو لاغبلاو ةليفلا ليخلاب قحلي له

 8848.0 مام ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم مم ممم اطورش ةقباسملا يف طرتشي

 ك8 مة لة م ممم مم مو ممم زوجي ال برحلا ةذع نم سيل اب ضوعب قابسلا

 ق8 ل م ل م مم م ممم ممم تمم ممم ممم ممم ممم ممم مم مب اقلطم زوهَت ضوع ريغب ةقباسملا

 4010000060 ة ملم ممم م ممم مة يمف ةئامعبرألا دعب رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ك2 ةئامعبرألا دعب رشع عبارلا ثيدحلا

 ع8 ل ل عم مج م معمم مم همم م همم همم مو مم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 0 ؟ةمينغلا نم لجارلاو سرافلا مهس مك

 00 سرف نم رثكأ لجرلل ناك اذإ

 0 ةليفلاو ريمحلاو لاغبلا نم ليخلا ادع امل مهسي ال

 0 ؟ريعبلل مهسي له

 0 هيلع وزغيل اسرف رجأتسا اذإ

 0 اهل مهسي لهف سانلا عم لاتقلا ترضح اذإ ةأرملا

 0 ؟هل مهسي لهف لاتقلا دهش اذإ يبصلا

 0 ؟هل مهسي لهف مامإلا نذإب نيملسملا عم رفاكلا ازغ اذإ

 0 ؟ساخألا ةعبرألا نم وأ ةمينغلا سأر نم وه له خضرلا

 0 ةئامعبرألا دعب رشع سماخلا ثيدحلا

 0 ةئامعبرألا دعب رشع سداسلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟مهلاتق حابي ىتمو ةاغبلا نم

 00 ةثامعبرألا دعب رشع عباسلا ثيدحلا

 0 لامعألا عيمج يفو داهجلا يف صالخإلا طرتشي

 0 قتعلا باتك
 0 :قتعلا فيرعت

 همر از ل مرة ز رة مة روم نم نة مهين نم نم متي ممن مف رنة مة فر ميثم ممن ةيممف :قتعلا ةيعورشم

 0 ةئامعبرألا دعب رشع نماثلا ثيدحلا

 0 ةئامعبرألا دعب رشع عساتلا ثيدحلا

 000 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لوف ممم مة ممم ممم ممم مم ممم همم م ممم م ممول رسوم وهو ةصح هيف هل ادبع قتعأ اذإ لجرلا

 فا

 لف

 عمك

 6ك

4 

1 

6٠ 

1 

1 

 فحم





 مقر
 َئيَرج» ىف ١ ريك

 ىصسم ورا نيد» سكش»
 رىييايرامب 10 تكبح تا وأ جب جت

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 ثيداحألا سرهف

 ةحفص دلج ثيدحلا فرط

 هال 080ج لل حنملا مْوَي ْنِم َدَعلا كيو | ُلوُسَر هب َماَقاَلْوَ كَئَّدَعَأ ْن نأ د ديمألا اهم لندن

 ل 0 ا كْنيِمَي ْتَبرَت ءكمَع ُهَّنِإَف ُهَل ندا

 كل - عاطل رك ااكو - ؟رقلا ىفوشأ

 ل 0 ا اَهْنِم ِءوُضْولا عِضاَوَمَو امام َنأَدْبا

 نك دن ا لك دم َئش دقايق اهنا

 نش ا ا ا ؟نونج كب

 204 040ج قامة قمم ة ممم مم ممم ممم مم ممم ممم معمم ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم ممم ملل يحَأ هب

 كلا ل ا ىَيَت اَُتَلاَحَو ءىّمَع َهَنبا

 2 0 ِرْفَص ْنِم روت يف ءاَم هَل انْجَرْخَأف ةلكيوللا ُلوُسَر انتَ

 ا ل ا اش ُدَجتَأ

 3 0 ا ؟كّمَع اَنَأَو ينم َنيبِجَتْحتَأ

 13 683ج ع مام مل ؟نُكَبِحاَص وأ ْمُكَلتَت َنوُفِحَتْسَتَو َنوُيِك

 ضل فض ا ؟َكَلَمَج ّدخآل َكُئْسَكاَم يناَرُبَأ

 1831 643ج ل ِكَتَلْيَسُع ّقوُذَيَو ُهَتكْيَسُع يِقوُذَت ىَّنَح «ال ؟ةَعاَفِر َلِإ يِعِجْرَت ْنَأ َنيِديِرُتأ

 لد ل ؟هللا ٍدوُدُح ْنِم ّدَح يف ُعَمْشَتَأ

 01 ْمٌكِدالؤُأ َنْئب اوُلِدْعاَو هللا اونا

 سال (0)ج . لكَفْلا ٌمُث ُتدَحَتَي ِهباَحْضُأ َدْدِع مَلَجَف ءرَفَس يف َوْهَو «َنيِكِر هلا نم ّنيَع هلك ينل ىَنَأ
 و 3 ع

 ٠١9 (0)ج َتْيَنَز نإ ىللا َلوُسَر اي : ٌةاَداََق - ِدِجْسَلا فَوُهَو - ةلئوما َلوُسَر َنيِملسملا نم لَجَر ىَنأ



 نِحلا
 ؟ ١ عم

 (ه)ج ثيداحألا سرهف

 0 مد ْنِم َءاَرَمح ُهَل بف يف َوُهَو لكي ّيبنلا تين مسكه ا نر رمس عك خا و سل ل إل ل ل ا# هدي

 0 ِناَسِل َلَع ِكاَوسلا ُفَرَطَو :َلاَك «بْطَر ِكلاَوِِب كاسي َوُهَو لك َيِنلا ُتْينأ

 0 عادلا يت لإ ِءّيقَحلا َنِم ٍلْيحلا َنِم هَرَمُض ا كيلا ىَرج ...اًوتأَل يف ام َنوُملعَيْولو ءرْجَفلا سو تيا لس ميل لع قش

 00 ا اح ارْثو لْيَللاب ْمُكَتاَلَص َرِخآ اوُلَعَجا

 و مة
 201000 ؟ ىه انتّسباحأ

 6 + عرس سل هلل
 م ا ا ا ا ا ا ا ا اح هللا لوَسَراَي مارحأ

0 
 نلت ت  ةن ميلف مرنم مة رن م ثمة مم ةث هور ما مة ة مون ني ميرة مث ثيم وي م مرة يف وي هنو يمممعف ؟ِتنأ هب ورخأ

2 1 

 قرت كاريس تك 0
 2000 هم َلاَعَت هللا نأ :ةوريخأ

 جسدي عم عوس كر عون م عال رار سس
 00 مال يف ةَعَْزُنْبُدْبَعَو ٍصاَقَو بأ ْنْب دعس مصتخا

 00 ةَعاَضَرلا نم ىخأ

 02ج اوبر ذأ اور نحو هَ تس لَو لَبالَو طاب ليل اوف اله طا يأ اذ
0 

 0 َكْيَلَع َكَسْمأ اَم لُكَف ىللا َمْسا َتْرَكَذَو َمّلَعْلا َكَبْلَك َتْلَسْرَأ اذ

 ُهْحَبْذاَق اًيحُهَتْكَردََك َكِيَلَع ٌكَسْمَآ ْنِإَ هْيَلَع هللا مسا رُكْذاَف َتَلَكْلا َكَبْلَك َتْنَسْرَأ اَذِإ
 0 اَْعَنْمَي اَلَق ٍدِجْسَلا لإ ُةناَرْما ُمُكَدَحَأ ْتَنَدأَتْسا اذ وشم ع 0 ع عم

 0 مَْهَج حْبَق ْنِم رخل َةَدِش نإ قاَلَّصلا ِنَع اوُدرَْأَف خلا َدَبْش ٌدَتْشا اَذِإ

 ..ْمِئاَّصلا َرَطْفَأ ْدَقَف ؛ٌسْمَّشلا ِتَجَرَغَو ءانُهاَه نوال أو فام ملل لأ

 00 ِءاَشعلاب اوُءَدْباَف ؛ٌءاَضعلا َرَضَحَو ٌةاَلَّصلا ِت ِتَميِقَأ اذِإ

 مو م مم مول هى ب امال ال كا لك
 و م روع ع َنّمأ اذ

 7 قد 7

 ا هند ْنِم َمَدَقَت اَم ُهَل َرفَغ :ٍةَكاَلا َنيِمأَت ُهنيِمأَ

 00 اًعيمح اَناَكَواَق ق1 ام راخلاب ني داو لكك نجوا ميا ات اَذِ

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 )جا

 20ج .

 اج)١1١(

 200ج
 00ج

 جا

 220ج

 200ج 0

 قيما
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22 

 ' .منَهَج ٍباَذَع ْنِم كي ُدوُعَأ نإ َمهللا لوبيز نيوفب ذهني قلعأ هت ب اَذِإ

 0 زوتنيل مث ءاَم فنا يف لَعْجَيلَف ْمُكُدَحَأ اَضَوَت اَذإ

 0 ٌلَسْعْلا َبَجَو ُدَقَف ءاَهَد َدَهج م ءعيرألا اَهبَعْش َّنَب َسْلَج اذ

 .. ٍنالُق ٍنْب نالف ُةَرْذَع ِذَم :ُلاَقْق ءاَول ِرِواَغ لكِ ْمَكْرُي :َنيِرَحآلاَو َنيِلَّوَألا هلا ََمح اذ

 0 ِنيَتَعْكَر ٌّلَصُي ىَّبَح سِلْخي اَكَف دجْسَلا ُْمُكَُدَحَأ َلَحَد اَذِإ

 ممل ُهَل اوُرُدْقاَف ْمُكَيَلَع َّمُع ْنَِف ءاوُرِطَْف ُوُمَتيَأَ اَِإَو ءاوُموُصَق ُهوُمَتيَأَو اذ
 ه وعر

 0 ُهَلُكأَت الق ِهِضْرَعب ُهَباَصَأ ْنِإَوُهَلُكَف «ٌقَرَخَف ٍضاَرْملاِب َتْيَمَراَذِ

 0 ْيَلَع هللا َمْسا ركْذاَف َكِْهَسِب َتْيَمَر اَذِإ ١ هاش طا هز شكرك يإ هر ةفهرمراك
 وعر 00 يف ىلا لق وو 0
 0 لوَقَي ام لثم اولوَقَف َنْدَوملا ُمَتْعِوَس اَذِإ

 0 اَعْبَس ُهْلِيْغَيْلَف ْمُكِدَحَأ ِءاَنإ يف ُبْلَكْلا برع اَذِإ
 0 ُْمقدَيْلَ ِهْيدَي ني َراَتخي نأ ٌدَحَأ َداَرَف ءٍساّنلا نم ُهرُدْسَي ِءْيَع لإ ْمُكُدَحَأ َّلَص اَذِإ 20 0 ٍِِ ِ

 00 ا ٍةجاَحلا اَذَو َميِقَّسلاَو َفيِعَّضلا مف َّنِإَف ْفقَحُيْلَق سائل ْمُكُدَحَأ ّلَص اَذإ

 0 هلل ُتاّيِحّتلا :لَقَيْلَف ةالَّصلا يف ْمُكُدَحَأَدَعَق اذ
 2 ا

 000 َتَوْعَل ُدَقف - نط مالا نشا 6 ْتِصْنَأ َكِبِحاَصِل َتْلُق اَذإ
02 

 0 نزلا نب ريال كت واصلا لإ تنفذ

 0 جر الَو ْحْبْذا

 ٍتاَلَص ْنَع اَفَآ يهل اهو ءمهَج يأ ينجب ينوثأو ءمهَج يأ لإ ِِذَه يِنَصِيِوَخ وبما
 20110 ا ا ا ا ةومح راف 4 هب ب اوُيَهْذا

 يهمل هو همهم همهم ممل ؟هيِحَأ َلاَم ْنُكُدَحُأ ٌلِحَتْسَي مب هما هلا ََنَمْنِإ َتْيَآَرأ

 0 ؟اَهْنَع يّدَوُي َكِلَد َناَكَأ ءديِتْيَضَقَف ٌنرْيد ِكّمَأ َلَع َناَك ْرَل ِتيآَرَأ

 غ0 م ٌلَصُت َْنِإَف لصق ْعِجْرا

8 ِ - 
 ممم ممم نام م امو فرو مث هم مهم هيي هي وف وم ممم وة ة هيف هي وي ريو رة جوة ةةةففو وُ َةَمْلَس اَبَأَو يِنْئَعَضْرَأ

 0 مجول اين عَ كَدَيْعَقْرا
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 اق سف 5 كَ الَو َتْسَلَج اًهَتْيَطْعَأ ْنِإ َكَراَّزِ

 َلوُسَر ٍبِللْلاِْيَع نب املا نأ َنّدَأَتْسا

 و لب نيج: َلاَقَف هَل ْنَدآ ْمَلَق «خلفأ َنَع

 ف ين أل د قا لد خو نع يا

 ناجل اذ نم ُههجَوَو ءِراَمج لع ِلَصُي هَ

0 0508 5 

 ُهَئوُعَصَت ّدَكَف :َكِلَذ ىّوِس كت ْنِإَو هْيلإ اتوُمَد ه5 :ةج ات ذإك ةزاتجاب اور

 ! 68 )هج ل 0من ممم موو م ممم ممم ممم همم ممم مو همم يِقْلَحَو يِقْلَح َتَهَبْشَ

 00 لولا قوَُْو أ كار

 ريح يال ََعاجج انتَباَص

 00 َءاَم الَو ةَباَنَج يِنَْباَصَأ

 0 ذَأَو انه َلَبقأَف هيدي هَسْأَر َكَّرَح مث وسأَر َلَع بصق «ْبْبْضَأ

 مت( كيتي نو ذم

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د

 اَس يِيَََتف هتلََمَف (ةوُلْتقاَو ه

 20ج

 00ج

 جا ا اَهاَنْرَحَتناَف ةّيِلْهَألا ٍرمُحلا يف اَنْعَق

 ١ (4)ج علل ؟هي ينْرْمَأَت اق ُهْنِم يِدْدِع ُسَقْنأ َوُه

 01ج 7

 باتكلت ةماعلا سراهفلا

 عةوك

 و

 انك

 هوي حاحوا

 فرض

 هذ

 سفر



 ٌْ 01ج 0 ِبْلكلا ًطاَسِلا هْيَعاَرذ ْمُكُدَحَأ طُْسْبَياَلَو ٍنوُجّسلا ين اوُندَتْعا

 ظ 00ج .ناَيْبَصلاَو ُءاَسنلا َدَقَر هللا َلوُسَر اَي ماَلّصلا :َلاَقَق مَع جَرَحَف كشعب يلا َمَتْعَأ

 (4)جج مل اَهَفِقْيَْساَف ْفِرْعَتََنَِفةَئَس اَهَفّرَع مّن ءاَهَضاَمِعَو اَهَءاَكِو فرعا

 4 ا ٍلْيَق ءابنألا َنِم ٌدَحَأ َنُهَطْمُي 1[ اًسْمَح ٌثيِطْعأ

 2100 أَّضَوَتَو َكَرَكَذ لِسغا

 050ج ٍرْدِسَو ِءاَب - َكِلَذَنْتْبَأَر نإ - َكِلَذ ْنِم َرْثْكَأ وأ ءاَسْمَح ْوَأ ءانالكت اًهَتْلِسْغا

 050ج ل ُهَسْأَر اودَمَخُت اَلَو وطن ووقت فوكو ريو هيأ ُهوُلِسْغا

 653ج ١ 6م طعم هوم ومو مم مو ومص مومو مجل ؟ياَم ْيَ 'ملِب ُقَدَصَمأك

 2 2000 َجَرَحالَو ْلَعْفا

 40ج 00 ؟ْمِهْلُك َكِدَلَوب اَذَه َتْلَعَكَأ

 جا مل ْمُكَدْحَبْنَم َنوُقِبشَتَو ْمُكَقَبَس ْنَم هي َنوُكِر د ايس ْمُكُمَلَعأ ام

 0013ج مل ام ممم مالتخالا ٌتْرَماَتْدَق ٍذِئَمْوَي انَأَو ِناَنَأ اح َلَع اًبِكاَر ُتْلَبقَأ

 07 اهيْطَب يفاَمَواَّتََتَقَف ءرجَحب ىَرخألا اَمُماَدِْإ ْتَمَرَق ليَ نم نانا ِتَلَتتْفا

 (4)ج .. ٍرْكَذ ٍلُجَر َلْوألَف ُضِئارَملا ِتكَرَت اق هللا ٍباَتِك َلَع ٍضْئاَرَمْلا لهَأ َنْئ لالا اوُمِسَف

 ظل قولت تاو لي

 | 200ج اممم يالا رجلا ٍنَعدل بلا ىبَتَو ءشْخّولا َرْمحَو ليلا َربْيَح َنَمَز اَنْلَكأ

 418ج 1 6 م هم همم همم مع همه هوم ؟ِنْيدَيلا وذ لوقَي 5

 (0)ج 0 ِهِسْفَن َّلَع َكَسْمَأ اَّنإ َنوُكَي ْنَأ ف ا يق «لكأت الق لكَ َنِإَق ُبْلَكلا َلُكَي نأ الإ

 545 ا ؟ رئابكلا ريكا ْمُك5َ أ الآ

 (6)ج 1 ٍضْحَب ْنم َملْبَأ َنوُكَي نأ ْمُكَضْمَب َّلَعَلَف مضحلا ين انو سب نأ نإ الآ
 2م

 210ج 2000 ؟ةيده كَل يِدْهَأ الأ
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 | 487ج 1 ع ل م م م م هم هم ممم ممل ةئراغ لل ىج وال

 . (0)ج ُبْلَقلاَيِوالأ هلك دست َدَسَ ْتَدَتقاَدِإَوُهّلك دس َحَلَص ْتَحَلَص اذِإ عضم دمتحجلا ينَنإَوالأ

 (0)ج علم مم هم مم م مم هم همم ممم ممم ممم همم مم ممم همم مم همم مو همم ممم همم ىَمج ِكِلَم لكِ َنِإَو الأ

 (8 )هج ل طع مع همم مم هج همم همم م ممم روزلا ٌةَداَهَشَو ءروزلا ٌلْوَقَو الأ

 22ج 00 ِرَكَذ ٍلُجَر لول َوُهَ َيَِب م ءاَهِلْهَأي ضِناَرَْا او

 (4)جا 00 ؟دْحَل اهي راَثلا لع َةَمْرلا َرأ ل

 (4)ج ايضَْْنِ مادا ذم صن: :َلاَقَ دير نْب ةَماَسُأَو ةَِراَح ِنْب ِدْيَر َلِإ انآ َرَظَن ار نأ ير

 00ج 0 ُهَل َلاَم ال ٌكلوُلْعُصَم ؛ٌَيواَعُم اَمَأَو هقتاَح ْنَع ُهاَصَع ٌعَضَي الَق ؛ِمُهَج وُبأ ام

 613ج م همم مل ٍلْوَبْلا ّنِم ُريَتْسَي ال َناَكَف :اَمُهُدَحَأ ام

 ا 0 ٍةَكَبحلا ىَدْمَف : فلا اَمَأَو ؛ ٌيْظَعَم :ُنّسلا ام

 ا ا علك هللا ٍلوُس َرِدْهَع َلَع هج رْخَأ ُتْنُك اك ُهُجِرْخَأ ُلاَرأ اَكَف :اّنأ ام

 5-2 0 !؟وللا ٍباَتِك يف ْتَسْنَل ًطوُرُش َنوُطرْشَي ٍلاَجِر ُلاَب اَم ؛ُدْمَب ام

 هاج اههف اوك الاه ْمُمَحوَف- باتل لأ ةَينآ نع يِنْعَي - ٌترَكَد امام

 200ج ممل ٍراَمِج َسْأَر ُهَسْأَر هللا لوحي ْن ْنَأ ماّمإلا لَ ُهَسأَو عري يِذَلا ىَمْياَم ام

 م ل ضيئاحْلا ورا ٍنَع فق هنأ الإ ؛ ِتْيَبلاي ْمِهِدْهَع ٌرِخآ َنوُكَي ْنَأ سائلا ري

 اك ةَماَقإلا َرتوُيَو َناَدَألا َمَمْشَي ْنأ لاكي رم

 00 ؟ثفلخت تفك ُهْدَهْفت 1 دم
 | 000ج مل ِنْيَدَيلاَو - ِهِفَْأ لإ هِي َراَشَأَو - هبا َلَع :مّظَ ةَعْبَس َلَع َدْجْسَأ نأ ُتْرمأ

 اد سلا هرمطاقلا تيتو قا او «ضيرأا ةةبعبا أ

 م 0 ٍروُدُخلا ِتاَوّدَو َقَتاَوَعلا ِنْيَدِعلا يف ّجِرْخُت ْنأي هللا ُلوُسَراَنَرَمأ

 ا ل ا منع غو «عئطب هل أوش َر اندم

 م ا اهِيَلِجَأَو اَهِدوُلُجَو اًهِوْحَلِب ٌقَّدَصَنأ ْنَأَو هيّ َلَع َموُقأ نكي هللا ُلوُسَر ٍننَرَمَأ

 60ج 0 َكّل ةْيَح َوُهَف َكِلاَم َضْعَب َكْيَلَع ُكِيْمَأ

 02ج '(نيمَو ءابح اَهَروْعَأ يِذّلِل َيِهَم ىَرْمُع َرَمْعَأ ْنَم هنإف ءاَهوُدِسُفُت الَو ُْكَلاَوْمَأ ُْكَيَلَع اوُكِسْمَأ

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 0 دْواَد ٌةاَلَص هللا َلِإ ٍةاَلَّصلا ٌبَحَأَو ءدْواَد ُماَيِص هللا ّلِ ماَبّصلا تحل َن 03
 هَ

 0 تعم يذالَو دوك .نك اهدعأْنأ كلغ 8

 0 َجوُوْفْلا هب ْمُتلَلْحَتْسا ام :هب اوُفوُت ْنَأ أ طوّرشلا

 0 ؟ُباَجسحلا َلَِْأ امَدْعَب لع َندَأَتْسا - ِسْيَعُفْلا يبأ انآ -

0 2 
 كّلْمَأ ّ حس

 7 اح
 لا ٠

 3 هك دكا

0 

 أَن دال
 00 انس ِرُمُلا مو نم اوُنُكأَت الو ءروُدقلا اوُكِفْكأ نأ

 0 ٌتاَهبَتْشُم ّهنبَيَو يي َءاَرحلا َّنإَو ني < لالخلا نإ

 00 هب تيل ِدَق ُهْنَع َكْلَأَس يِذَّلا نإ

 م

 .. ؛ًةَعياَج ةاَلّصلا» :يِداَنيايِداَنُم َتَعَبَف لي هلل ٍلوُسَر ِدْهَع َلَع ْتّفَسَح َسْمَّملا نأ 0
 ل هتاَيَحل اَلَو دَحَأ ِتْرَك ِناَِسْخَي ال للا ِتاّيآ ْنِم ِناَْيآ َرَمَقلاَو َسْمَّسلا نإ

 0 ُهَداَبِع اب هللا ٌفْوَحُي ىللا ٍتاَيآ ْنِم ِناَتيآ َرَمَقلاَو َسْمَّسلا َّنِإ

 ا م مم ع م مع م هم مّدلا ىَرْخ مآ نب نم يخي نطيل نإ

 0 َننِمْؤُلاَو ُهَلوُسَر اَهْيَلَع َطّلَسَو ءليفلا َةَّكَم ْنَع َسَبَح ْدَق َّلَجَو َّرَع هللا َّنإ

 0 ْمُكَل ْنَدَأي1ََو هِلوُسَرِ َنْذَأ ْدَق هللا َّنِإ

 0 ءاتضألاورجلاوةياو رغخلا عب مع لوول

 00 ْمُكِياَبآب اوُقلحت نأ ْمُكاَهْني هلا نإ

 0 َنيِعَبْرَأ رحت ٍةديِرَجِب َُدَلَجَف َدَلَجَف َرْمَحلا برش ْدَق ٍلُجَرِ يأ لَ لا نأ

 0 اي بت اعدك ويك لَ لب بصب نأ لك يل ذأ

 0 ٍةدالوْلا نم مرحي اَم ُمّرَحت ”مث َةَعاَضّرلا نإ

 (4ج

 (40ج

 010ج

 (1)ج ؟َكْيَلَع ّْنَصُن َفْبَكَف َكْيلَع ُمُلَسُت فْبَك اََمِلَع د ىللا ٌلوُسَر اي :اَنْلقف نيَلَع َجَرَح لي ىلا نأ
7 
 لس ص ريس 02

 010ج 0 هلل ّنَبلا َلَع َمَلَسَ َءاَج م 4 دق لك لعق تجسلا لعمق يأ
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 (80ج مل عْرَر وأ ِرَمَث ْنِم اَْنِم ُحّرْحي اَم ِرْطَّسب َربْيَح َلْهَأ َلَماَح كَ يتلا نأ
 دعه مم ل 93 ا 5 ها ع

 4-0 « للا َكْيَرَمْسَأ يسب َتْيْلَص اَلْوَلَ :ْذاَحْي َلاَق لكي ّيِبنلا نأ

 407ج ممل ارا ْمُجموُيُيَو ْمُهَروُبق هللا دآم :ٍقَدنَحلا َمْوَي َلاَق كيلا نأ

 ه5 ةكبقلا َليقَتْسَي نأ َرمَأ ْدَكَو آر هليل يَلَع لن دك كيلا نإ

 (03جج ممم َمِهاَرَ ُهَالَث - ُهْنَمَك :ِظْفَل يفَو .ُةَمِق نجح يف َمَطَق كب ىلا نأ

 017ج لل مهمه مو و ممم م هم معو و معو َلاَق َءالخلا لَكَ اّذِإ َناَك كي ّسنلا نأ

 245 0 ْبَطْنِإ ُضاَيَبَوُدْبَي ىّتَح هيَ َنْي جرف َّلَص اذ ناك نكي ىلا نأ

 (17ج ِنوُنيَزلاَو ِنْلاب ِيَبعْكّرلا ىدخإ ِفأَرَقَف ةَرِآلا َءاَسِعلا ّلَصَف ِرَمَس يف َناك كب ّيَبلا نأ

 2017ه ممل َةاَلّصلا َحيتَفا اذ ِهْيَبِكْنَم َوْذَح ِهْيَديَُهْرَي َناَك هِي ىلا َّنأ

 417ج ل جلا لَ مَ ني ٍنئجَس لَم دك يَا | نأ

 0 هلل الإ هَل ال :ةَيوُْكَم ٍةاكَص ّلُك ريُح يف ُلوُقَي ناك لكلا نأ

 05 ٌتْدُج وهو هةئيدملا ٍقٌرُط ضب يف ُهَيِقَل كي ىلا َّنأ

 (1)ج . .َبْْعَت ىَّنَح رضقلا َدْعَبَو ءُسْمَّسلا َمّلْطَت ىَّنَح حْبّصلا َدْعَباَلَّلا ِنَع ىجت لك يلا َن نأ

 43ه 0 م ممم هيب نَعَوءالَولا عنَبْنَع ىب ؟ كولا نأ

 (4)ج ل ألا رثخا مول و يح زين محاكي ْنَع ىتت < لك يلا نأ

 (1)ج « تييلتتلا تن نكلا»ب ًةاَلّصلا َنوُحِتَتْفَياوُناَك دشنت َرَمْعَو ركب اَبأَو وِ يلا نأ
 (0)ج ال اير اَلُجَوَو ْمُهْنِم ٌةآَرما نأ :هّل اوُرَكَذَف ةيكيوطلا ٍلوُسَر َلِإ اوُاج َدوُهيلا َّنِإ

 0100 ا ا نين َمْبَس ْتَضيِحُتْسأ ةبيِبح أ نأ

 417ج ممل ِءوُضْوْلا ِراَثآ م َنيِلجَحم اره ةَماَيِقْلا َمْوَي َنْوَعْدُي يِتّمأ نإ

 (1)ج 00 ٍءوْضْوْلا انآ ْنم َنيِلَجَحم اًرُغ ةَماَيقلا َمْوي َنْوَعْدُي يَِمأ نإ
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 مع ل 017

 2ك 0 ضب ماَدقألاِهْذَه صْعَبَنإ

 0403ج موُكَم ّمأ نب َناَدأ اوُعَمْست ىّنَ اوُبَرُه تا

 5 َكْيَبَل َكَل َكيِرَش ال َكْيَبَل هَكّيَبَل مهلا َكِيبل :لي هثلا ٍلوُسَو َةَلَتَّنأ

 1100 اقع قرش هنأ 1

 13ج ممل ُهْنِم ٌلكأف ُهْنَعَنَص ماَعَطِل ةكَيوللا َلوُسَر ْتَحَد َةَكِلم َُتَدَج نأ

 643ج ع سم م هع هع م طل يل ليال َكِذَّنإ

 5 ا وُه ٍدوُع يأ ْنِم كي وللا ٍلوْسَر رين يف اْوَراَك اَلاَجِ نأ

 4 ٍرخاَوألا عْبَسلا يف مالا يف ِرْدَقلا َهلْيَل اور أ لكي يبل ٍباَحْصَأ ْنِم اَلاَجِرَن نأ

 د ِءاَضَقلا ِراََوْحَن َناَك ٍباَب نم ِةعْمجلا مْوَي َدجسملا لحم اَلُجَر نأ

 043ج ما ةك هللا ٍلوُسَر نَمَر يفاَهِدَلَو م ىَقتَْو كتارا ىَمَراَلْجَرَنأ
 000ج 1 2 ع مم ممم ممل ايل ْتَقَوَف هيف ْنُهَدَبعَرَف لُجَو دي َشَع اَلْجَمَنأ

 5 ؟ٍباّيّثلا نم ُمرْحُملا ُسَبَي اَم وللا ٌلوُسَر اَي :َلاَق اَلْجَر نأ

 / (0)ج ! وللا ٍباَتكِباََي َتْيَصَق الإ هللا كدشْنَأ ىللا َلوُسَر اَي:َلاَقك كب لوُسَر ىَتَأ ٍباَرعألا َنماَلُجَرَذإ

 083ج دير يع د ُهَنَهَرَو ءاًماَعَط ٌيِدوُبَي نم ىَرئْشا يول َلوُسَو نأ

 20ج 0 اَهَقاَدَص اَهَقْنِع َلَعَجَو َةّيِفَص 2 ّقَيْحَأ كي هللا َلوُس َرَّنَأ

 0 .ِةَفاَّشلاَو ةَملاَلاَو ةَقِلاَصلا نم ري كي هللا ٌلوُسَر َّنَأ

 010ج «ذحأاّره لك دمي ْمِتاَلَص ِفوياَحْضلْفَيَداَكذ ةَيرَم لَعاَلْجَرَّتعَب كيلا َلوُسَو نأ

 (4)ج 1 كَل ين ُتْبَعَو نإ هللا َلْوُسَر اي: :ْتَلاَقَف ةأَرما ُهنَءاَج كي هللا َلوُسَر نأ

 680ج ع ع هم ُدَعَم اوُجَرَخَف ءاجاَح َجَرحت لكي هللا َلوُسَو نأ

 6243ج 0 0 للم هموم ةممل ِههْجَو ُريِراَسَأ ُقْرْبَت ءاَرو ُرْسَم َنلَع لَكَ ةلكيوطلا َلوُسَر َنِإ

 00ج م عمم هم مثلا دِسَأَر َلَعَو ؛حْنَملا َماَع َةكَم ٌلَحَم لِي هللا ٌلوُسَر نأ

 ا ٍءاَحْطَبلابيِّلا العلا ّييَتلا َن ءاَدَك ْنِم َةَكَم َلَحَد لي هللا لوس نأ
 2م

5 

 نأ

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 ه0 ؟ِمْوَملا يف ٌلَصِي ل التم الجر ىَأَر كي هللا َلوُسَر

 م1 (0)ج ِناَيْبّصلاَو ءِءاَسّنلا لت كب يلا َرَكنأف ةَلوُْفَم دم هلك بلا يِذاَغَم ٍضْعَب يف ْتَدَجُوةَرْما َن

 هر
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 هد
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 كوول َلوُسَو نأ

 0 نأ

52 

5 

 ةلككوطلا ٌلوُسَو َّنأ

 ةكيوللا َلوُسَر نأ

 مس

 كع هللا َلَوُصَو َّنَأ

 .ٍناَرَمْعَز ٌعْدَر ِهْيَلَعَو ءِفْوَع َّنْب ٍنَمْحّرلا َدْبَع ىأَر

 00 هَِرْجُخ باب ٍمْصَح َةَبلج َعِوَس

 اَنَمْلَح ةَأْرَكا َماَقَأَو ههنيِحَي ْنَع يَِماَقأَف ِهمأِبَو هب َّنَص
52 

2 

 .. امهَس ٍلْجّرلِلَو هِنْيَمْهَس ٍوَمْهَس ٍسَرَفْلِل :لقَتلا يف َمَسَق

 ُلِيَتَْي هن هله أرب تلم و رجلا هوي ناك وفا لوشن

 .. ُهُهْجَو َناَك ُثْيَح هِيَلِحاَر ِرْهَظ لع ُحّبَسُي َناَك ةكيولا َلوُسَو نأ
 هَ

 د نأ

 ىَّنَح َناَضَمَر ْنِم ِرْخاَوَألا ِرْشَعلا ين ُفِكَتمَي َناَك ةِيووْا ٌلوُسَو نأ
1 

 م

 2ع 9.2 َرَّنَأ

 بن دلي هللا َلوُس َرَنأ

 امس 6/6 2 8

 لِي هللا َلوُسَو نأ 00

 ةقكوملا لوو نأ ماكل

 دلل كرش 6 0 06

 دما
5 52 

 َناَضَمَر ْنِم ِطَسْوَألا ِرَْعلا يف ُفِكَمَي ناك ةوللا َلوُسَوَّذ

 ّهآ

 0 ٍقْسْوَأ ٍةَسْلع َنوُد وأ ٍتْسْوَأ ٍةَسْخع يف اَياَرعْا عْبَب يف صح ةيككوفلا َلوُسَوَذ

 د .اًهِضْرَخِب اهي ةيِرَعْلا بِحاَصِل ٌصخَر كولا َلوُسَو نأ

00 

 ... ٌسْمَّسلا ِتَلاَم اّذِ ا ىنح نقلا عا اه يف يت هدأ ضن ىف قولا لو ذ

 رينا رب سس
 - : نقمة ملف مم م ماعم م وصيرو

 هرم نر ممن مم مر هنو و مومو

 000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٍراَعّشلا ِنَع ىَبت

 ملل مر مم تفر نة ة مم ومو ممر مة نوي مة مي يمة ةمرمفف يه ىّتَح الا عبي ْنَع ىبت

 ىَت ءاَهُحالَص َوْدْبَي ىتَح و زا عنب نع بم

 0 ةَلَبحلا ٍلَبَح عبي ْنَع

 00 ٍنِهاَكْلا ِناَوْلُحَو ٌِّهَبْلا ِرْهَمَو «ِبْلَكْلا ِنَمَّن ْنَع ىبت

 سم ممل م ممل مملة معمم مهمل اَذَكَم الإ ريِرخلا ِسْبَل ْنَع ىتبت

 _ مو يفَنِؤَأَ :ةيلهَألا رمل مو ْنَع ىجت 3

 22ج

 220ج قرر زرت هم نفر رمت ممم وة وف همم هم رفة يو نور مي هوم مو ةفف ممم ؟عنبلا ِنَع َلِيَس يول هللا ٌلَوُس َرَّنَأ

 010ج
 2 و 2 ع رع رو

 (1)ج | 0 0

 020ج

 00ج

 (0)ج شيلا اع مق ىو ٌةّصاَح مه نال الا نم تعني نم نب لاك ولا وش ل
 00ج ا ةَماَع اَلَو ٌصيَِق نهِيِف َسْيَل «ي ضب ٍةيناَي ٍباَوْنأ أ ِةَكالَث يف َنْمُك ةكيوطا لوس

 (40ج

 000ج ٌةَبلقي نأ لبق لْجَرلا لإ عيبا هَبْوَت ٍلجّرلا حزم َيِحَو - ةّدباَتْلا ع ىتت يوما وُسَر

71 

3270 

 انضضشيإ

 نورك

 علا

 م

١ 

2 

 ا

 الك

84١ 

 سحب

0 

 ندب

 لسا

7” 

0 

 ضف



 نِحلا
 ؟١٠ هع

 (ه)ج

 د ةّقخحلا ماَّلا ٍلْمَألَو َقَفْيللا اذ ةئيِدملا ٍلُمَأل َتَّقَو لي وللا َلوُصَر نأ

 ()ج ١ ٌتْقَلَحَ نْعْشَأ 1 ْلُجَر :َلاَقق هولي اوُلَعَجَف «ع اولا ةّجَح يف َفَقَو لكي هللا ٌلوُسَر نأ

 (7)ج . ... ةلؤوللا ٍلوُسَر دْهَع َلَع َناَك ٍةَبوُنْكملا ّنِم ُس اتلاف ْفِرَضْنَيَنيِح ِرْكَّذلاِب ٍتْوَّصلا مُر َنأ

 (0)ج ٍريِفَضِب ْوَلَو اَهوُعِب من ءاَهوُدِلْجاَف ْتَنَز نإ مّن ءاَه 0 ا

 643ج 0 ههه همم َتْقَّدَصَتَو ءاهَلْضَأ َتْسَبَح َتْئِش ْنِإ

 فل ..... نطق تش ذإَو صف تي نإ

 : 050ج 1 اَاَك تبت َمُك ةَعْكَ ُهَعَم َنيِذَّلاب َّلَصَق ٌوُدَعلا ةاجو َةَفئاَطَو ُهَعَم ْتَّفَص ةَفِاَط نأ

 (0)ج ةيكئولا ٍلوُسَر َّل | للا اوك اولا نمل فعن نبع نأ

 ع

 3 ملا

 كجإ

0 

 دما

 0 ْتَلاَقَف لي يبل نكح يشي يأ كل

 (1)ج ٍتاَجَوّدلاِي ِروُتَدلا ُلْهَأ َبَمَذ دك ىللا َلوُس ُدَو اَي :اوُناَعَف ةلكوْنلا لوس رات نيرجاهما ارقد
 وهم كهرب 6 7

 اكمل

00 
 ىف ردك ةسأ

 683ج 0مم مم ْتَقَرَس يلا ةيِموُرْخلا ُنَأَش ْمُهَهَأ اًسْيَرُم نأ

 000ج ٌةَراَم اَنأَو الإ ُهْنَع ُلَأَْأ اق ؛هيِف ُضيرَكاَو ةَجاَحْلِل َتْيَبلا ُلْخْدَأَل ُتْنُك ْنِإ

 (0)ج اًَذَكَم هبا ُهَدْضاَق اَهْنِم ْمُكْيَلَع َدَئ ام اق «يشْحَولا دباَوأَك َدِباَوَأ مِئاَهبلا هذ نإ

 / 21)ج .٠ ١ دل لإ ْعِجْرَيَمُث قّرخآلا َءاَمِع كولا ٍلوُسَو َعَم ٍّيَصُي ناك هتف ٍلَبجَنْب داعم نأ
 000ج رخآلا مْويلاَو للاب ُنِمْؤُي رمال لي الَف ءُسَّنلا امري فلا اَهَمَدَح كَم َّنِإ

 00ج لمة م مو ةة مو ممم ة مم م مم مم ممم ممم ممم «اًهيكزا» : َلاَق َكَنَدَي ٌقوْسَي اَلُجَر ىَأَر للي هللا بن َنَأ

 (4)ج ل ؟ سلا يف هلل ِلَمَع ْنَع لي يلا َجاَوَْأ اوُنَأَس كب ّيَِنلا ٍباَحْضُأ ْنِم م اَرَقَتَّنأ

 الماس سو رس هس لي
 ةَماَيِقلا مْوَي ىلإ هللا ِةَمْرُحب ٌماَرَح َوَهَف . َضصْرَألاَو ِتاَوَمَّسلا قل َمْوَيهللا ُهَمّرَح َدَلبلا اَدَم َّنِإ

 010ج ل مل همهم همم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو عموم هم جمجوم ووو ممل

 مدل عي ادبو

 04 تاب اَكَو ٍدَحَأ ٍتْوَي ُنوُكَت ال هللا السري يتلا ٍتاَيآلا ِهِذَم َّنِإ
 مسا 683ج امم ةقوللا ُلوُسَو هداف ءحاّضْوَأ لع ةَِراَج لَك ا دوني و6 تر

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 (*)ج ُهَسْأَر مخمل ُلِسَْي ِساّبع ُنْبا َلاَقف .عءأ والاب اَهَلَما ََم ةَمْرحح َنْب َرَوْسِلاَو سابع َنْب ِهلااَدْبَع ن نأ

 ع 0 ا < ام :- فكي هللا ٍل وشو ثم لع - لا رم

 م ع كسا دق شاعت

 مو

1١ 

 سضن

 نسدلما

 ” غم

 هال/ ١

 هايم

 سلا

05 

 6و

 ها/ ١

78 

 احا
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 1 سا ب عر اه ل وي

 50ج 000 ا ا ا ا ؟َكِلَد ُلوُقَت يِذَّلا َتْن

 83ج 0 طه م م هم همم مم همة مم هم م كم اَنأَو ءيّنِم َتْنَأ
 (0)جا ليبَس يف ُداَهِج الإ جرم ال لبس يف َجَرَح ْنِي -هللا َنُحَضت ؟:مِشَو - هللا َبَدَتْنا ٠0

_ 

 07 ا

 000ج 00 اهتَمْرْخِب آر لِيَ كي وللا ٍلوُسَر َحَم اَهاَنْلَعَمَف ىللا ٍباَتك يف ٍةَْْلا هيأ ْتَلِزَْأ

 00ج ني مرر ما هن نر رورة مر ف ورم وني هي مومو و وة م م مريرة ية ف ةم ثا ةمرماو ٌراَثِد ُساَّنلاَو ناَعِش كاَضنألا

 (0)جج 1 ٌحْلْض ٍذِئَمْوَي ّيِهَو ريح لإ ٍدوُعْسَم نب ُهَصَيِختَو ٍلْهَس ُنْب هلاَدْبَع َقلطنا
- 

 (43ج ل َساّنلا َنوُفُمَكََي ٌةلاع ْمهَرَدَتْنَأ نم ةيخ ءاينغأ َكَتكَرو َرَدَ نأ َكَّنإ

 080ج را 0 طوع معمق وم همم همم همهم هممت ممم مم همم ٌلِصاَوُت َكَنِإ
 3 سوما وره ره#© م وعم رج ىوسص 7 3 >

 هك هلا الإ هلإ ال نأ وهي نأ لإ, 0 اذؤف باتك لها اموف ةاَتَس كَ

 م

 643ج 6و هل و و ومع همم همر هم مم همم همهم همم ليز نب ةَماَسأ ي

 80ج ع ع ضؤتلا َلَع ينْوَقْلَت ىَّنَح اوُريْصاَق َةَرَأ يِدْعَب َنْوَقَلَتَس ْمُكَن

 11000 ةّينلاب لامعا ان

 43ج لل َكبقَحِلَو كَل يه :َلوُقَي ْنَأ :هللكو هللا ُلوُسَر اَهّراَجَأ ىَتَّلا ىَرْمُعْل

 (0)ج تفيِعّضلا هيف قر ذِإو هوُكرَت تيوتا جف قرص داو اك مهيأ مخل يذلا كلفأ

 0 ا اوُعَكْراَف َمُكَر اَدَِف هب ٌمَتْويِل ُماَمِإلا َلِعُج اَّنِإ

 ه5 0 اوبك يك ا يلع اك وب قل ُماَمِإلا َلِعَج اَّنِإ

 683ج ل ِتاَناَيِؤاَكلا َلَع اب كي هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع َلَع َنو رجاوي سانلا َناَك اّنإ

 400ج 1 م اَهتْذَحََق اَُتكَرْدَأَو ءاوُبَِلف ُمْوَقلا ىَعَسَم ءِناَرْهّظلا ٌرَمي ابر جَفْنَأ

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

1 

 هلم

40 



 0 0 نك

 607ج 0 م طعم مم م ممم هم ممل ٍةأَرْملا صال يف َساَّنلا َراَّشَتْسا نأ

 د َناَدَوب وأ ِءاَوبَألابَوْهَو اًيِشْحَو اًراَمحِي يلا َلِإ ىَدْمَ ُّنَأ

 63ج 0 ع م مم مم هم هم ِةَرَجّشلا َتْحككَي هللا ٌلوُسَر َمِياَبهَّنأ

 (4)ج ٌّكَتْحَضْرَأ دَق :ْتَلاَقَف ٌءاَدْوَس ٌةَمَأ اح هام نأ تني ىنب َجَوَرَت هن

 5 ٌرَجَح كّنَأ مَلغَأل نإ :َلاَقَو .ُهَلبََف دّوْسَألا رجح لإ اج هنأ

 ه5 نانا ني هني لع عفاف «ووُضوب ا ناع ىلا

 683ج 00 ا هم هم هع هع همم هم مومو ٌمِئاَح َىهَو ُةَتَأَرْما ّقَّلَط ُهَّنأ

 م 0 ُهَيَسُي نأ َداَرَأَ اق ءايعأف ٍلَمج َلَع ُديِسَيَد اك ُهَّنَأ

 00 ٍليِخَبلا نم هب ُجَرْخَتْسُي انِإَو .رثَخب يتأيال هن

 200ج ٍريِعّشلاَو «َِطْنِِلاَو ِلَسَعلاَو ِرْمَتلاَو ءبّتِعلا َنِم :ٍةَسْمح ْنِم َّيِهَو ِرْمَحلا ٌميِرْح َلَوَتُهَنِإ

 ه0 ا رذلا نع يت

 00ج 0 لكي هللا ٍلوُس َر لإ ماَعَّطلا ٍلُكأَي 1 ءريِغَص ا ناب ْتَن يَ

 25 َناَضَمَر ْنِم ٍرْخاَوَألا ِرْشَعلا يف دجشكلا يف فاك يف وون ثع اج اع

 / ")ج١ ..... ؟َكِتَرْمُع ْنِم ّتْنَأ ٌلَك 1َو ِةَرفُعلا َنِم هاوُلَح سال ُنأَش ام وللا َلوُس َر اي :ُتَلاَق اب

 ه5 0 ٍدِحْسَلا يف ٌفِكَتْعُم َرْهَو ءُضْناَح َّيِهَركي 000

 (8)جج ل َةَعاَضَّرلا َنِم ء يخأ هبال نإ يل ْتَّلَح اَم ءيرْجَح يف يِتبيبَر ْنُكَت 1 ْوَل اجت

 400 ِناَيَّذَعُيَل امم

 5 ا ْمَحَن :َلاَق ؟ِةَعُمحا ءْوَي ِمْوَص ْنَعِكَي يبل ىجت عَ

 (4)جا ؟هيب ينم ب اق ُكْنِم يِدنِع ُسَقْنَ َوُه طق اَلاَم ْبِصْأ 1 هئْيَحِب اًضْرَأ ٌتْبَصَأ نإ

 د 0 ُءالَوْلا ُمَك َنوُكَي نأ الإ اْوَبأَف ْمهْيَلَع َكِلَذ ٌتْضَرَع نإ

 083ج مع ممل مم لم م همم ٍلِخاَ ْنِمُهَّصق ُلَعْجَأَو منا لا اَذَه ُسَبْلَُتْنُك نإ

 6 220ج
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 219ج 00 ل هللا ُلوْسَر َناَك اك ْمُكَب ٌلَصْأ نأ 1 ال نإ

 00ج 0 ا ا لع زياد يع كل يفز تك

 083ج لل ممم مم مم همم مم همم م مم همم هم ... يفلت 0

 (0)ج ديت َوُه يِذَّلا ثبت

 4 ا اَّنَغ رم 000 53

 00ج َةَحْلَطَو لكيلا َرْبَغ ّيذَع ْمُهْنِم ٍدَحَأ َعَم َسْيََو جلاب ُهباَحْصَأَو لكلا َّلَعَأ

 6 0 عع عطه همم ممم م هم مم مم مقل لكلا هب لَه اي ُتْلَلْمَ

 (8)هجل 00 مط ل طم همم قمم ممم همم مم ممم ممم ممم ممم همم هول ؟َكِلَذ َنيِحَتَوَأ

 5 ىَحْضلا يّتَْكَرَو هش ْلُك نم م يأ ِةئاَكَت ماّيص :ِثاَلَتِب لَو ٍليِلَخ ناَصْوَأ

 680ج 0 همهم ممل ادا يف ٍةَماَيِقلا موي سنا ني َمَمُي اَم ُلّوَأ
 (؟)ج .َرّوّصلا َكْلِت هيف اوُرَّوص مث ءاًدِجْسَم هِبَق َلَع اْوَتَب ُحِلاَّصلا ٌلُجّرلا ٌمهيِف َتاَم اذ ِكِئَلوُأ أ 2 2 8 2502 53

 6880ج عمو طم مم ممم ممم ُلَعْفَت ال ءاّبرلا ُنْبَع ءاّبرلا ُنْيَع ْمَوَأ مو
 613ج ل للم ملم هوم ممم مم همم مم همم همم مم ممم مم هموم ؟هللا ىلإ ٌبَحَأ لّمَعلا يأ م رك كَ

 مس ع

 211100 ؟ةَرْيَرْه ابأاي َتْنُك َنْيأ

 ا ا ٍقتاَكَص اوُمَّلعَتِلَو يب اوال اَدَه ُتْمَبَص نإ ءُسََّنلا | ابن

 ظ 660ج اوُريْصاَف ْمُهَوُمَنيِقَل اذِإَف ََيِفاَعلا هللا اوُنَأْساَو ءٌوُدَعلا َءاَقِل اّنَمَتَت ال ءُساَّنلا اي

 205 راسي ْنَم تن ليلا نم ْلَصُم ل مَ «ةنونم يتاح دن تب
 ِ 0007 ر هل نمره 7 مر هوو ةعر

 000ج 000 اح ٍةَقَدَّصْلا َلَع كعذإو م دش ةلورطلا ُلوسَر تحب

 ك1

 6*؟ 1١
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 لولو
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 : اًلُجَرَن

 ند 0 ا رخل هه فان َ

 (*)ج .اَهِعْنَب يف (مُهَل َكِروُب اََيََو اًقَدَص ْنِإَف - اَقّرَفتَي ىَّتَح :َلاَق وأ - اَقَرَفَتَ 1 ام ايلا ِناَحّيبْلا
 هم هد

 (1)ج آر هَلع لأ يكل د :َلاَقَف ءتآ ْمُهَءاَجْدِ حْبّصلا ٍةاَلَص يف ابق سانا اني

 انني

 نمل

 الكا

 اا

4/ 

 هدا

 0عق7:

708 

١7 

١0 

 ناحل

١55 ٠ 

 نورد

 000ج 00 ُهْنَصَقَوَف ِهيَلِحاَر ْنَع َمَقَوْذإ ةَفَرعِب ُفِقاَو ْلُجَر ايي

 000ج َتْكَلَم للا َلوُسَراَي :لاَقَف لجو هاج ْذإ لك ينل دنع سول نَا

 , 417ج ملول ممم ممم هموم معمول ٌءوْضْوْلا ْمُلْبَي ُتْيَح ِنِمْؤملا نم هيل ا ْعْلْبَ

 093ج 1 0مم لولوه م مهم م همومهم وقل ٍرِخاَوَألا ِرْشَعلا َنِم رْثولا يف ِرْدَقلا هَلْ اوّرَك

 (1)جا ةناَكَرَبَو هلا ةَمْحَرَو يلا اَجيَأ َكْيَلَع 1ع ماسلا ءُتاَبيَطلاَو ُتاَوَلَّصلاَو هلل ُتاّيِحّلا

 083ج زم نيو ال لح ل ر ةرطتو وكل نرخ

 ن4 0 ٍةاَلَّصلا لإ َماَق هُم قلي هللا ٍلوُسَر َعَماَ ارسل

 د ااا ٌةَكَرَب روُحَّسلا يف ن نإ اوُرَكَسَت >2

 (4)ج 0 ىَمْرَأ ال :َةَحاَوَر ُتْنب ةَرْهَع يّمَأ ْتَلاَقَف هِلاَم ٍضَْبي يبأ كَ ّقَّدَصَت

 ا اةعاَصف يو عنو يفي علمت

 40ج 0 موُتكَم م أ نبا َدْنِع يّدَتْعا ءيِباَحْصُأ ام اَشْعَي ةَأَرْما َكْلِت

 د ىَدْهَأَو جحا َلِإ ٍةَرمُحلاب عادوا بح يف هلكت للا ُلوُسو منَ

 (43ججل 00 وهلم همه ممم ممم هم مم متهم همم مومو ديِدَح ْنِم افا ْوَّلَو سِمَتّلا

 200 َكَجْرَف ٌحَضْناَو أْضَوَت

 (43جل ل لل هعمل اّيَعاَِذب ُهْتَحَسَمَف قَرْفُصِب ْتَعَدَف «ةبيبح ٌمأل مي قو

 6803ج 0مل لل مل مهم همهم ممم ممم ممم م ممم همم مم ممم هموم همم م هيذك ُتْلعلاَو ُتْلعلا

 617ج ع م همم اََلُك َكِتاَلَص يف َكِلَذ ْلَعْفا َمُث

 25 0 ٌثيِبَح ماجا ُبْسَكَو «ٌتثيَِح يَا ٌرْهَمَو .ٌتيبَح ٍبْلَكْا ُنَمَن
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 607ج ل ٍةعاَجْلِل ُقِراَمْلا هيد ُكِراَثلاَو ءِسْفَتلاِب ٌسْتلاَو هينَّزلا ْبْيثلا

 407ج عطل ُسَّلا ُهَرَجَرَف ءٍدجسما ةَفاَط يف َلاَبق «يباَرْعَأ ءاَج

 22ج 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا زب ِرْمَتب هو هللا لوس َر لإ َلالب َءاَج

 جا اهنع وأ هي وص هو نلت يأ ذا | َلوُسَاَي ؛َلاَقَق قي يلا َلِإ ُلُجَر َءاَج

 (1)ج اب ليِطُي اي ءِناَف ٍلجَأ ْنِم حْبّصلا ٍاَلَص 4 لق فال َر لإ ٌلُجَر َءاَج

 (4)جا لل َدَوْسَأ اًمالْغ ْثَدَلَو ٍيتَأَرْ 51 3ك يلا لاَ ينم لبر ءاج
 50ج 0 ِةَعمَجلا َمْوي َساّنلا ُب * امي لكي ُنَلاَو ٌلُجَر َءاَج

 (1)ج حلا ني يِبحَتْسَي ال هللا نإ للا ٌلوُسَر اي :ْتَلَقَق لي هللا ٍلوُس رو حل يلوا ملل د رع

 (4)ج يقال سبق يَِمَلطَ ٌيَِرَمْلا َةَعاَفر َدْنِع ٌتْنُك :ْتَاَقَ كب يلا لإ يِظَرَلا َةَعاَق ةأَرْما ٍتءاَج

 2 ينبنيِصأَ يِقوُأ ِماَح ّلُك يف قاَوأ عْسِت َلَع لَ ٌتْبتاَك :ْتَلاَقَ ريب يِئءاج

 (1)جا ًةالّصلا ُدِرأ اَمَو «ْمُكب ُنَص مأَل نإ :َلاَقَق ءاَذَه اَدِجْسَم يف ِثْيَوُملا ُنْب ُكِلاَم اَنَءاَج

 (43ج ممل يب ٌدَتْشا عَجَو ْنِم عاَدَولا بج َماَع ين وُحَي هلي هللا ُلوُسَر ٍنَءاَج

 د ا ةيذفلا نع هلآ ةَْجُع نب  ٍبْعَك لِ ٌتْسَلَج

 050ج هيعمل اهني ْحبَسُيََو ٍقَماَقإب انهْنِم :م ٍةَدِحاَو لك« جي ءاشلاَو بولا نبكي يلا َمَمج

 (1١)»ج .... مالكلا ِنَع انيَِو .توُكشل زو «[778:ةرقبلا1© َنيتْندَق وني أوموُفَو # تَلَزَت ىَّتَح

 080ج لع للم ممم ممم ةَيِفَص ْتَضاَحَف ِرْخّبلا ٌمْوَي اَنْضَقََف هك يلا َعَم انْجَجَح

 017ج عمم مط ممم ؟ةَبوُْملا ْلَصُي كي يَا ناك فيك اَْنَدَح

 ه0 0 ةّيِلْهَألا رْمُخلا مو هل ِ هللا ُلوُسَر ٌءَّوَح

 643ج ع طع هم هممت هم ممم بسلا َنِم ُمُري اَم ٍةَعاَضّرلا َّنِم اوُمّرَح

 ثا ران ْمُهَروُبقَو ْمُهَفاَوْجَأ هللا اَمَح
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 هده

 ه4
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 ندا
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 م

 0 يِهجَو لع ٌرئاََتَ ُلْمَقلاَوِلكي هللا ٍلوُسَر لإ ُتْلُ

 0 ُهَدْنِع َناَك يذلا َُعاَصَأَ للا ٍليِبَس يف ٍسَرَق َلَع ُتْنَم وسو بتمص وع

 ه5 كرب ه5 42 شيش
 هلم لم مام مم ممن وة نم مة ة مم ةة م ممر ةةيم يمة مممممم ٍبئذلزل وا كيخال وا كل ّيه اَنِإف اهذح

 0 ا ا اا َيِقَتلَت ىَبَح < ٍحَبلا َلِجاَس اوُذَخ

 00 ِكِنَب يِفْكَيَو ِكيِفْكَي اَم ٍفوُرْمَلاِب ِِلاَم ْنِم يَ
 مسه و

 0000 قمع ْنَك ْءالَوْلا اِّإَف «َءالَوْلا ُمُهَل يِطرَتْش ْءاَو اَيِذَخ

 ا ٍنيَيَعْكَر ّلَص هد ةَءاَدِر َلَّوَحَو وْعْذَي ِةلبِقلا َلِإ هَّجَوَتَف ءيِقْسَتْسَيَِب بلا َجَرَح
 هد بع هه 2

 قمم ممم مة ملل مع اي :يِواّتت ةَرمَح هبا مُهَتَعبتف - كَم ْنم يِنْعَي - كي هلل | ُلوُسَر َجَرَخ

 ,هيعا 51 كانيي ظ وقيم م متر س6
 00 ا ا ا ا ا ا ا ل ننح ىلإ هلك هللا لوسَر ٌَعَم انجّرخ

 00 ٍديِدَش ْرَح يف َناَضَمَر ِرْهَش يولي هللا ٍلوُسَر َعَم اَنْجَرَح

 هسه ب شله 585 جورب مج < ست ا ف د .ءىسمه مم عو5 هر
 00 ةعاّسلا نوكت نأ ىَشْحَي ءاعزف َماَقف ِكِكَي هللا ٍلوُسَر ٍناَمَّر َلَع سْمشلا ٍتفَسخ

 .. َماَيِقلا َلاَطَأَف ءساّنلاب يلي هللا ُلوُسَر ّلَصَق كي وللا ٍلوُسَر ٍدْهَع لَع ُسْمَّشلا ٍتَّفَسَح 43 ةاسأ صر
0 

 0 ةالّصلا َدْمَب ىحضألا موي بلا اًنبَطَحح
 ورع و 6 02

 .. ٌةَرأَفلاَو ءُبَرَقَعلاَو هَأَدحلاَو ءٌباَرْغلا :مّرَلا يف َنْلَمُْي ٌقِياَف َ َدُهْلُك ٌباَوَّدلا نم ٌسْخع

 00 ُهَل اَمالُغ ٍراَصَنَألا َّنِم ُلُجَر َرَّبَ

 (*)ج َتاَّبلا ُمِهْيَلَع اوُقَلْعأَف ةَحْلَط ُنْب ُناَْعَو ُلالَو ِدْيَر ُنْب ُةَماَسُأَو َتْيبلاَِلي وللا ُلوُسَر َلَحَد

 0 يِرْدَص لإ ُهثَِيْسُم انَأَوَِي ّيّنلا َلَع ٍقيَّدّصلا ِرْكَب يبأ نب نم َرلاَدْبَع ّلَحَد

 0 ؛ ؟اَذَه ْنَم ٌةَضْيِاَع ا :َلاَقَف «ٌّلُجَر يِدْدِعَوللي هللا ُلوُسَر َمِإَع ّلَخَد

 يي وقعو

 00 ل ْتَنْيَر ُهنئبا ِتَيَفُوَت نحكي هللا ُلوُس َراَنْيَلَع َلَخَد

 010ج

 240ج

 00ج

3 

68 

 نت

 كدي

 همم

 ندي

 عال

1١ 

 ضررخ

 سكر

7١ 

 سفن

 م.*؟*

 لدرحا

1 



2 
 (ه)ج

 (0)ج ٍذوُنَح ٌّبَضِب ف ةَئوُمْيَم تيب هللا ٍلوُسَر ّمَم ِديِلَولا ُنْب ُدِلاََحَو اَنأ تْلََحَد 3 3 هر < هم تاز 1 0 0 32 00 ١
 (0)ج + .....للا ٌلوُسَر اي :ْتَلاَقَف كي هللا ٍلوُسَر َلَع - َنايَفَس يب دأ ةََرم ما - ةَبْثع ٌتْنب َدْنِه ْتَلَحَد دمع ريم ريم

 (17ج 1 ل م همومهم هم ممم مم همم همهم ممم وقل ِنيَتَرِهاَط اهُهَتَلَحْدَأ يف «اَُهْعَد

 683ج لل ل هم همم ممم همم مم همم همم مم مم مو هم موه ممم اًهَتلَمَتْحاَف ءكّمَع نبا كو

 053ج 0 لم لم وو ممم م ممم مم ممم مم همم ممم همم مم مممف رخل 6-5 َنوءِطْفْلا َبَهَذ
 هرقل َءاَهَو َءاَه الإ ا ٌريلابرْلاَو ءَءاَمَو َءاَعألإ ابر ِبَمَّدْلاِب ُبَحَّدلا تت

 6م شو سوسو ع هرب 4 4 سو 2 ع
 000ج )000 تكلا اياك ىلح هو هه لم ًأضَوَتي ةَريَرْه ا اَبأ ٌتْيَأَر

 . ()ج لكي دمحم نس َةَديقُم اًماَِق اَهنَعبا :َلاَقَ اَهْرَحْنَي ُهَنتَدَب حان دَق ِلُجَر َلَع ىَنأ ٌرَمُع ّنْب ٌتيََر يسلق ص

 617ج ا ومهم ع طم همم اَذَه يِنوُضُو َرْخَنأَضَوَتي كب ّيَّبلا ْتْبَر

 (7)ج ثالث بي - ُفوُطَي اَم ّلّوَأ - َدَوْسَألا َنُكّزلا َمَلتْسا اَذإ كَم ُمَدْقَي َنيِح كي هللا َلوُسَر ُثْيَأَر

 6013ج 0 طعم ل هم مم مم مم مم همم همم هم م ؟ةّلْبقلا رْيَعِل ٍّلَصُت َكُنْيَأَر

 35 0 لي َهْيَلَع اَمَواينَّدلا َنِ دس هللا ٍلَِس يف مْوَي ُطاَبِ

 43ج ممل ايَصَتخال ُهَلَنْؤأ ْوَلَو للا ٍنوُعْظَم نب َناَتُع َلَع كي هللا ُلوُسَوَّدَر

 | (1)ج َةَبْعَكلا َريْذتْسُم «َماَّشلا َلْفتسُم ُةََجاَح يضفي يلا ُتْيَرَف َصْفَح ِتْيَب َلَع اًمْوَي تير
 1 6 7 6 تهد يلع
 010ج لمن ات  ةم مر رمة ل مم مة ة مة مم ثم ويم ة م هميم مم ميمي ممممف اًهيِف اَمَو ايندلا نم ٌريخ رجملا اتَعكَر

 05-500 ِهِعوُكَر َدْعَ ُهَلاَديعاَ ُهَتَحْكَرَف هَماَيِق ٌتْدَجَوَف كو ِدَمَحح ْمَم ًءاَلَّصلا ٌتَقَمَر

 0 اا ٍنآْرَْلا ني كَعَم اهب اهَكَتْجَّوَر

 002ج هلم مم ملة مامبمم ؟ َمَقَد نيج ُديِسيةيكَي هللا لوُس َر َناَك َفِيَك ٌسِلاَج اَنَأَو ير نب أ

 34 ؟ْنِصْحت 1و ْتَنَز اذإ ٍةَمَألا ِنَع كي يلا ليس

 . (0)ج ؟هللا ليبَس يف كِل يأ .ءاّير ُلاَفيَو هييَح ُلاَفيو ةَعاَجس ُلاَقُب لُجّرلا ٍنَع لك هللا ٌلوُسَر لِيَ
 64ج ع ل ؟ِقِرَوْلا وأ ءِبَهّذلا َةَطَمَل ْنَع لَو هللا ُلوُسَر َلِيَس ١

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 نع

 هل

 اند

 نس

 نرد

١7 



 003ج ل عم ؟لّيللا ٍةالَص يف ىَرَت اَم - ٍرينملا لع َوهَو - كك ّيبنلا لَجَر َلاَس .َ 00 2 0 مس مع ضازبص ك 0 اظن ل 76

 683ج هع هه هم ان ِنَرَمََك ِةَعلا نَع سابع َنْبا ٌتْلَأَس
 نر ل يي يَ سر 5# نيود يا تى ع ع

 2 ؟هللا َلِإ ّبَحَأ لّمَعلا يأ :ِِكَي ّىبنلا تْلأَس

 617ج ع عع م ٌسْجْنَيال َنِمْؤُْلا - :ةياور يفو - َمِلْملا َنِإ للا َناحْبُس

 مى ور هس جهر ميد سه *نكاسا
 010ج 00 دْمَحلا َكَلَو اَنُبَر هَدِح ْنْ هللا َعَِس

0 2 

 نك نيل سبيل ِنيَلْعَت دي 1 ْنَم :ٍتاَفَرَعِب ُبْطْخي كي بلا ُتْحِمَس
 0 03 2ر8 ا م 3

 200 ا ا روّطلاب برغم ا يفأَرقَي كي ّيبنلا ٌتْحِمَس

 م 35 5 538 م سس

 (17ج لل اوان ْمُهَروُبقَو ْمُهَفاَوْجَأ هللا كَم ؛رْضَعلا ٍةاَلَص ىَطْسولا ٍةاَلَّصلا ِنَع اَنوَُعَش

 (13ج ممم ٍةالّصلا يف َءَّْللا دك ُهَنَأ ِهْبلِإ ليَ ٌلُجَدلا لب يلا َلِإ ّيِكش
 و ها ىع ا كيا ,مكل جا # ىو لل هاسا <
 001ج 00 رَمع يِدنع ْمِهاَضْرَأَو ءنويضْرَم لاجر يِدنِع َدِهَش

 درع ه6 30 ىو 5 << شاي < 5 يع 6م 9-5 ع

 000ج 000 - ِةَمَأ وأ دبع - ٍةّرغب هيف ىَضف هلي يبنلا تدهش

 نابع 1 سل م .5 2 مكس يكتم ادب كم( ل كام سس 5
 020ج 00 لَو هللا ِلوُسَو فلخ ِنْيِفَص انففَصف ٍفَوَتْلا َةالَص ِةَي هللا ٍلوُسَر ّمَم تدهش

 مي ا يال عسسل هلع ل هس ضل -0 حدب سحك كسك هفالص ذى 1 2 -
 0020ج َكِلْذَك َناَثعَو َرَمعَو ءرْكَب اَبأو ءِنَْتَعكَر لع ٍرْفَّسلا يف ديِزَي ال ناَكَف كي هللا َلوُسَر تّبِحَص

 يي ره ار م وم 724 هع
 20ج 00 اا كنيِمَي َتَبرَت هَل ينذئا .حلفأ ٌقَدَص

 1و7
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 400ج 1 ممل جز نيرفعو عيسبذقل لص نم لصفاء ةالَص

 (1١)ج .....اًفْعِض َنيِرْشِعَو اَسْمع ِهِقوُس فَو هيب يف ِهِتاَلَص َلَع ٌفَعَضُت ٍةعاَحلا يف ٍلُجّرلا ءاَكَص
 613ج 0 ع عع طم هم مهموم همهم همهم همهم اًهِتفَو َلَع ٌةاَلَّصلا

 ا ا حب مث ءبطح ّمُف ءِرخَنلا َءْوَي لي بلا َّلَص

 613ج 0 للهم وم م ه ممم م مم مم ممم يلا الص ىدخإ وللا لوش َاَيْلَص

 (11ج4 تنصت ب دنق» لا عنب رثكت .رُكَب يبأَو لكي يلا فْلَك ُتْيَلَص سال اس 5 ماو

 200 ِرهَظلا لبق نيَمعْكَر كلل ٍلوُسَر َعَم ُتْيَلَص

 (1)ج 4 ريل فَ هَئآ يان » اًاوفَي ْمُهْنِ اًدَحَأ عَمْأ ْملَف...رْكَب يبَأَو هللا ٍلْوْسَر َمَم ُثْيَلَص

 هدفا 0 قلو اق اياب يف ثامر ل تل هاو تيل

 083ج ع طم هس م عطل مل ؟ُناَلَف اَي َتْيَّلَص
 م مس وكو اس كدمات كاسم نس سهل لك لوم مط لمس 105 00 02 نوي ق7 -
 (5)ج اًهِحاْفص ىلع لج َّمَضَوَو ريكو ىَّمَسَو ديب اهَحْبْذ ِنئَرقأ ِنْيَحْلْمأ ِنَْسْبَكِب كي يبنلا ىَّحَض

 ضد 0 نجمي َّنكرلا ُمِلَئْسَي ءِريِجَب َلَع عاَدّولا ٍةّجَح يف لكي ينل َفاَط

 643م 0 م م مم مم هم ممم همم ممل هَ يف ٍدئاَحْلاَك هتَبه يف ٌدِئاَحْلا

 17ج ل 2 رش باف َوَقياَيلزأ كك رفش نيت لا داي

 200ج م يي ا ا ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ىلا هيلع تْمَّرَح فسقنب ىنَرَداَي ىدبع

 25 . ٌسْمُخلا ِزاَكّرلا يفَو ٌراَبُج ُنِدْمَلاَو ٌراَبُج ٌرْبلاَو ٌناَبْج ٌءاَجَعلا
 و 7 يب هر ست ل هك رمل اس مس هم ب واع 3

 000ج 220131211111111 ٍنْزَجُن ْمَلَق َدنَس ةَرْشَع َمَبْرَأُنِ دا انو «يبخأ َمْوُي لَو وللا ٍلوُسَر لع تضرع

 2540ج 0 ا ا ا ا ل ٌّقْزَع ُهَعَرَت َنوُكَيْنَأ ىَسَع

 683ج ل طم ع م هع موه مم وول ؟رْخَبلا َمْوَي ْتَقاَطَأ ىَقْلَح ءىَرْفَع
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 0803ج ع م مم مل ْمُكَل صَحَر يِيَّلاَو هلل ةضْخ يلع

 680ج 1 م اهيِف امو اَيْنَدلا نم ُدَْح :ٌةَحْوَر أ وللا ٍليَس ينةَوْدَع

 (8)ج ما ْتَنَرَغَو ٌسْمَّسلا ِهْيَلَع ْتَعَلط امدح ةَحْوَر وأ «وللا ٍليَِس ف ةَرْذَع

 (هدج 0 زل ل تاز يس قولا لوك

 83ج ل ل م م م م ممم ٌرظْنَي هلي يِبلاَو ُهتلكَأَف ُهئْرَربجاَ

 , (1)ج ١ .... ٍّلَصَو َمّدلا كْنَع ليِيْغاَف اًهُرْدَق َبَمَد اَدَِف ءاهيِف ةالَّصلا يِكَرئاَ ٌَضْبحلا تبق اذ

 00ج 00 مكب اَم فِشَكُنَي ىَّبَح اوُعْداَو ءاوُلَصَم انش اَْنِ متراً

 انك 000 ِِراَفْفِتْساَو ِهِئاَعُدَو هللا رْكِذ َلِإ اوُحَرْفاَف يش اَهّْنِم ْمتيَأَر اذ

 58 00 0 ١
2 

 2 أ

 موال

 مدح

 ,(5)ج 2000 اَذَه َلَع دِهْشأَ

 250ج 0 ول لاقل ِسخاَوَألا رْشَعلا يف اَهوُسِمَتلاَف
 أ

 000ج م00 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ة :ةَعباَو ُءاَشِعلاَو ٌبرْغملا ام اَكَأَق

 200ج َنوُقْسَتِسَي ةّرحلا يفاوُكِريَو ْمُهْنْيْعَأ ْثّرو روسو الج ني مهل مد طَعبَرَمأَ

 25 000 ما هنالَث َموُضَي أ كاش يدم وأ اقّتسي نيب اَقَرَق َمِعْطُي نأ كولا ل وسو هرم

 55 وه مه هم هم كالا طاَوْشألا اوُنُمرَي نأ لي نِلا ُمُهَرَمَأَت

 683ج م دينك يف ُدوُعيَمُت يقي ٍبْلَكلاَك ِهيَكَدَص ْيُدْوْعَي ْيِذَّل نإ

 683ج عمم همهم م همم ممم هو ممل همم معمم عنق يف ٍدِئاَعْلاَك هيبه يف َدِئاَعْلا نإ

4 

 200ج معمل هّيَلَع ٍقوُقْشَم مر َريَغ دعا َيِعْسْتْسأ مَ ؟ ِلْدَع َدَميِق ٌكوُلدَلا موق ُلاَم ُهَلْنُكَي ْنُكَيََل نق
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 08 2م ب سثمب * ع وي
 هللا الإ ةقولحع سفن تَّسيل هنإف

 ا ها هو هع مم م م مم ا همم و ٍةاَشيْوَلَو وأ كَل هللا َكَراََ

 رآ مث «مهزد ةئاوناتب هعاب َرَسَْأ َعُم مهد ةَئاناَكب ُهَعاَبف

 يه ر#

0-0 20 
٠. 

٠ 5 8 
22 

 اما 4 ا ع انلفتَو «

 را ويوم ووري ون يم ءو وي مومو

 ماوه ار م6 ومو < هم <24 ءشقم لج يع ير هي وومت سل"
 0 ؟َكُمْهَس وأ هَلَتق ءاملا :يِرْذَت ال َكْنِإَف .لكأت الف ءاملا يف اقيِرَغ ُهَنَدَجَو ن

001 
 0 ماي َةَناََت ِرْهَّشلا َنِم ْمُضَو مَنَو ْمُقَو لِطْفأَو ْمُصَق َكِلَذ ٌعيِطَتْسَتاَل َتّنِإَق

 0 يضْرَألاَو ِءاَمَّسلا يف َحِلاَص ِدْبَع ٌلُك لع ْمُتمَّلَس ْدَقَف َكَِذ تلف اذ ْمُكَنِإ

 ع طم ممل اَهقِلاَح

 ةهيمم هم ع وثم روم رون نيمو وينو و وي وو فة ا ووو كوة ة ةوف ةمراو»

 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 ل

 ه6 #» ول هس هل
 رلر ورم ثم م مرو مير مرو ترمه نر و ات هي ور ماو و هي مي هي وو وة رفة مة مة م ةوماعمف انيمي نيسمخب دوت كدب

2 

 4 2 4 س سك و ع عاش #ارمم< ورع للا م5 ل
 ... ثّروُي الو «ٌبَهوي الَو ءاَهلضأ ٌعاَبي ال هنأ ٌرْيَغ ءرمع اَهِب قدَصَتَف

 و كرم

 هو 2 ب سس ن6 هما سم
 ْمَُل أضَوَتف « ِءاَم ْنِم رتب اَعَدَف

2 
 هم

 < التم لذ 00
 أ ةلكوطا ٍلوُسَر ءوضَو

ٍِِ 0 

 ىلع افك
 ك0

 ةيدي هيدي

 سرس 25 24 كليا 7 هالاس 2
 0 اًهدَلِقَو اَهَرَعشأ مث ةقوول-لا لوُسَر يدَه دئالف تلتف

 ئاَس يضاَيي ل رياك رن هل لح قي لا جرحت
5 

 ولم مد در مف ميت هيو ع عفاف

 200ج

 فيا

 مرا

 ”مم

 ل

64 

 مال

 تلا

 عوكا

 عءومواد

 ١14

+6 
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 م

 نما



 0 ىَمُقُي ْنَأ ٌقَحَأ وللا ُنْيَدَ

 0 ةراجحلا اًهيِقَي ملا َلَعأَتَي : .لجلا تير

 0 َكلاَوّسلا بِ هنأ :ٌتْفَرَعَو ههْيلِإ ٌرظْنَي هني

 ... ِكوُلْمَكاَو ٌراَو ىَتنَألاَوِرَكّذلا َلَع - َناَضَمَر َلاَق ْوَأ - رطل ةَقَدَص ل ينل ضَرَف

 0 عاَض َفْضِن ٍنيِكْسِم ْلُكِل َنيِكاَسَم نسي ْمِحْ از مان هَتالَت ْمُصَ

4 
 م

 0 ِنَمَْي رِطْمَأَو اَمْوَي ْمُصَق

 0 ِكّمُأ ْنَع يِموُصَق

 00 ةباَيْلأ ْتَدَب ىَنَح للك ىلا ٌكِحَضَق

 00 طبإلا ٌففْنتَو ٍاَمْظلا ٌميِلفَتَو ءٍبراَّشلا َّصضَقَو ُكاَدْخِتْسالاَو «ُناَخلا :ٌسْم ُةَرْطِفلا

 0 اهلا لووللا ُلوُسَر اَبي ىَمَعَ
9 

 ... ٌسْمَّشلا ِتَيَرَغ اَم َدْعَب َرْضَعلا َّنَصَق ؛ا اَنَأَصَوَتَو قالَّصلِل ًأَضَوَتَق «َناَحْطَي لإ اَنْمقَ

 ا جالشلاو عزا يف يبات لقي ف كس هلم ُلِزْعَي كو وللا ُلوُسَر َناَكَف

 0 ةقَدَّصلا ٍلبإ نم او ُهاََوَ ُهَمد لطي نأ كو هللا ُلوُسَر كَ

 0 اَهَِكس نم َيِقَباَم اوُُكَ

 0 ٍرْوَج َلَع ُدَهْشَأ ال ّنِإَق ؛اذإ ٍنْدهْشُت الق

 0 َنُكَتاَوَحَأ الو َنٌكِتاَنَب َيلِع َنْضِرْعَت ال

 0 ٍةَحَرق اَلَو ٍباَحَس ْنِم ِءاَمّسلا يف ىَرَتاَمِهْللاَو الق

 00 َبئاَعلا ُدِاَّشلا ُْليلَ

 00 َءاَش ام ِةَلََسملا َنِم ْددَحَتلَق

 00 ؟اَنئاَوْلأ اق

 0 ُهْنِم َنَسْحَأ اًناَتيْسا ّنّئْسا ِةللكي هللا ٌلوُسَر ُتْيَأَر اق

 0 ُهْنم َةَءاَرَق ْوَأ اًنْوَص َنَسْحَأ اًَحَأ ٌتْعِمَس اق

 00 ماّيَّصلا ُلَصُفَأ َوْهَو دود د ُماَِص َكِلَذَق اًمْوَي ْرِطْفَأَو اَمْوَي ْمُصَق

 0 َسَِل ام ٍلوُط ْنِم َدَوْسا ِدَّق اَنَل رصَح لإ ُتْمّقَ

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 (ه)ج

 كد 0 ا ِهْضْرِعَو هنيدل ًارَتْسا :تاَهّيّشلا ىَقَن

 001ج 0 ُلَعْفَيلَف ُهَتَّرْغ لينا كنب انا يق

 (403جج 0 للم ومو م ممم مم ممم ممم همم ينو سلف تتش ع بضم

 (0)ج ممل اَهْرَدَي ْوَأ اَهْلِْحَيْلَف ران ْنِم ٌةَعْطِق ّيِه اًنِإَف مِلشُم ّنَحِب هَ ٌتْيَضَق ْنَمَف

 (83جج ل ل ل ل همم هلل هم هموم همم مم موق تْمْضَيِل وَ هللاب ْفِلْحَيْلق اًقِلاَح َّناَك ْنَمَق

 (0)ج ٌةعاَجلا ُهَجَرخَأ .ُهَلوُسَرَو هللا اوُبَراَحَو مِنَ َدَْب اوٌوَمَكَو اوُلتَقَو اوُقَرَس ِءالُؤَهَ

 , 483ج ل لم ع لع طم هه هع ممم م همم هو مم مم هم همم هم مق ؟تْئَصْخَأ لَهَق

 053ج لل لل هلم همم هم ممم ممم م همم همهم همم هم مق ؟اًنيِكْسِم نيت َماَعْطِإ دن لَهَف

 6197ج ع م مط م هم همم ؟نْيَِباَتَتُم ِنْيَرْهَش َموُصَت ْنَأ ْعيِطَيْسَت ُلَهَ

 200 ا ؟ْتَملَتخا يه اَذإ ٍلْسُغ ْنِم را َلَع ْلَهَق

 663ج 06و هموم ممم همومهم مم هموم ممول ؟حاَتْج ْنِم َكِلَذ يف َّنلَع ْلَهَف

 25 000 اري الَو اًرِكاَذ ءاَهْنَع ىَهْنَيكي هللا ٌلوُسَر ُتْعِمَسذْنُم ابي ُتْفَلَح اَمهفاَوَ

 018ج ل معمم م همم هم همم هم امم هم م ىلغألا ٍقيِفَّرلا يف

 ه5 هَنَمَك اوُلُكأَف ُهوُعاَبَمُّت ُهوُلَمج ءاَهَموُحّش ْمِهْيَلَع َءَّرَح الهلل َّنِإ ءدوُهيلا هللا َلئاَق

 00ج :ةوخشلا هلع ثق قويا فل قل :َلاَق كو هللا َلوُسَر نأ ْمَلْمَي لأ ءانالُف هللا َلئاَق

 هج ممل نجا ِهْيَلَع تْمَّرَح وسفن ِنَرداَب يِدْبَع : ٌّلَجَو رع هللا َلاَق

 ةاستلا

 1١ د. م
1 

 (0)ج اًمالُغ َّنُهْنِم ٍةأَرْها لك ُدِلَت ارم َنيِعْبَس لع هللا َنَكوُطَأل :مالسلا هيلع دوا نب ُناَيَلُس َلاَق

 200 ا ا لل دمحم َةاَلَص اَذَه نَوَكَد ْدَق

 قد ريذملا َلَع َوهَو هَءاَرَو سانا رّبَكَو َريَكَف «َماَق كو هللا ٌلوُسَر ْتْيَأَر نق

 20 ؟َكََِْع ٌّلَصُي فنك َِيَلَع ُمَلَسُن فيك اَنَمِلَع دق

 6193ج ع ع طه هع هموم هم م معقل يّمأَو َتْنَأ يب ُكُلُمْدَ

 د َتالَتلاَو ِنْيتَّسِلاَو َةتّسلا ِراَّثلا يف َنوُفِلْسُي ْمُهَو ؛ةئيِدَكا ل هللا ُلوُسَو َمِدَق

 دف 0 جملا َنيّلهُم ةّجحلا يِذ ْنِم ِةَعِباَر َةَحِببَص ُةَباَحْضْأَو كي هلل ُلوُسَر َمِدق

 ا اللا الا
 ١ 00ج َبِرَْي مح ْمُهْنَنهَو ٌمْوَق ْمُكِيَلَع ُمَدَقَي نإ :َنوُكِرْشملا َلاَقَف . َةَكَم ُةَباَحْصَأَو كي هللا لوس

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 دل
 21 هلم كة هلك دسك 0 م
 0000 حاب لك يلا مه َرَم َرَمَأَف «ةَئيِدْملا اَوَوَسْجاَف - ةَنيَرَع وأ - ٍلكع نم ٌس اَنَم

50 1١ 

 هي و 1١
 00 ا ةالصلا تّرّصق

 سمه 2 و

 0 ل تأ ني هالو انو« فل طرَعَو ؤعأ لا ءاص

 ١ ()ج َةَعْفْش الَق ُقٌرَطلا ِتّدّرُصَو ُكوُدُحلا ِتَحَقَو اَدَِق ْمَسْقُي 1 ام لك يف ةَعْفْسلاب ل لا ىَعَ

 0 ُهَل تَبِهَو ْنِك ىَرْمَعْلاِ كك يبنلا ىَعَق 22ج

 ا يل ْرِفْغاَف «َتْنأ الإ َبوُنَذلا ٌرفْفَياَكَو ريتك (َلُظ يِْفَت ُتْمَلظ نإ مهلا :لُق

 1000 اح ُلَقَي ْمَلَك هللا َءاَش ْنِإ :لُق

 00 ِنئَعْكَر ْمَكْراَف مَ

 ..ٌديِحت ٌديِح َكّنإ م َميِهاَرْبإ لآ َلَع َتْيَّلَص اك مَ دمحم لآ َلَْعَو دمحم َلَع ّلَص ّمُهللا :اوُلوُق

8 

 ا هيهات هئية مولا ل يل 6

 .. يِتبلَقَيِل يِعَم َماَقَق «َبِلَقْنأِل ٌتْمَ مث ُكَتْنَدَحَم اليل هور ُهْئيبََ اَنِكَتْحم لكي يلا َناَك

 00 ةرجاهلاب َرْوَظلا ّلَصِيكب يلا َناَك

 0 َةَدْجَّسلا # ليَ لا :ةعُمجلا موي ِرْجَفلا ةاَلَص ف أَرْفَي لك ينل ل

 0 ةبطخملا َلْبَق ِنيَديِلا َنوُلَصُي َُمُحَو هرْكَب وُبأَو ل يلا َناَك

 م
 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا رغب يف ةَموُصخ ٍلُجَر َنْيَيَو ينيب َن

2 

52 

 كا

 0 ُموَقَي ّنيح ُرَْكُي ةالَّصلا َلِإ َماَق اَد لك هللا ُلوُسَر

 0 ِكاَوّسلاِب ها ٌصوُسَي ؛ِلْيَلا نم مَ اًذإ كي للا ل وسن

 01 ا نإ .
 للم هوم وة موه همم مم ممف ارقي نأ َلْبَق ةَهْيَته َتَكَس م ةاَلَّصلا يف ربك ادي هللا ُلوُس

 06 الي م 2

 00 هْيَلَع لَلَظ َذَق اَلجَرَو اًماَح أر رص كب لا لرش ر ناك

 0 جلاب َكّيَيَل :ُلوُقَت ُنْحَتَو ل و هللا ٍلوُسَو َعَم اَنْمِد

 2 0 + عر م سيم ماش
 0 َيِيَن دق :ٌلئاَلا لوي ىَتَح ءائاَق بَصَتْلا عوُكُولا َنِمَُسْأَوَعهَراَذإ

 هللا ُلوُسَر َمَقَي ىَّتَح ُهَرْهَظ ادم ٌدَحَأ ِنْي] :ُهَديَح ْنَكهللا عوَس :َلاَق | 0 لا

 20ج

 22ج

 00ج
 200ج

 200ج

 000ج

 000ج

 020ج

 000ج

 020ج

 00ج ٠

 010ج

 20ج

 00ج

 60ج

 020ج

 010ج

 00ج

 220ج

 ع

١/6 
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 و

 اذذت

41 

 اا

65 
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2 

 (ه)ج

 عر سر ووو 2 هال 8 5 ور <

 ا ُضْياَح اَنأَو َنآْرقلا اَرْقََف ءيرْجج يف ُمكَتيِلَي هللا ُلوُسَر َناَك

 0 ها 0000 7 رس هي نازتعا 2 ًَّ

 ١ ..... ريس ِرْهَظ َلَع َناَك اَذِإ ءِرْضَعِلاَو ِرْهَظلا ا ناك

 00 ريوض دس و 2

 ا دف ل تي دوا
 ره ع موس

 0 ٍءاَم ْنِم ٌةَراَدِإ يِوْحَن ْمالْغَو انأ ُلخَأَف الخلا لح ْدَيوي هللا ُلوُسَر

 يع وع
 0 ِراَلا ٍباَذَعَو بقل ٍباَذَع ْنِم كب ْدوَعَأ نإ َمُهللا وُعْدَيلَو هللا ُلوُس

 0 ِريبْكَتلاب ةاَلَّصلا ا

 ا حاَدقلا ابي يّوَسُي امك ىََّح ءاَنَقوُمُص يّوَسْيةلَي هللا ٌلوُسَر َناَك

 220ج ا دي كلل نم يوم رفع تا ليل نب يصب هلا أرشد

 (؟)ج هيف َفكَتْعا يذلا ُهَئاَكَم َءاَج َةاَدَعلا َّلَص اَذَِف َناَضَمَر ّلُك يف ُفِكَتْحَيِيَي هللا ُلوُس
2 

 3 هْنَأَش يفَو وِروُهْطَو هلُجَرَتَو هِلعَتَت يف ُنُحَيَلا ُهّيِجْحُي ءي وقلي هللا ُلوُس

 0 اًنالَك ِهِسْأَر َلَع َءاَلا غرف هللا 1

2 

 قمم وريم موو مو "ل

 نم مير ةثموومةممور امو

 - 0 00 هع وكس 200000
 . ِنيئَروُسَو باَتكلا ةَحئاَقب رْهَظلا ٍةاَكَص ْنِم ِنيَلوُألا ِنيَبعْعَّرلا يفْأَرْفَ رون هللا ُلوُسَر َناَك

 ه0 مود هعاال عقم ٌمحع 1 1 ع7 4 عسل نو 00
 | َكَناَحْبُس :هِدوُجُسَو ِهِعوُكُر يف َلوُقَي نأ ُرْكْيوَِي هللا ُلوُسَر َناَك

 ا هك ّيِبنلا َمِهْطْنِل عاَصب ٍنْيَعاَص ُهْنِم ُتْعِبَف ةيِدَر رم انَدْنِع َناَك

 راق ُهَدَياََّرحَق اكس َّدَحَأَف َعْرَجَف ٌحْرُج وب ُلُجَر ْمُكَلْبَ َناَك ْنَمِِف َناَك م عسسل تل م ع عم ه2 جت

0 0 

 00 َُئْيَسُي نأ داود ءاَيعَأَف لج َلَع

 00 ٌسْمَّسلا ضَحْدَت َنيِح - لش

 0 اًمْوَيُرِطْفُيَو اَمْوَي ُموُصَي ناك
 2 0 1 م هت وس كه كا 1 عل زي اك رك 2
 ملل ٍةالصلا ِءاَضَقِب ْرَمْوَن الو .موصلا ِءاَضقب ٌرَمْؤَنف «كِلذ اًنبيِصَي ناك

 9 رس ل

 0 ةدئش مايو كلل وكيت يللا فضي ذ ُماَنَي َناَك
 هم

 0 ٍلاَوّسلا ةَوْثَكَو لاا َةَعاَضِإَو «َلاَقَو لبق ْنَع ىَهْنَي َناَك

 .. كِدْمَحبَو اب هه

 مرمر اور ةةوياعفموفو

 نقيم مم ممم رام مة ثوث

 همم مة ء مم لن يرماماعفماو

 هرم م مرماه نيرة مم عفيف

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 ؟عم

 نس

 ادلد

 همال

 رخل

 ل

 ها

00 

 ااا

 م:

 1ا//

 انا

8 



 0 اي سك مو هاي رش سيكو ءاّشْفِح ْتَلَخَم اَهُجْوَر اَهْنَع قوت اَذِإ ٌةأْرَكا ِتّناَك

 00 اًهِدّي ْطَقب كي ّنيبَتلا َرَم مف هَدَحْجَتَو َعاَتْلا * دعست ٌةَأَرْما ِتَناَك
 هاما م

 سا سما ه مه سا

 صل 00م لمة رب لم يوةيمءمممبمو ْتَقَتَع َّنيِح اَهِجْوَر َلَع تري : : ننس ُتاَةَريِرَي يف ْتَناَك

3 

 0 اسس يضاهي نأ وأ نين ها هينا لإ ل ثنتكو - يإ بنك

 0 يآ َنيبيِمح ُرْذَق :َلاَق ؟روُحَّسلاَو ِناَذَألا َّنْبَب َناَك

 9 ِءِذَه ْمُكَو وِذَه انَلَّنَأ َلَع ءًضزألا يِرْكُناَُكَو ءاَلْفَح ٍراَصْنلا َرْثْكأ

 00 ٍجاَجم ْمَحَلاَهّيَلَعَو «ةَدِئاَي اَعَدَف ّيِرَعْش لا ىَسوُم يأ َدْذِع َ

 هع 4ك

 ذك 8
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 ل

 ما
 ص

83 
 ص

 ماا
 ص

 معا
 2 ص

 0 ُنآْرَقْلا نع َناَهتَل ُهْنَع ىَهني انش َناَك ْوَل «ُلِْني نآْرقْلاَو ُلِزَْنانُك

 00 ٍريِعّش ْنِم اًعاَض وأ رت ْنِم اًعاَض أ ات ماما هل لم ايتن ا“

 باَكِرالَو لْيَحب ِهْيَلَع َنوُمِلْسْلا فِجوُي] ايكو هلوُس ر لافي ب لن ثنا

 0 ُرِطْمملا اَنِمَو ُمِئاّصلا انحف ِرَمّسلا يف هلك ىلا َعَم

 .. مَعَ الب اوُباَصََف عوُج ساَّلا َباَصَأَف هما نة يِذب كي ونلا ٍلوُسَو َعَماَن
 0 اًهِرْذَخ ْنِم ٌرْكبلا َجِرْخُن ىَّنَح ءديِعلا ب حر نأ رمان

 0 ٍةالّصلا يف ِهبْدَج َلِإ َوْهَو ُهَبِحاَص ُلُجّرلا ُمَلَكُي ٍةاَلَّصلا يف ملكتي ا

 0 َءْيَملا ْمّبَنَق عجزت مَ ءُسْمَّسلا ِتَّلاَز اَذِإ يي هللا ٍلوُسَو عم ُعمَجُن ا

 ا ٍِلّصلا لَ رمل او ءرطْلا لع مناَضلا سيم ينل عم روان[

 لال هب ٌلِظَمْسَت َْلِظ ٍناَطبِحْلِل َسْيَلَو ُفِرَصْنت مَ د ةَعَمُتلا لكي هللا ٍلوُسَو َمَم ٌلَصُن ان

 ا ُهَتَهْبَج َنّكَمُي نأ انْدَحَأ ْعِطَمْسَيَل اَِإَف حلا َةَدِش يف لكي هللا ٍلوُسَر َعَم ٍُنَصُن ان

 ا 00ج

61 

 ةا/ ١

585 
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 نكح

15 



4 
 ال١

 باتكلل ةماعلا سراهفلا (ه)ج

 ل اًعيِج ُهْنِم ُفرَتْخَت « ِدِحاَو ِءاَنِإ نم لكي وطلا ُلوُسَرَو اَنَأ ُلِسَتْعَأ ُتْنُك

 ىلا 3 ٌتْنُج انالك ءِدِحاَو ِءاَنِإ نم ةلكيوثلا ُلوُسَرَو اَنَأ لِسَتْعَأ ٌتْنُك

 5077 01)جا ؟ يفلان ءةلَصلا لإ + وخيم اكو وللا ٍلوُسَر ٍبْوَت ْنِمَةَبَُجلا ٌلسيْغَأ تْنُك

 هاثقإ (1)جا لل ٍنَرَمَع َدَجَس اَذِإَف - ِهِيلْبِق يف َياَلْجرَو - كي هللا ٍلوُسَر ْيَدَي ني ُماَنَأ تنك

 اني ل ينم هيلا ِناَكْك قلي وللا ٌلوُسَر َلَأسُأ ْنَأ ُتْيَيْخَتْساَف ءاَذَم اَلُجَر ٌتْنُك

 ١06 )جا 0 َبَرَ ٌةَراَجِحلا ُهْنََْذَأ لق «ٌلَصملاب هَْمَعَرَم ُهَمْجَر ْنَميِف تْنُك

 0 ا بش لع صو سوت هلة يلا عم تن

 نك هْيَمُح عرْنأل ُتْيَوْهَأَف ِرَفَس يف كب ّيَلا َمَم ُتْنُك

 4435 43ج ملمع همم يخأ ِنّبلب يأ ٌةأَرْما كْنَعَضْرَأ :َلاَق ؟َكِلَد َفْيَك

 3 525 000 ومو هات لمت ولا لرش سر َناَك َفْيَك

 ىلا 0 ا اَذَه اًنِجْيَش ٍةاَلَص لثم :َلاَقَف ؟ ٌلَصُي َناَك فيك

 13 687ج 1 م هم م طه هم مم م همهم هل ا

 ل ا ا َءاَسْنلا ُحّوَرَتأ ال

 كل َكِلَذ ْنِم َلَصْفَأ ا

 ل ا ا َمْحّللا ُلُكآ ال

 ا ل ا اَدبَأ َكيِراَمَأ ال

 ني ا ا 0 ٍشاَرَف َلَع ماَنَأ ال

 و6 (4)ج ٍتاَناَيِؤالا َلَع اي وللا ٍلوُسَر ٍدْهَع َلَع َنوُرِجاَوُي ُساّنلا َناَك اّنِإ وب ٌسْأَبال

 في ف ٍضْمَب َلَع اَهَضَْ اوُقِشُم الو هلو اَِْألِإ بدلا َبَمَّذلا اوُعيتال

 عجكل 043ج لل . َْفَعَو يشأ ةعبتأ جو لع الإ بالك قزق تيم لعام دال

 في 4 َةَعاَضَرلا نم هيأ هبا يِحَو ءبََنلا موي اَم عاَضّرلا نم مْ يل لت ال

 ف نس ل مر يِن َعَمأ ! موي ريت زوال

 ىلا 0 ا مهد ُهَكاَطْعَأ ْنِإَو َكِيَقَدَص يف ٌدْعَتالَو َرْشَتال
ِ ِ 3 

 0 32 سام 00 7 ,.هسفسولإسش هسه سا و عرار يم

 .ةَمَصِيِلف اًمْوَص ٌموِصَي َناَك الَجَر الإ ءِنْيَمْوَي اَلَو ِمْوَي مْوَصِب َناَضَمَر اوُمْدَقَت ال



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 (ه)ج | اهِفاَحِص يف اوُنكَأَت الو ٍةَّضِفلاَو ٍبَهَّدلا يآ يف اوُبَرْشَت الو «َجاَيدلا الَو َريِرحلا اوُسَبلَت ال

 25 00 ٍةَرخآلا يف ُهْسَبْلَيل اَينَدلا يف ُهَسَِل ْنَم هن ؛ٌريرَحلا اوُسَبْلَت ال

 5 اوُسَجاَتَت الو «ٍضْحَب عيب َلَح ْمُكْضْمَبِْييالَو ناكل الت ال

 607ج ومطعم همهم ممم همم همم قوم ممم قوم هللا َدِجاَسَم هللا َءاَمِإ اوُعَتَم ال

 ا 0 0 َندأَتسُت ىَّنَح ٌرْكبلا ُحَحْنتالَو مَنْ ىَنَ < ُمْيألا حكت ال

 20 اَْيَلَع َكَل َليِبَس ال

 00ج 0 ناحل ُهُعِاَدُي وهو الو «ٍماَعَط ةَرْطَحِ ب ةاَلَص اَل

 00ج . ُسْمّسلا َبيِغَت ىَّنَح ؛رْضَعلا َدْعَبةاَلَصاَلَو ءٌُسْمَّسلا َمِفَيْرَت ىَنَح ؛حْبّصلا َدْعَبةاَكَص اَل

 )407ج 1 ع ع هه هم همم بالا ِةَحِاَبأَرقَي 1 ْنَ ةاَلَص ال

 ا اًمْوَي ْرِطْمَأَو امْوَي ْمُص ِْهّدلا َرْطَش دود مْوَص ّقْوَق َمْوَص ال

 (4)جج ل اًهجْرَق ْنِم َتْلَلْحَتسا (َيَوُهَف اَهْيَلَع َتْفَدَص َتْنُك نإ ءَكَلَلاَم ال

 22ج 0 اوُرِفْاَق ْمُتْرِفنَْسا اَذَِو .ًهَيِنَو داَهج ْنِكْلَو ةَرْجِه ال

 17ج ل هلم ُلَِتْحَيَمُك « يرخي ال يذلا مِئاَدلا ءاما يف ْمُكُدَحأ َنكوُبَي ال

 ك4 0000000 هللا دوُدُح ْنِم ٌدَح يف اَّلِإ طاَرْسَأ ِةَرَكَع َقْؤَف ٌدَل ال

 2 ا اَهَتَلاَحَو ألا َنْب الَو ءاَهِتمَحَو ٍَأْركا َنْيَب ْعَمْجُن ال

 جا 0 ُناَبْضَخ َوُهَو نينا َنْيَب َدَحَأ ْمُكَيال

 03ج لل ثالث ىَدْخإب الإ هللا ٌلوُسَر ْنآَو هلل لإ هلل ال ذآ هيَ ميسم يرام لال

 (4)جا جذر لَعألِإ .ثالث َقَْق ِتّيَم لع دج ْنَأ ريآل آلا ِمَْيلاَو آس ني َأَرْمال لج ال

 00ج ٌةَمْرَخ اَهَعَمَألِإ ليك مْ ةَرِم َرِهاَسُت نأ رخآلا ٍمَْيلاَو لاب ُنِْؤُتَوأرمال ليال

 683ج ع ع مم مع هم همم َرِفاَكْلا ُمِلسمْلا الَو َمِلسمملا ٌرِفاَكْلا ثريا

 6373 ع ع طم مهمه طممل َرطِفلا اوَُجَع اَم ِرْيَكِب ُساّنلا ُلاَرَياَل

 613ج مل ْيَع ُهْنِم ِهِقِتاَع َلَع َسْيَل ِدِجاَولا ٍبْوَنلا يف ْمُكُدَحَأ 3

 د6 نب اعز زأ كل عزي ةوضم ذهل تعش ْوَي ْمُكَدَحَأ نَموُصَي

 ك2 00 اَهَكْوَس ُدَضْعُي الو ءاَمالَح لت الَو ءاَمُرَجَش ؛ هنا
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 |. نقد علا ةهطفأ طراز لَم ك7/) ُهُكْوَس ُدَضْعُي ال
 613ج ل ع و وم همم ممم بْنَ َّوُهَو مِئاَدلا ءما يف ْمُكُدَحَأ ُلَِتْعَيال ياعرب ريدعار

 613ج م مم همام ًاكَوي تع َتَدخأ اذ :ٌكدَحأ الصف هللا ٌليقَي ال

 اا ا ُناَبْضَخ َوْهَو نينا ني ٌمَكَح ٌنِضْفَي ال

 68قسم طم هم و وعم همم همم وهمه ممم همه اًراَسْمس ُهَل نكي ال

 د5 َفاَقِخلا الو ءَسِاَرَبلا الَو «ِتاليِواَرّسلا الو «مِئاَعلا الو ءّصُمقلا ٌسَبْلَيال
 ذآ

 ' (1)ج ءاَنإلا يف سَ الَو هيمي ءالقملا نم ٠ ْحّسَمَتي الَو ُلوُبي َوْهَو هِيَ ُهَرَكَذ ْمُكُدَحَأ نكس ميال

 050ج 0 ِهراَدِج يف َةبّسَح ٌرِرَْي نأ ُهَراَج ٌراَج َنَعتمَي ال

 انش ا ا اير دي ْوَأ اَنْوَص َعَمْسَي ىَّبَح ُفِرَصْني ال

 م و طع طل ٌةاَرَح َوُه ال

 55 0 ٌبِذاَكَل ُهّنِإ قحاب َككََب يِدَّلَاَو ال

 683جم ع عم مم هَ تدك ام« عَ يذلا »ل

 8 ردِجَأَف ءيِمْوَق ضْزأب نكي ُهنِكَلَو ءال

 0217ج 1 ايف َنيِضيِت ِتْدُك يلا ماّيألا َرْدَ ْدَق ةالَّصلا يِعَد ْنِكَلَو ءٌقْرِع ِكِلَذ نإ ؛ال

 020ج 00 ا ا ا ا ا ا ا ا يي يل ٌريشعْلا َنرْمْكَتَو ٌىاَكَسلا ّن دكت نكن

0006 

 ا ا َكِيَبَل كَل كير رش ال َكِييَل ءَكْيَبَل َمُهللا كبل

 يي اإل وو سد هر علم

 ا ا ةَمَلْسَم نب ب دمحم هَل َدهَشَف ءكَعَم ُدَهْشَي ْنَمِب ني 266

 هللا وو دور نت مى م وع 2 عش ع 32

 010ج هلم ءة ثمل ملزمة ثمة علامة مريم فن ةمءمبف ...مكش وُجُو نيب هللا َنَفِلاَحُيَل وأ ْمُكَفوُفَص ْنٌوَسَت

 4 ْثَكْرَتْلَو شْمَتِل

 (43هج 0 طم هعمل يت نحيف ينكر نم تأ «ةيلخشي كل ثنن 55 ه2 1 .تس وع هم # كم سلا 2[ "7

 643ج ل ٌدْهَعَو رْهشأ ةعَبْزَأ كْيَلَع َّرُمَت ىت ىلع يقاتل هوت يكل نجت يح هدر ع وك عير مك ىمكس كو 2 كد سم ر ةكاس يدا سرب جما هو كسك

 097ج 0 ل ا طع هم مم معمم همم هم مم هم مم ممم اسيل اَماَمهْنَع فمَن

 05 َدِحاَسَم ْمِهئاَِْنَأ َروُبُق اوُذَخَلا ىَراَصتلاَو 50 هللا َنَعَل
3 

 ! 000ج َنِهِط وُرُمِب ِتاَعْفَلَتُم ءِتاَنمُْملا نم ٌءاَسْن ُهَعَم ُدَهْشَيَ «ٌرْجَفلا ٌنَصْييَ هللا ُلوُسَر َناَك ْدَقَل
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 ه5 0 هيف لَصُيَف كرم كي هللا ٍِلوُسَر ٍبْوَن ْنِم ُةُكْرفَأ ُتْنُك دَقَل

 22ج 0 ةَكَمِب َتاَم ْنأ كي هللا ُلوُسَر ُهَل يئْزَي (ًَلْوَح نب ُدْعَس ٌسْئِاَبْلا ٍنِكَل

 ا نيالا ِنئتُْرلا الإ ِتْيَلا َنِم ُمِلَتْسَيِكي ىلا أ

 ١1
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 ل

 : : : : : 622 رحل
 : 16 ١ 3

 9 3 ا
 تح
 عيل

 017ج 1 ِرْجَفلا يّتَعْكَر َلَع ُهْنِم ادُماَعَت َدَش ٌدَشأ ٍلفاَونلا َنِم هي لع يلا نه

 د ٍةَشَبحلا ٍضْرَأاهّنْيأَر ٌةَسيِنَك ِهئاَسِن ضْحَب َرَكَذ للي بتل ىَ

 ه8 0000 ْمُْيوُلُف هملول يفَو ءِساّنلا يف َمَسَق ِنَْتُح َمْوَيِي ِهِلوُسَر َلَع هللا ها

 (0)ج ةّيلهاجا يف ْمُكَناَك ٍليِقَقب ثيل يب نم اَلْجَر لْيَُه تلف هعمل هِلوُسَو َلَع - - َلاَعَت - هللا حان

0 8 
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 اهحلآ؟ مك

 683ج هع عمل عم همم هع هع هه هم .ولِلَي مِساَقلا يب ُهَنُس ُريْكَأ هللا

 000ج هم ومو ماوي ممم يم هموم مو ووو و هي عمت هي فور و رو وون هموم وسن وم وم ووين و علو هه عة يو و راو و و هافأاو ْنَمْأ ُهَلوسَرَو هللا
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 نووخل

551 
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 ! 43ج 0 0 ع طع هل طم م ؟ٌبِئاَت (َكْنِم ُلَهَف ُبِذاَك (كَدَحَأ نأ ُمَلْعَي هللا

 قا ا َنيِقَلَحملا مَحْرا َّمُهللا ١97

 6183ج 1 هوو ممم همومهم ممول انْثِعَأ هللا ءاَْشِغَأ َمُهللا ءاَنْمِغَأ َمُهللا

 643ج معمل ْمِياَقْعَأ َلَع ْمُهَدْرَت لَو مُيَتَرْجِم يباَحْصَأل ضم َمُهللا

 200 ا ِثْئاَبَحلاَو ِثْبْحلا َّنِم َكبُذوُعَأ نإ ّمُهللا
 017ج ِتاىاَو اًيخملا ِهنتِف ْنِمَو «رانلا ٍباَذَعَو ءِرْيَقلا ٍباَذَع ْنِم كب ذوعأ ينإ ّمُهللا كاس سه 1 يستهل رس كك ةمصاعا مي هس م < جب عش »ا يو

 لضرلا

 / (١)ج : َكِيْنِع ْنِم َةَرِفْغَم يل ْرِفْغاَف «َتْنَأ اَلِإ َبوُنَلا ٌرْفْغَي اَلَو ءاَريثك اًلُظ ىِيفَت ٌتْمَلَظ نإ مهلا

 (1)ج 1 م ِبْخَكاَو ٍقِرْشَلا نب َتْدَعاَب اك َياَياَطَح َنْيَبَو ينيب ْدِعاَب َمُهللا ع

 , (5)ج ١ .... رَجَّشلا ِتِياَنَمَو ِةَيِدْوَألا ِنوُطُبَو ٍباَرَظلاَو ِماَكآلا َلَع َمُللا اَنْيَلَع اَلَوانْيلاَوَح َّمُهللا
 ياللا ماس

 613ج ل ٌديِح دي َكّنإ َميِهاَرْبِإ لآ َلَع َتْيَلَص اك دم ِلآ َلَعَو ِدَمَحح َلَع َّلَص َّمُهللا

 | (5)ج ل للم ةلللل ٌدحلا َكْنِم ٌدحلا اذ ٌمَقْنياَكَو َتْمَنَم اك َّيِطْعُم اَكَو َتْيَطْعَأ اي َِناَم ال ملل

 (0)ج ١ ..... ْمِهْيَلَع اَئْضْناَو ْمُهْمِرْها ءباّرخألا َمِزاَهَو ءباَحّسلا يرجو ءباتكلا َلِزْنُم َمُهللا
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 مج مقلمة ممل ُتْلَلْحَأل يدها يِعَم َّنأ الَْلَو «ُتْيَدُهَأ اَم ٌتَرَيْدَتسا ام يِرْم ا نم ٌتْلَبْفَسْسا ول

 (:)جا نفور ام َناَطيَلا ٍبنَجَو هَناَطبّنلااَنَْج ٌمهللا هللا مشب : :َلاَ ُهَلْهَأ َقْينَأ َداََأ اذ ْمُعَدَحَأ َنَأْوَل

 64ج ع ع ع ا اع ما ؟ عنّا لإ ثلا نم ءاوُضَغ سلا نأ ْوَل

 (ه)جا هَتيَع َتَقَمق ٍقاَصَحبْهَفَّدَحَف هِنذإ ِرْيَعِب َكْيَلَع َمَلَّطا - أما :َلاَق ْوَأ - اَلُجَو َنأْوَ

 (5)ج مل ٍريِعَبلاَو ٍةاَّشلاِب ُساَّنلا َبَهْذَي نأ َنْوَضَرَت الأ اَذَكَو اَذَك انتم : مثقل ْمُكِئَوَل

 ك4 ا ِهِتْجاَحِإ اَكَرَد َناَكَو ءْتَنْحي 1ك هللا َءاَش ْنِإ :َّلاَق ْوَل

 657ج ا ع ام ممم ؟اَهْدَع ُهَيِضاَق َتْنُكَأ ُنْيَد َكّمَأ َلَع َناَك ْرَل

 (0)ج ِْيَلَع ىَعَلا َلَع َنيِيلا َنِكَلَو ْمُكاَوْمَأَو ٍلاَجِر َءاَمِد ٌساَن ىَعَّدال ْمُهاَوْعَدِب ٌُساَّنلا ىَطُْي وَ

 (1)جا ُهَل ارح َنيِعَبْرَأ فقم ْنَأ َناَكَل ؛؟ منإلا َنمِهْيَلَع اًذاَم لَصلا ٍيَدَيَنيبٌراكا ُمَلْعَيْوَ

 457ج ع عم همم ٍراَصْنَلا َنِمأَرما ٌتْنُكَلةَرْجهلا اَلْوَ

 هك ا ٍةالَص لك َدنِع ِكاَوّسلاب ْمُهتْرَمَأل يتم َلَع قشأ نآ الو

 17ج ممل ٍةَعاّسلا ذَه ةاَلّصلا هذهِ ْميمرمَأَل ءِساَّنلا َلَع وأ «يِتَمَأ َلَع ّقُشَأ نأ الْول

 080جم ع ع م م م هل . كو ام كبي لا ُتْيَأَر ْنَأ الْوَل

 013ج 0 ل طم مط مم ُةْلعْفَأ 1 ُهُلَعفَي كي وللا لوو تل نأ الك
 هكر وب

 (0جا اًرِهاَط اَهَقَلَطِبْلم اَهَقَلَطُي نأ ُهَلَدَب ْنِإَف رُهْطَتَق ضي مّن نْهْطَت ىَّنَح اَهْكِسْمُي من ءاَهْعِجاَرِل

 000ج 200 ٌةَكَدَص ِهِسرَف اَلَو و دَْع يف ملا َلَع َسْيَ

 5 لص زن يم نر ايضا «ةلدض قاس ةوفايف سن

 00-0 ا هممت هْيلَع ِكَل َىْيَ

 ا رشا ووش ا نيت

 643ج ع ل ع هم ملمع َرَفَك الإ - ُهْمَلعَي َوُهَو - هيبأ ِرْبَِل ىَعَدا ٍلُجَو ْنِم َسْيَ

 اين ةّيلهاَْلا ىَوْعَد اَعَدَو ,َبوُيُجلا ّقَشَو دوُدُملا برص ْنَم اني َسْيَل

 680ج ل مم ممم هوم همم ممم ممم ممم همم ممم همم مم ممم ف ؟اًهَتْفَدْصَأ اَم

 د
 ل54 0 َرفَظلاَو َنّسلا َسْيَل هوُلُكَف هيلع هللا مشا َرِكْذَو َّدلا َّدلا َرَب

 55 الا ُحّوّرَتَأَو ٌلِطْفَأَو موُصَأَو ُمانَ لَصأ ينحل ؟1دك اوُنَق ما َوُقَأ ُّلاَب

١9: 
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 فرخ
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 ا 0 ا ؟ةالَّصلا ِيضْقَت الَو مْوَّصلا يضْقَت ضْئاخلا ُلاَباَم

 لل ل ؟ٍمجرلا نأ يف اول يف نود ام

 لايذلا 250ج 000 ُهَدْنِع ٌةَبوُنْكَم ُهُتيِصَوَوَألإ ِنََلْيَل ُثِبَي ءهبف يصوُي ٌءْيَع هَل «ٍمِلْسُم يما ٌقَحاَم

 ةخأ
 "عم 2020ج ... هْيَبِكْنَم ُب ِرْفَي ٌرعَش ُهَل نك هللا ٍلوُسَر نم نَسْح أ َءاَرزَح ةَّلُح يف ةَّمِل يؤ ْنِم ُثْيَأَراَم

 هو8 (1)ج . . ُلوُقَياَلِإ - 4 ْحَنَمْلأَو هكر ص ءاجاّذإ) ِهْيَلَع ترن نأ َدْعَب - ةلكيولا ُلوُسَر َّلَصاَم

 تف 0 ا كي هللا ٍلوُسَر ْنِم ٌةاَلَص مك الو ٌةاَلَص فحق ماَمِإ َفْلَح ُثْيَّلَص ام

 مو (43جج 0 للم امم وهمه ممم هموم ممم مم مم هموم ممم اَذَه يِراَّزِإ الإ يِدْنِع اَم

 ضني دند 0 ٌلِطاَبَوُهَف هللا ٍباَتِك يف َسْيَل ٍطْرَش ْنِم َناَك اَم

 تح ا ا ُبْرَْت ٌسْمَّسلا ِتَداَك ىَّتَح َرْصَعلا ٌّلَصُأ ُتْذِك ام

 ا ل .ريكَتلاب الإ وللا ٍلوُسَر ٍةاَلَص َءاَضِقْلا ُفِْمَناَنُك ام

 عيل 083ج 1 ع ع اع ممل ىَرَأ اَم َكِب علب َمَجّولا ىَرأ ُتْنُك ام

 158 243ج َرَجَّشلا ُلُكأَتَو هلا درت ءاَهَءاَفِسَو اَهَءاَذِحاَهَحَم نق اَهْعَد ؟اَكَو كل ام

 عالال 0750ج ل ممم ممم م هموم همم همم هموم همم و همهم مم همم ؟َكَّل ام

 لن 0 ا ةَلَمَجَتُم كاَرَأ يام

 115 043ج 1 0ع ْمُكِفاَْكَأ يَ اه َنيِمرَأل هدو ؟َنيِضِرْعُم اَهْذَع ْمُكاَرَأ يب ام

 اما (4)ج ل ينَيِصَو يِدْئِعَوَألِإ «َكِلَذ ُلوُقَي كي هللا َلوُسَر ُتْعِوَس ُدْنُمهلْيل ع ْتّوَم ا

 م36 (0)ج .... مّدلا ُنْوَلَْوَّللا :ىَمْذَي ُهُملَكَو ماتا موي ءاَج الإ ىلا ٍليبَس يف ُمَلُكُي موُلُكَم نم اَم

 كي ل ؟اَذَه اَم

 تف 5 ا ا ؟كو هلا َلوُسَر اوُبيجت ْنَأ ْمُكْعَتْمَي اَم

 نكن دك 0 ا هلا اخ اً َناَك ْنأ الإ «ليبجج نبا قنا

 ليش 0 يِتَتِقاَذَو يِتنِقاَح ّنْيَي َتاَم

 فض 0 ا ِنيَمِظَعلا ِنيلَبجلا ُلِْم

 مدا (0)ج مئاَقلا مِئاَّصلا ٍلئَمَك - ِهِليبَس يف َدِهاَحي ْنَمِب ُمَلْعَأ هطأو - وللا ٍليبَس يف ٍدِحاَجلا لدم

 ني دل َّلَص اَمّهَل ْتَرَيْوََفةَدِحاَو َّلَص َحْبّصلا ُمُكُدَحَأ َيِئَح اَذِإَف ىَنْنَم ىََْم



 2 0 هر

 ْش 00ج 0 ريبك يف ٍناَيْذَحُي اَمَو ِناَبْذَحيَل اني رَبي يتلا رم م
 تك

 5 ف يلط تلا لع ذأ اد

 (01)جا ٌسْمَّسلا ِتَباَغ ىَّنَح ىَطْسُولا ٍةاَلَّصلا ِنَع اًنوُلَعَش اك ؛اَراَث م ْميعوُييَو ْمُهَروُبف هللا لَم

 0022ج هن ثا مما وف م من نمو وو مر هيلة مهن مم نة ووو يمت هه نعم وم وعن و ةق مافأو ةَيِفْوَتْسَي ىَنَح ُهْعِبيالَف اًماَعَط َعاَتْبا ِنَم

 ا 0 أ يف َتَدْحَأ ْنَم
 و هه© هس 0

 0 2 مه م ام كَكْدَأ ؟َم

 22ج 0 ا دك نم هب ىح وهف سلفأ دق - أ - ِلُجَوَدنِع - ةنيعب 2 ام كّردأ نَم

 060ج نال لم منن همم همة موقق ال تر اي ركل نك يطا قا

 ادد موُلْعَم ٍلَجَأ َلِإ موُلْعَم ٍنْوَوو موُلْعم ٍلْيَك يف فِي ِءْيَك يف لأ ْنَم

 000ج 1 ٍلدَع ةَمِ يَعْمَلْ لام هناك بح يف لاكن قعأ نم

 ه4 0 لَم يف هلك ُهٌصالَك ِهْيَلَعَف ِكوُنك ْنِم اًصْفِش ّقَتْعَأ نم

 ين رق سمكا همم رسل كسلا لسمك ر سامسع ار
 | (5)ج | مل ملة ممثل اهتيسأ مث ةليْللا هذه ٌتيِرَأ ْدَقَف ؛ٌرِخاَوَألا َرْشَعلا ٍفنِكتْحيَلَف يِعَم فّكَتْعا نَم

 1 مس مه كا 7 7 ه4 5 .٠ م ع 2و

 (4)جا 0س اًماطعأ يذلا ىلإ عِجَرَت ال ءاهّيِطعأ يِذِلِل اهنإف هِبِقَعِلَو هَل ىَرْمع ٌروعأ ْنَم

 003ج ل ةَنَدَي برق (َنَأَكَف لوألا ٍةَعاّسلا يف َحاَر من َةَعُمَجلا َمْوَي َلَسَتْغا ِنَم ةيدم ل م ربع س < هكر :ه ماله هل هل ع لس
 / 2020ج ةلمثمم ا ِهرْجَأ ْنِم قي ُهنِإَف - ِةيِصاَم ْوَأ ءِدْيَص َبْلَك الإ - اَيَلَك ىَتتقا ِنَم 0 و 2

 ؛ (١)١ج ١ ىَذأََي اي ىذأتت َدَكِ الكا َنَِ ؛انَدِجْسَم َّنَبَرْقَي اَلَف َتاّرُكلا َوَأ ءٌّلَصَبلا َوَأ موتا َلَكَأ ْنَ

 455 0 . نب ىف كفيل دانقجنم لوي زارني «دلصتب أ امو لكأ و

 (4)ج اَهَدْنِع َماَقَأ :َبّيثلا حرت آَذِإَو َمَسَقَو اَعْبَس اَهَدْنِع َماَقَأ :ٍبّيثلا َلَعَرْكَبْلا َحّصَرَت اذ شان

 هام د 0

7 2 

 ,(1١)ج 0 ا ا ا ا ع ل تو لص اذه ينوُضُو َوْخَتأضوت نت

 010000 لِيَ ةعمشلا ْمُكْنِم ءاَج

 0 00 ل 0 ذاك دنا يو لق كل

 اص حج

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 ْ جا 00 ا ا بتل ٍءِيَم َلَع ْمُكّدَحَأ َعبن

 ال اما طريف ذأ أل عيب اهزعتك ثري ذك الفت عزت

 نذي

 نضل

 نوفر

 ا

 نك

 عا



2 )0 354 

 0 نو يلف حالا اني لح نع
011 

ْحَبْذَملَف ؛حَبْذَيل ْنَمَو ءاعاكم ىَرخُأ خذلك ؛ُلَصُي نأ لبق َحَبَد ْنَم
 0 هللا مشاب 

00007 

 ةماعلا ٍناَطاَرِق ُهَلق َنَفْذُت ىّنَح اَهَدِهَش ْنَمَو ءّطاَربق ُهَلَق اَهْيَلَع َّلَصُي ىَّبَح َةَراَتجلا ٌدِهّش ْنَم

 ا اًقيِرَح َنيِعْبَس ِراَّنلا ِنَع ُهَهْجَو هل هللا َدَعَبوللا ٍليِبَس يف اَمْوَي ٌماَص ْنَم

2 

 0 ئهضَوَأ عهس نوط ضان يدي مَ نم
 ماهر 2

 0 َكَسْنلا َباَضُأ ْدَقَف ءاَنَكْسُت َكَسَنَو اَنَتاَلَص َّلَص ْنَم

 000ج 2000 ا 0مم للف ٌدَر َوُهَف اًنْرمَأ هْيَلَع َسْيَل الَمَع َلَِع ْنَم

 0000 ؟نالُف ؛ُنالف :كب اَذَه َلَعَف ْنَم

 0 هلا ِس يف َوُهَق كّيلُعلا يه وللا ُةَمِلَك َنوُكَتل َلئاَق ْنَم
110 

 بلس هَل» :َلاََف «عَوْكألا نبا : اوُناَمَق ؟َلُجَّرلا َلتَق ْنَم

 0 ُهْبَلَس ُهَلَف ديب هيلع ُهَل التف َلَكَف ْنَم

 ال َيِدوُي نأ اًمَِو امي ْنَأ ام : ٍنْيَرَطنلا ِريَخِب َوُهَف ليك ُهَل ليه ْنَم

 ونه م رضيع ةدا85 ررس ه6 53 هرم هسه
 ُهَجَح َيِضْقي تح ُهْنِم َءْرَح ِءْيِ نم ليال هنإف ءىَدْهَأ ْمُكِْ ناك ْنَم

 0 ب م 26
 ...ورِخآَو ءوِطَسْوَأَو للا لَو نم : نكي هللا َلوُسَر َركَوَأ لّيللا لك ْنِم

 0 ٍنَمْملا ٍسَبليلَف ِنَلْعتْدي ْنَم

 0 ُهيِلَو ُهْنَع َماَص ٌماَيِص ِهْيَلَعَو َتاَم ْنَم

 0 َكِلَذ | اه ََراَفَك اَل ءاَهرَكَذ اذ اَهَّلَصُيِلَف َةاَلَص يت ْنَم

5 

 0 ارا 0 وأ ةاَلَص َِيَت ْنَم
 اَقَسَو هلل 0000 7 مس هك راك سا ج2 ه5 1سكيك ينم معشر كفر

 وهو عم ناموس يع ؟!ذه م
 ير ملال امة ة للة ةةة رف رويت ورة ار ةمبف نينح نب هللادبع انأ : :تلق اذه نَم

0000000 

 وممن ثيناو ف ورواه يقول

 3 0 0 68 2 ليعمل

 663ج 0 مم ممم ممم وهم مم ممم وقل 0

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 افرع (60)ج ٠ ...ةولا كوش ا يت ذأ ينرتأتةفاح ا مارش لل تن لإ يي

 ا 00 جحا مَ يآ حسنت يآ لَ 1 مد هك هللا لوس و - جحا َةَعْنُم يِنْخَي - ةَعْنلا هي ْتَلَرت

 ا ا فَ كَل هو صاح قتل

 نفي ا ا ِرْهّش َةَريِسَم ٍبْعّرلاِب ٌتْرِصُ

 ل دريل ْمُكُذَحَأ أَضَوَ اَذإ ْمَعَن

 ل 0 ا اما ِتأَر اَذِإ مَعَ

 ل ا يل َنذأَو «هللا باك اَنَئْيَب يضقاف محن

 ل ل ا ا ُكَدْعَب ٍدَحأ ْنَع َيِزْجن ْنَلَو ْمَعَن

 ِ َجَرَخَو هيف تام يذلا مولا يف ٌيِفاَجّنلا لك يّنلا ىع 09

 < عمرو

 ا 000ج اَعَْرَأ َرْيَكَو مب ّفَصَق «َّلَصْلا ّلِإ مه

 ليلللا 0 َنوُدَلْجيَو ْمُهُحَضْفَت

 لسكر فشلا ا ؟دأعَقَي اًنَِحَأ ُرَكَذَو ينم نم لإ ٌقلَطَنَت

 . اَهُْحالَص َوْدْنَي ىَنَع صا و ا وسو الاول يس يلا 2

 0 دال ٌدِض دي ْنَأَو ُناَبكّرلا ىََلَتي نأ كو هللا ٌُلوُسَر ىبك 2

 00 ٍداَِل ٌرِضاَح مي نأ كي ِهللا ُلوُسَر ىتبت

 ل اوس ءاَوسألإ عدلا مدل ضف ٍةَضِفْلا نع هلا لوُشَر ىب

 0 الب رمت :اًلْخَتَناَك نإ (وِطْئاَح َرَمَن مين :ةَبَرلا ٍنَع كي هللا ٌلوُسَر ىبت

 ٍلاَصولا ِنَع كي هللا ُلوُسَر ىبت
 ئه قولا هلا عيب ْنَع كيلا ُلوُسَر ىبت
 ٍرْخّنلاَو رطفإلا :ِنَْمْوي مْوَص ْنَع هل هللا ٌلوُسَر ىجبت
 5 عَبرَأ وأ ثالث وأ ؛ِنيحْبْضأ َعِضْوَم الإ ريحا ِسْبُن ْنَع هلي هللا ُلوُسَر ىبت

 اَنيَلَح مرعي لَو رئاتحلا عاما ٍنَع اني
 هِتديِلَو ْنِم بأ ٍشاَرِف َلَع َدِلُو للا ٌلوُسَر اي يخَأ اَذَه

 هممت عت همي رورو فتن يف واف وهو مومن هيو ممم و ةهف وف هو عففو

 نرتب امراة م و رجة م نمو وم وورود ع ونة نمو همر وهوا

 همم همم 6 6ث ومو مة رو هر واوا ويروي تو ة ف يقمو
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4 

 (ه)ج

 0 0 هلك نكي ةَرَكبلا ٌةَروُس هْيَلَع ْتَلْنَ يِنْلاُماَقَماَذَه

 0 0 ْمُكِماَيِص ْنِم ْمُكِرْطِف ُمَْي: مهِماَيِص ْنَعِوِِكَي هللا ُلوُسَر ىجت ٍناَمْوَيِناَّذَه

 ال ا ا لعُفَيِوَي ُهَنْيَأَر اَذَكَه

 جا 000 ؟اًهَقِْخَ َةبََر دج ْلَع

 0( عمم مل ْمَعَن :َلاَك ؟ذيكي هللا ُلوُسَر هيف َّلَص ْلَه

 003ج 1 ع م م همم هم م م ل ؟ْتَمَكَتخا يه اَذِإ ٍلْسُغ ْنِم را َلَع لَه

 240ج ظ 0 ؟اَهُقِدْضُت ِءْىَم ْنِم َكَدْنِع لَه

 040ج 00 ؟ٌّقَرْوَأ ْنِم اًهيِف لَه

 48ج 00 ِمَحَت ْمحَن :َلاَق ؟لبإ ْنِم كل لَه

 055 00 ؟ِنآرَفْلا َنِم ٌءْىَم َكَعَم لَه

 جا 00 "يت نب ختم لع

 ا ُهْنِم لأي هللا ٌلوُسَر ُثْيَأَر نق َمُّلَه

 ١ 62ج 0 ًةَرْهَعلاَو جحا داَرَأ مم :قيلفأ رز يلع ىلأ كوك

 683ج ١ 0ع عع مم همم هع م طم همم هموم ٌةيِلَه اَنَل اَهْنِم َوُهَو ٌةَفَدَص اَهْيَلَع ٌوُه

 (4)ج ٌةَدْوَس اي ُهْنِم يِبِحَتْحاَو .ٌرَجَحلا رِهاَعْلِلَو ٍشاَرِفْلِ ُدلَوْلا ََعْمَر نب َدْبَع اي كَل ٌوُه

 )هج 00 عع هم طم م د هطول ِبْنَّذلِل وأ كيخأل وأ كَل ّيِه

 4 ٌباَسح هلا َنْيََو اهي سَ ُهَّنَف ؛موُلظلا ةَوْعد ناو

 ه0 0 6 ٍقْيَرذ يني لجسم لإ يلا نم ْرَمَصمإ ام ىَرجَأَ

 200 ا ا لَك دحَأل لَو ناكل يل ْتَلِحَُو

 د15 0 06 ٍءاَإلا يف اهُهَلخُدُي ْنَأ لَ ِهْيَدَي ِْيَذَي لِسْعَيلَف ِهِمْوَت ْنِم ْمُكَدَحَأ طَقِيَتْسا اَذِإَو

 (0)ج ...دْيَح َوُه يِذَّلا ِتأَو «َكِنيِمَي ْنَع رَفَكَف ءاَهْنم اًرَْح اَهَرَْغ َتْيَآَرَق ِنِمَي َلَع َتْفَلَح اَذإَو

 637ج 0 ع ممم طم ممم ممم همم وهم هم م هم مم ممم َةَعاَفَّشلا ٌتيِطْعَأَو

 00 ا وُيّسلا ٍلالِظ تحن هيجل َنَأ اوُمَلْعاَو

 (6)ج اَهْمجْراَف ْتَقَرَتْعا ِنَِق ءاَذَه ةَآَرْما َلِإ - م أ نم ٍلُجَرِل - ُسَِأاَيُدْغاَو

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 ١ و هس ص لم ىلا مهي 3 وع
 هم 010ج هالة نم ا نونة مرة هم مم م م لة مة م م م مم الة نة ف ممم مم مم م ميج .ٌحيِباَصَم اًهيِف سيل ِذِيَمْوَي ٌتوُيبلاَو

 ك4 ل َلقَعلا َرَماَح اَم :ٌرْمَحْلاَو ىضن

 2056 ىِنمّلَعَف ُهَرْبَغ ٌنسيخُأ ام ٌيحلاب َكَكَعَب ىِذَّلاَو

 00ج 00 هلا بانكيك ذيول يني يسلت يذل

 240000000 اهيِلَع اَمَو ايندلا َنِم ديت ٌةَودَعلا وأ هش هللا ليبَس يفُدْبعلا اهُحوُرَي ُةَحَْولاَو

 جا 000 يِنَعَضْرَأ َوُه َسْيَل ٍسْيعَفْلا يبَأ ا نم هلي هللا َلوُسَر َنِذأَتْسَأ ىَّبَح كَل َنَدآ ال وهو

 11100 اًدَبَأ ةّشَبلا ال هدأَو

 (17ججا 60و و عمو ووو همم همومهم مم مهموم مهمه ممم مجمل هموم ومو نهَعَتْمَتَل ِهْللاَو

 (83جج طم معمم ٌرْذَعَو ِرْهْشَأ ةَعَب ةعبْرَأ كْيَلَع َّْحَت ؟ ىَنَح حِكاَِب ِتْنَأ اَمِهدكَ

 010ج 0 اًهُّتْيَلَص ام ِهْشاَو

 5 ٍءْيَغ ْنِماَنْيَلَع ِكَلاَم ِهدَأَو

 مج 00 َنيِرصَقْلاَو

 003جم ممم هلو َلَع َيِهَل سابعا ام
 55 هلل ل هل لوس ينوه يتاكد نوفي عمو كلا ام اَمَأَو

 02ج 0 انْئِش فيك ٍةّضِفْلاِب َبَهَّذلا َيِرئْشتَو ءانْعِش فيك ءِبَهَّدلاب َةَّضِفْلا َيِرَتْشَ ْنَأ :اَنَوَمأَو

 00ج ل هناَكَذ لكلا َدَأ َنإَف ُهلُكَف ُهْنِم لُكأَيآَو ليف دَق ُهَتْكَردأ ْنِإَو

 جا 0 ُلُكأت الق اَهِْيَغ ْنِم ٌبالِك اًهَطَلاَت َْنِإَ

 ك4 0 ِنِئَمَْي ْوَأ اَمْوَي َكْنَع َباَغ ْنِإَو

 256 0 اَهْنِم َسْيَل ُبْلَك اَهْكَرْشَي1 اَم َنْلتَ ْنِإَو

 ا اَهَدَي ٌتْعَطَمَل ْتَقَرَس دمحم ّتْن َتْنب َةَمِطاَف َنَآْوَل :هل 3

 60ج 0 جحا لمَ م ةَرْمُعلاب لمَ و هللا ُلوُسَر

 0200ج مخ ذأ رخأ عم لاس ةعج يؤ نا عم: نأ 4 1
0 

 )جا .. ٌةَلالَكلاَو دج :هْيَلِإ ىَهَتنَن اًدْهَع نيف انْيلِإ َدهَع َناَك كو هللا َلوُصَر َّنَأ ُتْدِدَو ٌتالَتَو

 ا ا ا اًروُهَطَو اًدِجْسَم ضْرَألا يل ْتَّدِعُجَو
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 5 0 ٌريِدَق ِءْيَك ّْلُك َلَع َوْهَو ُدْمَحلا ُهَلَو كلما هَل هَل َكيِرَش ا ُهَدْخَر

 (13جج 0 لمعه همم هم همهم ممم ٍدِجْسَملا ِباَوبَأ ْنِم ْناَعَرَّسلا تَجَرَخَو

 د م يف كْرِش وأ ناش وأ ٌكرَقَبْوأ ٌنوُرَج هيف :َلاَقَف يذلا ِنَع ُهُأَسَ

 (1)ج - (ًثالَثْوَأ- ِنَتَوَم ِهِراَسَي لع ِهِييِمَيِاَمْكَأَد هبا َءوُصَوَوِكي هللا ٍلوُسَرل ُتْحَضَو

 هج ٍنَراَجَأَف ةَرْشَع ّسْم نبا اَنَأَو «ِقَدْنْحلا َموَي ِهْيَلَع ٌتْضِرْعَو

 | (0)ج ٌرَمْع هب َرمأَك هَنيِزاَت دوُدحلا ففَحَأ ٍنَ َرلاَدْبَع َلاَقَ سانا َراَشَتْسا ُرَمْع َناَك اَّلَق ِرْكَبوبأ ُهَلَعْفَو

 083ج 0 مهم مم همم مم همم هم مم همم همهم هم مق ٌمِئاَص َنَأَو .يقأرا لَ ُتمقَو

 00ج 0 ةَماَع سانا ىلإ ُتِْعْبَو ةّصاَح ِهِمْوَق لإ ُتَعْبُي يلا َناَكَو

 22ج ُلَمَعلاَو َكْيَ ُةاَبَّْرلاَو «َكِيَدَِبُرْيلاَو َكْيَدْعَسَو هَكِيَبل َكِيَيل :اهيف ديِزَيَرَمع ْنْب ِهللاَدبَع َناَكَو

 اك 0 ِناَسْنإلا ِةَجاَحل الإ َتْيبلا ٌلُحْدَي ا َناَكَو

 000ج ٌةلَبقتمةعْنُمَو نوزع ٌجيَح : ياتي اًاَسْنإ أك :ماَتا يف تير .ُتْمَِت ءاَهوُهِرَك اّسانَنَكَو

 110 ا ُضْئاَح اَنَأَو ينّرشاَُيف ؛ُمرََاَف نرمي َناَكَو

 (17ج 7 ممل لوألا ةعْعَّرلا يف َضَمْنَي نأ لبق دوُجّسلا َنِمُهَسأَر َمَهَراَذِإ ٌسِلِت َناَكَو

 25 0 ُضْئاَح اَنَأَو ُهُلِسْغَأَف . ٌفِكَتْحُم َوُهَو (َلِإ ُهَس ُهَسْأَر ُحِرْحن َناَكَو

 20 ا الا َلِإ َنّتَسلاب ارقي َناَكَو

 (13ج ل ل هع مم همم اَهَدْعَب ٌتيِدَحلاَو ءاَهَلْبَ مولا ُهَرْكَيَناَكَو

 110 1و ذَهْشَن 1و ءفِلْحَت َفْيَكَو

 (4)ججل 0 م مولع و ممم م هموم (كيعَضْرَأ ُدَم ْنَأ ُدَقَو ؟فْيَكو

 دك ا اَِئاَِإ يف اَم َِفْكَتل َميْحَأ ٌقالَط ٌءأ كا ُلأْسَت اَلَو

 00ج نأ ةطعم لع بي الذ دأب لع لل ميل وذ

 0 ا ٍنيَراَمَفلا سبلت الو هَُمِرْحُملا أَلا بِقْْنَت

 643ج مل رو ل لفوق كر عي رع تل لعل

 (8 )هج 0مم همم ممم مو ومو ممم مق قو هموم م ممم هموم هِلْيَقَك نمل ُنْعَلَو

 25 0 سانا لصيف اَلْجَر رْمآ مَن ُماَقَتَق ٍةاَلّصلاب َرْمآ ْنَأ ٌتْمَحَع دَمَلَو

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 00 ا ا ؟ةُكُدَحَأ َكِلَذ ُلَعْنَيِإَو

 0 اَّبْعِشَو ِراَصَنَألا َّيِواَو ٌتْكَلَسَل اًبْعِشَو اّيِداَو ُساّنلا َكّلَس ْوَلَو

 ل اًدجْسَم َدَكَتي ْنَأ يح هن ريغ ُهَْق َدْبَأ َكِلَد اَلْرَكَو

 (6)جل 0مل مَع ُبيِرَْتو ِةَئام كلج كِنْبا لَعَو ك كْيَلَع ٌدَر ُمَتَلاَو ةَديِلَولا

 ك0 ُكِلْمَيال هيف ٌرْذَ ٍلُجَر َلَع َسَِكَو

 053ج 1 م لو ممم هو مم ممم ممم ممم همم ممم همم ممم ممم مول ؟َكلاَذ اَّمَو

 ك4 00 لُكف ِهْيَلَع هللا َمْسا َتْرَكَذَف ءَكِسْوَقِب ٌتْدِص اَمَو

 687ج 0 ممل لَك ُهَتاكَد َتْكَرْدَأَف ملحم ِرْبَع َكِلَكِي َتْدِص اَمَ

 0 ٌعاَتبْلا طََتْشُي ْنَالِ ُهَعاَب يِذَّلِ لَم اَدْبَع عامنا ِنَمَو

 000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا انِم َسْيَلف ُهَل سلام ىلا ند

 400 رَتوُيلَف رَمَجَتْس سا ِنَم

 ا ِهْيَلَع َراَحَألإ َكِلَذَك َسْيََو هللا َّىُدَع لا ب

 663ج ملل يوي مو ليَ نأ ام :نْيَرطَلا رحب َْهَف : ليَ ُهَل ليم نََو
 687ج 1 0 ا ا و ا م م همم ايلا َمْوّيوِب َبَّذُع ِءْيَكِب ُهَسْفَن لت ْنَمَو

 د ا َليِواَرَس سَمْلَيلق اًراَرإ ديل ْنَمَو

 (43ججل 0 لول لوم ممم ممم ٌءاَجو ُهَلهَّنِإَف ؛مْوَّصلاب وْيَلَعَف ْعِطَتْسَي ْنَمَو

 ل4 00 لكي هللا ٍلوُسَر بح ِدْيَر ْنْب ُةَماَصأ ا هْيَلَع تي ْنَمَو

 683ج ممل اهْيَلَع امو ايْنَّدلا نم دْيَح ِةَنجلا يف ْمُكِدَحَأ ٍطْوَس ٌعِضْوَمَو

 (0)ج رئي ِنَعَو ءٍةَّضِفلاِب بْرَّشلا ِنَعَو ءِبَمَّدلاِب - مت ْنَع وأ - م َميِتاَوََ ْنَع اناهَو

 250ج 00 ٌقِوَع ُهَعَرَت َنوُكَيْنَأ ىَسَعاَّدَهَو

 (8)ججل ل مط للم عوم هم م ممم ؟ٍرْوُد ْوَأ عابر ْنِم ٌليِقَعاَنَل َكَرَت لَهَو

 4100 0 ِراَلا َنِم ٍباَقْعألِل ّلْيَو
 0 ملذك نم نمتا لأ ليت 00000
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 رو

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 2 6 اريدك ْمُتيَكِبلَو اللف مُتْكِحَصَل ؛ُلْعَأ ا َنوُمَلَْت ْوَلللَو هد َهَمأ اي

 000ج ل ُهْنَمَأ يت أ هُدْبَع نري ْنَأ وللا َنِم ْدَيْعَأ دَحَأ ْنِم اَم ِهْللاَو ءِدّمَح ُء َةَعَأ اي

 (1)ج + فيِعّضلاَو َريبكلا ِهِئاَرَو ْنِم نإ ؛ْرِجوُيلَف سانا َّمأ ْمُكيأَف نيت ْمُكْنم نإ «ُساّنلا اهي ا
 643ج اس ط هطو طمع م ملل ؟يباَحْصَأ َدْعَب ُفَّلَحُأ هللا َلوُسَر اي

 م 0 َءاَمالَو ٌةَباَتَج يِنئَبَصَأ هللا َلوُسَراَي

 683ج عم طع وم هم مم مم كَل يِيْفَن ُتْبَهَو نإوللا ٌَلْوُسَراَي

 683ج 0 طع طع ممم همم ممم مم ممول ٌةَأَرْما ٌتَجّوَرَت للا ٌلوُسَواَي

 (83ج مل هبا هنأ َلِإ َدِهَع ءٍصاَقَو يبأ نْب َةبْنَع يخأ نبا اذه هللا ٌلوُسَراَي

 (83ج المل ُهنَأَرما يِتَْعَصْرَأ ( نيكل :يِبعَضرَأَرُه سيل لجون اوفا لوش دواي

 20ج ؟ُلُي َكِلَد ُلْدَ «ٌلَهَْسا الَو َقَطَتاَلَو لَك الَو برك ال ْنَم ُمَرْغأ فيك !وللا َلوُسَراَي

 58 0 ؟ةَكَمِب َكِراَد يف اَدَغ ُلِزْنتَأ ىللا ًاوُسَراَي

 643ج ؟مَنْضَي َفْبَك دَّسِحاَف َلَع ُهَتَأَرما اًنُدَحَأ َدَجَوْوَل ْنَأ َتْيَأَرَأ للا ٌلوُسَراَي

 م ا ُدوُلُجلا اهب ُنَهْدُيَو ٌنْمّسلا اهب َلْطُي هنإف ديما َموُحُش َتْيََرَأ ىللا َلوُسَراَي

 5 ل رحنا م ًاوُسَراَي

 683ج ع مع ع ع م هم هم هم هو هم ؟رْمَحْلا َتْبأَرَقَأ ىللا َلوُسَراَي

 ك5 00000 يبأل اوُبْْكا» :دنيكي نلع هللا ُلوُس و َلاَمَف يل اوُبت ا

 (0)ج «َرجْذِإلا الج يل لك ارو جوبي يف لعن َيخُذحاَلا اّلإ يللا ٌلوُسَراَي

 (4)ج لل ؟اهُلُحْكَتكَأ اَهَْيَع ْتَكَمْشا ِدَقَو ءاَهجْوَر اهْنَع قوت يِتتا َّنِإ للا َلوُسَر اي

 2006 ؟اَهْنَعم صيت مَ هيو ثنا ينأن هل | َلَوُسَراَي

 03ج ل هِلوُسَر َلِإَو هللا 00 َدَص هِلاَم ْنِم َعِلَْنَأ نأ :يْوَت نم َّنإ وللا َلوُسَراَي

 هاج 0 مهين يف لأن اك باك لأمك ضبان | َلوُسَراَي

 35 ؟ِبَضَقلاب ُحَبَْتَأ «َىدُم اَنَعَم َسْيَكَو ادع ٌّوُدَعلا وقال اَنإ للا ُلوُسَراَي

 05956 0 ؟ُةاَلَّصلا ٍتَرْضَق ْمَأ «تيِّنَأ للا َلوُسَراَي

 000 هللا ٍباَتِك انْ َتْيَصَق الإ هللا كّدُشْنَأ ىلا َلوُسَراَي

1 

28 

 ملدا

24 

 وك

606 

 مو

 ااا

1 



 مهرب 2 شر كا 02

 لما ت لمة رمت منة ة م ممل لميت ممم رة فة ر فة ميم ة ممم مي منة مممم َتْيَنَز نإ «ىللا وسَراَي

 كس مم ل ه2 56 2 و ,جي وهل عي مه عمم
 0 هليل فكتعأ نأ ةيلهاتلا يف تْرْذَن تنك ينإ هللا لوُسَر اَي

 كم م ه2 5 2 ص ىي ع هرجع م
 00 اي فكما نأ ةيزهاجلا يف تزل تنك يإ ثلا لورا

 هكر ينكر س6 1
 ؟ُلوُقَت اَم :5 الو ووختلا ب كتوُكش تر يتأو تلأ يأب هللا لوا

 0 0 1 سد م هلي م سرع خم سا 02
21 

 دع

 دعس 2

2 

00 

 0 ؟َكْيَلَع ّلَصُن فيكم َكْيَلَع ُمُلَسُن فْبَك اَنَمِلَع ْدَق ىللا ٌلوُسَر ا

 0 هلّبق ْنِم كي وللا ُلوُسَر ُهاَدَوَ .راَقُك ٌمْوَق وللا َلوُسَراَي

 0 ُبدْهَت ُسْمَّسلا ِتَداَك ىَّنَح َرْضَعلا ٌّنَصَأ ٌتْدِك اَم هللا َلوُس سر اي

 000 ؟يللاَم وللا َلوُسَر اَي

 ل انِغي هللا ٌعْذاَف ُلْبُسلا ٍتَعَطَقْلاَو «ُلاَوْمَأْلا ٍتَكَلَم ىلا ٌلوُسَراَي

 0 اَنَع اَهَكِسْمُي هللا ٌعْذاَف «ُلُبّسلا ِتَعَطَقْناَو «ُلاَوْمَألا ٍتَكَلَم للا َلوُسَراَي

 0 ؟اَمْذإ َفْيَكَو ىللا ٌلوُسَراَي

 0 ٍةَعاَجلا نم ٌةَعاَضَرلا اَّنإَف ؟َنُكْناَوَحِ ْنَم َنْرَظْنا ٌةَصَباَع اي

 م ؟ ينَع يِْجَتَكَأ ِنيَئاَش ْنِم لإ ُّبَحَأ يه اَاَنِعاَنَدْنِع َنِإَف ىللا َلوُس

 ا. نأ يفك هلع د اكو ىرئات عجول ند هلل قوش

 043ج

 00ج 00

 00ج 0

 (10جا ل

 (4)ج ل

 007ج
 (4)ج لل

518 

١ 

 قرضا

١54 

١ 

١ 

8 

155 

 نا



 0 ؟مْوَقْا يف ِلَصُت نأ َكَعَتم اَم «ُنالُف اي
 موج 5 2

 هلأ ءِراَضْنَألا َرَشْعَم اي

 ضعأ ُهْنِإَف ؛ ْحَوَرَملَف ةء َءاَبْلا ُمُكْنم َعا اَطَتْسا ِنَم ءِتاَبَّشلا َرَكْعَم ٌرَّشْعَم اَي
  ّي ىرق

 0 َمتَهَج بطح ٌريكَأ نكن َنْفَدَصَت ءاَسْنلا ٌرَكْعَم ّشعَم اَي

 هر

 0 قدصتالو وفضي نوط اك نووي لص نول

 000 كل يو ال «ُلْخَملا َضَعَي ا ُهاَحَأ ْمُكُدَحَأ ُضَعَي
2 31 

 00 أَّضَوَتَيَو « ُهَرَكَذ ُلِسْعَي

 0 مَرَخلاَو لجل يف ٌقِساَوَف ٌسْمع ُلَتْقُي

 ل هر هدري5 ريل هم همم يب وععو نع ومو
 0 هِيمَرِب عفذيف ْمُهْنِم لُجَر َلَع ْمُكْنِم َنوُسْمح مسي

 و هةَقْيَلْحلا يؤ ْنِم ةيدلا ُلْهَأ لم

00 000 

 0 يح ب هلا ُمُكاَدُهَف الدلم ْمُكَدِح

 "05 2000ج لقوة منم

 نو 00ج قوم مم ةللل

 انآ نتا

 ١5 282ج

 ١7" (21)جا

 ١١ 20ج ل

 5086 220ج 0
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 يلج .يكإ رج
 سس سم وز) نيدا» سكس)

 درامي _ 11710 تكاد وعحأ 00و

0 

 مال و3
 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم (ه)ج

 © لوألا دلجملا تايوتحم

 00 فلؤملل ةرصتخم ةمحرت

 00 ماكحألا ةدمع فلؤم ةمدقم

 ل م م ممم ممم ممم ممم م مم ممم ممم ممم م ممم م ممم ممم م م ممم ةراهطلا باتك

 4 ا م ا ا نمل لم نر مزة ة منامة م ميما مة ممم ة قومهم ممم مم همم مم مممف :باتك ىنعم

 0 نملة ممم نة مم ممم مهم مم همم همم :ةراهطلا ىنعم

 31 امة وة ممم ممم مهمة ممم ممم ممم مم ومصمم ممم مم ممم ملق لوألا ثيدحلا

 117 2 لمهمة م همم م م ممم مم همم ممم ممم مم ممم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1 ع عم لل ثيدحلا اذهب مهبتك ءادتبا ملعلا لهأ نم ريثك بحتسا

 818 م ع هل ع ممم مم همم م اهيف ةينلا راضحتسا يغبني ٌلاصخ

 1 66م هوم همهم م ممم ممم همم ممم مم ممم مم همم ممل ركذلاو تاينلا نيب قرفلا

 ل يناثلا ثيدحلا

 1 6م م م ممم قم ممم مم همم ممم ممم عمم ممم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1 6 مم مم مم ممم هم مم همم ممم مم ممم ممل ةالصلا ةحص يف طرش ءوضولا

 11 ممم مم هم ممم ف ممم ممم مهموم مم مم ممم ممم مم مم مومو هو ءوضولا ضقاون

 14 كلذ وحنو لاحطلاو دبكلاك محللا ادع ام لبإلا ءازجأ لكأ نم ءوضولا مكح

 نا لبإلا نبل نم ءوضولا مكح

 31 مم همم همم م مم ممم مم هم ممم همم مم مل لبإلا محل قرم نم ءوضولا مكح

 3337 مم مع ممم م عم مهمل ؟ءوضولا ضقني فكلا رهاظب جرفلا سم له

 9م ممم مم ممم مهموم ؟هعارذب هركذ سم اذإ ءوضولا ضقتني له

 ا ل ل م ممم م مقام همم مم مم م هم ممم هم همم م مم م ممم هم ؟ءوضولا ضقنت ةدرلا له

 ا و وهم ممم مم ممم هم ممم م ممم ممم همته ممم ممم ممم ؟ءوضولا ضقني ءيقلا له

 314 م مو مع م ع هم م م ممم مم م مم ممم هم ممم هع م ؟ءوضولا ضقني فاعرلا له



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 38 2 م مل مم معمم و ممم ومفعم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم

 58 م ا مم ممم ممم ممم ممم ممم م مم ممم ممم ممم ممم ثيداحألا جيرخت

 1 م ممم ممم مم ممم ممم ممم تمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممول ثيدحلا دئاوف

 ؟37 م وم همم مم ممم مم ممم ممم مم همم ممم ممم ممم ممل عبارلا ثيدحلا

 84 م مم ممم همم ع مم همم م ممم م ممم مم م ممم همم م همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 84 ل م م م م ممم مم ممم معمم ؟ىزجي لهف راجحأ ةثالث نم لقأب رمجتسا اذإ

 ل م عمهم هم مم همم همهم م ممم م ممم همم همم ممقق ثالثلا ىلع داز اميف راتيإلا مكح

 م ع مم ممل ؟فنأتسي لهف لوب ةرطق هنم تجرخ مث اًنالث رمجتسا ذإ

 أ ل ع هل مل هم مم مم مم همم ممم مم م همم م م ممم م مم م م ممم م هع هم مق رجحلاب ءاقنإلا ةفص

 1# ع لل هم مع مم هام هم هم ؟حزجي له هماقم موقي امم رجح ا ريغب راجتسالا

 8 ل ع مم م همم م همم م مم همم همم م ممم م همم م مم همم راججتسالا يف طرتشت لاصخ

 8# ل م مم م ممم مم مم ممم مم ممم مم م مم م همم م ممم هم ممم

 ال4 ل ممم مم مم م ممم ممم ممم مم ممم مم مم ملم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 مئادلا ءاملا يف لوبلا مكح

 #8 ل م نم م ممم همم ممم ممم ممم ممم ممم مقق مئادلا ءاملا يف بنجلا لاستغا مكح

 11# م همم اه همهم ممم هم عمق ؟هثدح عفتري لهف مئادلا ءاملا يف لستغا اذإ

 لا م مل همم همم ممم مم همم همم همم ممم مم ممم ؟مئادلا ءاملا يف طوغتلا مكحام

 لال ا ل ل عع همم ع ممم م ممم همم همم همم م مم مم همم دكارلا ءاملا يف ءاجنتسالا مكح

 اا م ممم م همم روهّط وهف هريغت ملف ةساجن هيف تعقو اذإ ريثكلا ءاملا

 ا ل مم همم هم ممم م ممم م م ممم ممم ممم همم همم همم سجن وهف ةساجنب ريغت اذإ ءاملا

 ل ا م ممم ل همم ع م ممم همم م هم همم همم ممم م هريغت ملف ةساجن هتقال اذإ دكارلا ءاملا

 عة... 60060600 م ممم ممم ءءء م ممم ممم منة ثمل ممم ممن ممم ممم ممم مةمثم

 ع١ 0006060 ل مام ممم ممم اة ق مام ممم ترميم ممم ممم ممم معمم مممف

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 7 لل ل مم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممف ؟سجن بلكلا باعل له

 عا مع هم مم مع همم مم م م همم مم مم مق ؟ةسجن هؤازجأو بلكلا له



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 5 ؟بيرتتلاو عيبستلا بوجو يف هباعلب بلكلا ءاضعأ يقاب قحتلت له
 عه ل ل هم لم همم همم م ممم ممم م معمق ؟بالك وأ بلك نم غولولا ددعت اذإ

 عا لم م همم همم هع ممم ممم ممم همم مم ممول ؟بلكلا هيف غلو اذإ ءانإلا لسغي مك

 عال ل م مم مم ممم ممم م مم مق م ممم همم همم ؟بارتلاب غولولا نم ءانإلا ريهطت ةيفيك

 ك0 ؟هيف خلو يذلا ءاملاب ءانإلا لسغي له

 غ1 ؟بارتلا نم الدب نوباصلاو نانشألا موقي له

 ع م ل ل ع ملم همم همم ممل ؟مكتحلا اف ءانإ يف سيل ءام يف بلكلا غلو اذإ

 ع4 لل موه ه ف همم ههه هفوة ممم فم ومهم مم مومو معمق ؟دماج ماعط نم بلكلا لكأ اذإ

 عل ل ممم هم ممم م عمم هموم م ممم همم معمم ءانإلا يف يذلا ءاملا ةقارإ مكح

 68 006 مل م لقمع ون ممم م ممم ممم مهموم ممم ممم ؟رهاط مأ سجن ريزنخلا نيع له

 ل ؟سجن ريزنخلا رؤس له

 817 0م همم ممم همم مم همم مهم ةرهاط اهموحل لكؤت يتلا باودلا رآُسأ

 617مل ريزنخلاو بلكلا ريغ ناويحلا رئاسو عابسلا رئاس رؤس مكح

 نا نماثلا ثي

 نا عساتلا ثيدحلا

 ها/ 200000... ت تمت متم ت متت تميم. يي... نيلي ةقلعتملا لئاسملا

 ن0 ءوضولا دنع ةيمستلا مكح

 6/8 6006006 م ممم مم مم ممم ممم ممم ممم معمم مم ممم ؟لاقت ىتمو ؟ةيمستلا ظفل وهام

 8/6 0 مونلا نم مايقلا ريغ يف ءوضولا ءادتبا دنع نيفكلا لسغ بحتسي

 84 006 م ممم ممم همم همه ممم ؟مونلا نم ظاقيتسالا دعب نيفكلا لسغ مكح ام

 0 ؟راهنلا مون هيف لخدي مكحلا اذه له

 0 ؟هيف هدي سمغ اذإ ءاملا مكح ام

 1 60 م ممم م ممم مم مم ممم ممم مم م ممم ؟ نيلجرلاو نيديلا عباصأ ليلخت مكح

 1 ومو م ممم همم همم هوم همم قم همم مم هم ممم م ممم مم همم م ممم ممم عباصألا ليلخت ةيفيك

 0 ؟قاشنتسالاو ةضمضملا مكح ام

 8 مم همم مم م همهم مم قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملا مكح



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 ما ل ملة هه همة همهم ممم مم هم ممم همم مم ممم قاشنتسالا ىلع ةضمضملا ميدقت مكح

 0 ؟قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفي له

 0 قاشنتسالا دعب ءاملا راثنتسا مكح

 00 هجولاو قاشنتسالاو ةضمضملا نيب بيترتلا مكح

 اه ىو عمم همم همومهم ممم ممم ممم تمم مم ممق ءوضولا ناكرأ نم نكر هجولا لسغ

 الل ل همه ممم ممم مومو همم ممم ممم مم ممم مم مو همم اًضرعو الوط هجولا دح

 هامل ل ل ع عمم مع م همم هع ممم همم هم ممم مق هجولا باعيتسا ئضوتملا ىلع بجي

 00 نذألا نيبو راذعلا نيب عقاولا ضايبلا مكح

 00 ؟هجولا نم مأ سأرلا نم غدصلا له

 0 ىرغصلا ةراهطلا يف ةرشبلا ىلإ ءاملا لاصيإو ةيحللا ليلخت مكح

 0 ةفيفخلاو ةفيثكلا ةيحللا طباض

 4 همم موجه مو مم ممم مم مم م ممم مل ةيحللا ادع |ميف هجولا ىلع تبانلا رعشلا

 010 نينيعلا لخاد لسغ مكح

 8/8 ا مم ممم همم م ممم م ممم ءوضولا ناك رأ نم نكر نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ

 9/1 م مع مل ممم همم م م مم ءوضولا دنع لسغلا يف نيقفرملا لاخدإ مكح

 لل[ م مم م مم م مم مم همم مم م مج همم ممم همم همم مم هم همم همم اهضعب وأ ديلا تعطق اذإ

 ايا مهمه مم مهمه عم همم همم مم همم م هم مم هئضوي نم دجي مل اذإ نيديلا عوطقم

 اا عم هع هم همم مع ممم همم ءاملا لوصو عنمي خسو رافظألا تحت ناك اذإ

 0/6 2 ل هلم ممم مجم ممم همم ممم م ممم م ممم ءوضولا ناكرأ نم نكر سأرلا حسم

 9/6 م موون م هه همن نم مهمومة مم ممم ممم ممم هوقو سأرلا نم هحسم بجاولا ردقلا

 الالام مم ممم ممم ممم م معمم همهم ممم ممم همم ؟سأرلا حسم رركي له

 اياإ ل ل هوم مم تة هم ممم نة همهم ممم ممم ممم م مهمل سأرلا ىلع حسملا ةيفيك

 غ1 هيلع ءيش الف ريسي ءيش هتافو سأرلا ميمعت دصق اذإ

 اال ا لهم ملم همم ممم همم م م ممم مم مم همم ممم م ةماعلا ىلع حسملا مكح

 الب لل مم همم مم ممم ممل ؟ةنيعم ةفص ىلع نوكت نأ ةماعلا يف طرتشي له

 9/4 0 ومع همهم معمم همم ممم م ممم ؟مسم اب ةماعلا باعيتسا بجي له



 لوألا دلجملا تايوتحم

 00 ةمايعلاو ةيصانلا ىلع حسملا

 00 ا ا ا 8 ؟هءوضو ضقتني لهف اهعزن مث ةماعلا ىلع حسم اذإ

 0 ؟ةراهط ىلع سبلت نأ ةمامعلا يف طرتشي له

 لال ا را هن لمة لمي همن ممم تمم ميمي ميمي مم ويمين ممم مين يمف ؟تيقوت ةماعلا حسمل له

 00 ؟رامخلا ىلع حسمي نأ لجرلل له

 00 ؟اهرامخ ىلع حسمت نأ ةأرملل له

 0 لسع وأ غمص وأ ءانحب اًدبلم سأرلا ناك اذإ

 00 ؟ةوسنلقلا ىلع حسملا مكح ام

 00 ؟نينذألا ىلع حسملا مكح ام

 00 ا لح نينذآلا حسم ةفص

 00 ؟سأرلا عم ناحسم نانذألا له

 000 ؟سأرلا حسم نع نينذألا حسم ئرجي له

 00 ؟ةمامعلا عم نانذألا حسمت له

 00 نيلجرلا لسغ مكح

 00 ءوضولا دنع نيلجرلا لسغ يف نيبعكلا لاخدإ مكح

 000 ءوضولا تايفيك

 0 ل بجي امو ءوضولا يف تالسغلا ددع نم بحتسي ام

 00 دحاولا وضعلل تالسغ ثالث ىلع ةدايزلا مكح

 0 رثكأ اهضعبو ةرم اهضعب لسغف ءوضولا ءاضعأ نيب فلاخ اذإ

 0 تالسغلا ددع يف كش اذإ

 0 ءوضولا ءاضعأ يف بيترتلا مكح

 0 ءوضولا ءاضعأ نيب ةالاوملا مكح

 0 ةرشبلا ىلإ ءاملا لوصو عنمت ءايشأ تدجو اذإ

 0 ؟اهلك ثادحأللا نم ةراهطلل طرش ةينلا له

 ؟تاولصلا نم كلذ ريغ يلصي نأ هل لهف نآرق ةءارق وأ ةلفان ةالصل أضوت نم

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 مع

 ملك

 ماع

0 

 ها

 م6

 م86

 م86

 م66

 لال ل

 لال ل
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45 



 لوألا دلجملا تايوتحم

 46 066060606 ممم ممم ممم ممم همم ممم ممم ممم همم مم ممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 46 26 م ممم همم ممم ممم مة وقمة ممم و ممم نمايتلا اهيف نوكي يتلا ءايشألا

 نا ءوضولا يف نيلجرلاو نيديلا لسغ يف نمايتلا بجيال

 0 ا رشع يداحلا ثيدحلا

 44 لل ل مل مع مع مم مم هم هم وعم همم م مم مم همم عم م م همم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 44م ا مم م ممم ممم ممم ممم مم ممم مت ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم معمم موفق ثيدحلا ىنعم

 44 0 ملمع معمم مم ممم معمم ءوضولا دنع نيقاسلاو نيدضعلا يف عورشلا مكح

 1 ؟نايبصلا اذكو لصي ملو ًاضوتي مل نم ةمايقلا موي فرعي فيك

 0 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب

 3117 ل م م م م هم ممم م ممم مم ممم همم مم مم لم رشع يناثلا ثيدحلا

 101 عم ممم م معمم همم م م مم ممم مم مم م ممم م ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ل ثئابخلاو ثبنلا نم ةذاعتسالا ءالخلا لوخد دنع بحتسي

 318 6 0 م مع هم م م همم مم همم م مم ممم همم ممم ممم ءالخلا لوخد دنع ةيمستلا مكح

 3١ 6 0 مة مم ممم ممم ممم مم مل ؟لاقي ىتمو ركذلا اذه صتخي ءىش يأب

 3108 م م ممم مم عم هم مم هم مج مم مم م م ممم هم مم ءالثلا نم جورخلا دنع ركذلا

 ا ىنميلا جورخلا دنعو ىرسيلا لجرلا ميدقت ءالخلا لوخد دنع بحتسي

 10و77 م مونة منن ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم رشع ثلاثلا ثيدحلا

 154 م مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم مصمم مم مق رشع عبارلا ثيدحلا

 ا ةجاحلا ءاضق دنع اهرابدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا مكح

 184 م مل م همم ممم هم همم مم ممم هم همم مم مم ممم ؟سدقملا تيب لابقتسا مكح

 198 2من ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مقو رمقلاو سمشلا لابقتسا مكح

 1117.0 مم ممم مم ممم تمم ممم م ممم ممم مهنة مم ممم مم ملف رشع سماخلا ثيدحلا

 113 مم م مم همم همم ممم مم هم ممم ممم م م ممم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 11 ع ممم عمم هم ممم ممم مم هم ممم همم ممم همم مم همم مم همم ؟ءاجنتسالا مكح ام

 113 ل ل م مم مم ممم ممم مم هم ممم همم مم همم مم مم مم ممم ممم ءاملاب ءاقنإلا ةفص



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 1316 60مم ملة ممم همم مم ومو ملم ءاملا دوجو عم راجحألا ىلع رصتقا اذإ

 118 0. م ممم مم ممم ممم مم ممم هم مف ؟راجحألاب مأ ءاملاب ءاجنتسالا لضفأ اههبأ

 1918 ..ء نة م ا ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مصمم مف ؟ءاملاو ةراجحلا نيب عمجي له

 ل ءاجنتسا حير هنم تجرخ وأ مان نم ىلع سيل

 1137 م م مع ممم هم همم همم همم مم ممم همم همم م مم مم مع ؟ءاجنتسالل ةينلا مكح ام

 ١1 ضرألا نم وندي ىتح هبوث عفري ال نأ ةجاحلا ءاضق دارأ نمل بحتسي

 11/8 0 ل معمم همم ممم مع هم ممم ممم مم م مم م مم مم مم ةجاحلا ءاضق دنع راتتسالاو دعبلا

 134 0. مم معمم ممم م م ممم مم ممم همم م ممم هم همم همم ةجاحلا ءاضق لاح مالكلا مكح

 198 2.0600 وهموم ممم ممم معمل اهوحنو ةجاحلا ءاضق لاح هللا ركذ مكح

 1171... مل ملم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم رشع سداسلا ثيدحلا

 111 م عمم هم مم معمم م مم هم همم همم همم مم مم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 11371 666 ممم همم م ممم ممم ممم ممم مم همم ممم مم ممم ممم ممم ءالخلا نم حسمتلا ةيفيك

 13013 2 ع لم مم مفعم م ممم م همم مم جم م ممم همم م ممم هم ممم ممل نيميلاب ركذلا سم مكح

 1737 ل ولم ممم ممل ؟لوبلا لاح مأ ءاقلطم نيميلاب ركذلا سم ةهارك له

 17 م مع و مم وم همم م م ممم ممم مم ممم مم همم همم مق ؟نيميلاب ءاجنتسالا مكح ام

 1 ع ع معمم عم عم هع ممل ؟هئزجي لهف اهنع هانغ عم هنيميب رمجتسا اذإ

 1378 عل لوول لع ءءء منع مم نيميلاب راجتسالا نع يهنلا يف لجرلاك ةأرملا

 113 ل م عم مم معمم ممم ؟نيميلاب ركذلا سم نع يهنلا نم ةمكحلا ام

 1174 6... 6و همم منعم همن ممم ممم ممم ممل ؟بارشلا يف خفنلا نع يهنلا نم ةمكحلا ام

 17 ك0. 06606 م ممم ممم ممم مة ممم ممم ممم مم مومو ممم ممم ممم ومم رشع عباسلا ثيدحلا

 1175 م ممم همم ممم ممم مم ممم هم ممم ممم هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ل «ريبك يف نابذعي امو» :هلوق ىنعم

 1 معمم همم مم م مم عم م م معمم مم مم ربقلا باذع تابثإ اهنمو ثيدحلا دئاوف

 ااا ومهم ممم ممم مم ممم ممم ممم ؟نيروبقملا مسا َمِلَع له

 124 ممم معمم ممم ممم ممم مم مم ممم مق ؟نارفاك مأ ناملسم امه له ناروبقملا

 0 ؟تيملا ربق ىلع نيتديرج سرغ عرشي له



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 7174 6م وم ممم مم همم ممم مم ممم ممم ؟رافكلل مأ نيملسملل يه له ربقلا ةنتف

 174... م مجم ة وولف ؟طقف حورلا ىلع مأ دسجلاو حورلا ىلع ربقلا باذع له

 116 ل ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم كاوسلا باب

 ا ل م مم همة مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم كاوسلا فيرعت

 11738 مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم رشع نماثلا ثيدحلا

 111 ل م لم همم قم ممم همم همم هم ممم مم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 11 ل مله همم همم مم مم م م ممم مم ممم هم ممم م همم م مم ةالص لك دنع كاوسلا مكح

 11 ل ل همم م م مم همم ةالصلا ىلإ مايقلا دنع كاوسلا بابحتسا نم ةمكحلا

 11 وة مم همهم همم ممم مومو مهموم ةلفان وأ ضرف ةالص لكل كاوسلا بحتسي

 17 ل ل مم مم مم ممم مم مم ممم همم ممل ؟ىرسيلا مأ ىنميلا هديب كاتسي له

 ممم همم همم ممم همم هم ممم همم مل رشع عساتلا ثيدحلا
 1 همهم همم همهم ممم همم م عل مونلا نم مايقلا دنع كاوسلا بحتسي

 115 ممم ممم م ممم مم همم م مم مم م ممم همم نورشعلا ثيدحلا

 :1١5 ا رز رة رزة قللت يفق ممم ء مم ممم ممم ممم نورشعلاو ىداحلا ثيدحلا

 ل كاوسلا اهيف بحتسي يتلا عضاوملا

 ل ؟ئرزجتو اهب كايتسالا بحتسي يتلا ءايشألا يه ام

 .١840 ل ملة لمقر امرهم ممم ممم فوم م ممم مم مة مة فمم نيفخلا ىلع حسملا باب

 #1 ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم هم هم نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 158 0000 ممم ممم ممم ممم ممم ممم مل نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 168 لل مل ممم ممم همم همم مم ممم ممم همم همم ممل نيفخلا ىلع حسملا مكح

 168 م م م همم مم هم مم ممم مم همم ممم ممم م مق ؟لسغلا مأ حسملا لضفأ امهبأ

 113 00م مول مل ممم ممم همم همم همم مم ممم همم همم وم ممل فيخلا حسم ةيفيك

 161 006 لومة همهم هموم ممم ممم ممم ممم مم ممم فخلا ىلع ئزجملا حسملا

 0 ةراهط ىلع |مههسبل نيفخلا ىلع حسملا زاوحل طرتشي

 11613 0 م مم عمه ؟ةلماك ةراهط ىلع نيفخلا سبل طرتشي



 00 ميقملاو رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا تيقوت

 1111111 ا ؟حسملا ةدم أدبت ىتم

 0 ؟متي اذام ىلعف رفاس مث ميقم وهو هيفخ حسم نم

 0 ماقأ مث رفاسم وهو حسم نم مكح

 0 ؟قرخملا فخلا ىلع حسملا مكح ام

 0 ؟نيبروجلا ىلع حسملا مكح ام

 0 ؟نيقومرحلا ىلع حسملا مكح ام

 0 ؟قومرجلاو بروجلاو فخلا وهام

 0 ؟بروج ىلع اًبراوج وأ فخ ىلع اًمخ سبل اذإ

 0 ؟هٌءوضو لطبي لهف |هيلع حسملا دعب هيفخ علخ اذإ

 0 ؟نيفخلا ىلع حسملا مئاد ثدح هب نمو ةضاحتسملل له

 نر رار رن ل نر هر همة نة من همم هيف هه مم ممم هج رن موو منتو ورلو ؟فنخلا ىلع حسملا مميتملل له

 00 هريغو يذملا 4 باب

 0 نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟راجحألاب ءاجنتسالا هيف زوجي مأ لسغي له يذملا

 0 ؟يدولاو يذملا مكحام

 0 نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 00 هقفلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذه

 00 ل نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 0 نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 عيضرلا لوب مكح

 0 عيضرلا لوب ريهطت ةيفيك

 00 هلوب لسغي ةيذغتلا ةهج ىلع ماعطلا لكأ اذإ يبصلا

 باتكلت ةماعلا سراهفلا
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 ل
 (ه)ج لوألا دلجملا تايوتحم

 0 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا
 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 000 ؟ءاسنلاو لاجرلل ناتخلا مكح ام

 20100 ركذلا نتخ ةيفيك

 0 ناتخلا هيف عرشي يذلا تقولا

 0م ؟دادحتسالا مكحام

 لل مل ل هام مة م اة م مرة م ممم مة مر ممعف هريغب زوجيو قلحلاب ةناعلا رعش ةلازإ بحتسي

 00 ؟براشلا صق مكح ام

 200 ا ا نوثالثلاو ىداحلا ثيدحلا

 00 نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 00 :ثيداحألا ةثالثلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟لسغلل ةيّنلا مكح ام

 0 ؟لسغلل ةيمستلا مكح ام

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 5١ه

 اه

155 

 ا

 و١

١/4 

 امى ١

 اخ ١



 نِحلا
 ؟ ١ عواب

 باتكلل ةماعلا سراهملا (ه)ج لوألا دلجملا تايوتحم

 0 ؟لسغلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا مكح ام

 اال نم م مم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممل مم مق ؟لسغلا يف هيفك لسغي ىتم

 ١1/4 6مم مم مل ةبانجلا لسغ ةّينب هجرف لسغي نأ لسغلا دارأ نمل بحتسي

 آل لل هم هم ممل مم ممم ؟اهجرف لخاد ىلإ ءاملا لاصيإ ةأرملا ىلع بجي له

 لي ا لسغلا لبق ءوضولا بحتسي

 اه ؟هيلجر لسغ يقبي وأ هءوضو لمكي لهف لسغلا لبق ًأاضوت اذإ

 ليلا 0 ؟لسغلا دعب هيمدق لسغ ديعي لهف لسغلا لبق هءوضو لمكأ اذإ

 ارق ل ملم وعل هم ممم لسغلا دعب ءوضولا ديعي الف لسغلا لبق ًاضوت اذإ

 747 0 مم ولهم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ؟هلسغ ءانثأ لستغملا ثدحأ اذإ

 طرقا لم عمم هم همم همم ؟لسغلا يف ءوضولا لخدي لهف أضوتي ملو لستغا اذإ

 14 م طم مم عع هم همم مم مم همم مم همم م ع ممم همكحو سأرلا رعش ليلخت ةيفيك

 146 06 ممل ممم هم همم مج مم همم همم عمم همم همم مم ممم سأرلا لسغ ةيفيك

 1486 6606600 م ممم ممم ممم ممم هم ممم ؟ةضيحلاو ةبانحلا لسغ يف رئافضلا ضقنت له

 ل ؟هنطابو هرهاظ لسغ بجي له رعشلا نم لسرتسملا

 اال ل ل ل م هلم مم همم مم مهم م مم ءاملاب دسجلا ميمعت لستغملا ىلع بجي

 غ0 ؟اًنالث ندبلا عيمج ىلع ءاملا ةضافإ لسغلا يف بحتسي له

 ار 0مل همم مم همم هعمل ممم م مق ءوضولاو لسغلا نم ءاضعألا فيشنت مكح

 144 60 ملول لملم ؟ءوضولاو لسغلا يف هدسج ىلع هدي رارمإ هيلع بجي له

 140 ؟امهاون اذإ دحاو ٌلسغ امط يفكي لهف نابجاو نالسغ عمتجا اذإ
 1841 م هم همم ممل مم ممم موو معقل امهدحأ ىونف نابجاو نالسغ عمتجا اذإ

 1413 0ع ل عمم مم ممم ممم همم مق دحاو ِءانإ نم هتأرماو لجرلا لاستغا زوجي

 19 معمم ممم ممم ممم م ممم م ممم مم ممم ممم م ممم نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 14 عل لاستغالا لبق عماجيو برشيو لكأيو ماني نأ بنجلل زوجي

 1845 0. ل ًاضوتي ىتح عماجي الو لكأي الو ماني ال نأ بنجلل بحتسي

 1١96.06.60 0600060 مم هرم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 8140 666 مهم همهم هم ممم ممم همم مم مم ول :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 لوألا دلجملا تايوتحم

 لل ثيدحلا اذه نم ةذوخأملا دئاوفلا

 1458 6 م م مع هلع همم ممم مع همم همم لسغلا بجو ةذلب اًقفد ينملا جرخ اذإ

 0 ةأرملاو لجرلا مالتحا تالاح

 آلا ىلع معمم مل هريغ وأ ينم وهأ يردي ال اللب دجوف مونلا نم هبتنا اذإ

 ١4 0مم مم م فم مو ممم همم معمم ممم مم ممل هشارف وأ هبوث يف ينملا ىأر اذإ

 1844 2000 م هم عمة همم ممم مق هريغو وه هيف ماني بوث يف ايم ىأر اذإ

 1948 2 م مم ممم ملل ةوهش نعال ٍدرب وأ يضرمل ينملا هيبش جرخ اذإ

 الف م مل جرخي ملف هركذ كسمأف ةوهشلا دنع ينملا لاقتناب سحأ اذإ

 3 جرخ مث هتوهش تنكس ىتح هركذ كسمأف ةوهشلا نع ينملا لصفنا اذإ

 0 نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 8837 ل م ل ع مم ممم همم همم ممم همم مم م ممم همم ممل ؟يمدآلا ينم مكح ام

 50 لة ة م رن ممم ممم مم معمم ممم ممم ممم ممم هم ممم نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا

 308 و م مم ممم ممم مم مم ممم ممم هم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 306 مل هم همم م همم مم مق ممم مم مم معمق ؟لسغلا بجي لهف لزني ملو عماج اذإ

 308 م عمومة معلم ؟ةفشحلا لماك جاليإ لسغلا بوجول طرتشي

 8” م مم همم همم ممم هيلع لسغ الف جاليإ نودب ناتخلا ناتخلا سم اذإ

 8817 و مف هم م هموم ممم هه ممم ممم ممم ممم هم ممم همم ممم ممل ركذلا ضعب عطق اذإ

 مو ؟لسغلا هيلع لهف هج وأو سيك يف هلخدأ وأ ًةقرخ هركذ ىلع فل اذإ

 اوه ل ل م م همم هم مم همم مم مم م مم ةتيم وأ ةميهب يف وأ ربدلا يف جلوأ اذإ

 و04 م ع هل ؟لسغ هيلع بجي لهف اًريغص ناك اذإ ءوطوملا وأ عيطاولا

 318 ل ل طل مم ممم ؟لسغلا بجي لهف جرفلا يف اهوحنو عبصألا لخدأ اذإ

 811 ممم هم معمم مل ؟هلسغ دعب ينم هنم جرخ مث لستغا مث عماج اذإ

 73317 همم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم موق نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 8138 ل عمم م م ممم همم همم م همم م م ع ممم هم مم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ثيدحلا دئاوف

 31 عم عل ؟رّدقم وه له لسغلاو ءوضولا يف ئزجي يذلا ءاملا



 بِلا

> 4 
 (ه)ج لوألا دلجملا تايوتحم

 تلم م لن ار ل مة نة م مة م مة ة ممم رن مة رن مو اة ف م يمر ة يمي م ةف ممر مور ةع مف يموو :عورشم مميتلا

 2000 نوئثالثلاو نماثلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 00 اا ا ا ا ؟ديعصلا وه ام

 00 ؟معأ وه مأ بارتلاب مميتلا صتخي له

 0 نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا
 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟رغصألاو ربكألا ثدحلا نع مميتلا مكح ام

 00 ؟بارتلاب حسملاب نيفكلاو هجولا ةرشب باعيتسا بجي له

 0 ضرألا يف (هبرض دعب هيفك خفن وأ ضفن مكح

 0 نيفكلاو هجولا نيب بيترتلا مكح

 00 ؟هدح نيأو فكلا حسم فيك

 00 ا ؟ءاملا بلط بجي له

 0 ؟ءاملا بلطل طباضلا وهام

 0 ٌلئاح هيلإ لوصولا نيبو هنيب لاح نكل ءاملا دجو اذإ

 00 هلثم نمشب عابي ءاملا دجو اذإ

 0 هنمث نم رثكأب عابي ءاملا دجو اذإ

 0 شطعلا هسفن ىلع فاخي هنكل ءام هدنع ناك اذإ

 0 ةراهطلل يفكي ال ءام ثدحملا دجو اذإ

 00 ؟ةالصلا تقو لوخد مميتلا يف طرتشي له

 مم ل ؟ءاملا لامعتسا نم ررضلا هسفن ىلع فاخ نمل مميتلا مكح ام

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 نيللا
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 فر ؟ةالص نم رثكأ مميتلاب يلصي له

 5706 6 ا مة مم همم مهو ممم ممم هن مفف ةالصلا يف هلوخد لبق ءاملا دجو مث مميت نم

 776 م م م ملم ؟اهنم غارفلا لبق ةالصلا يف لوخدلا دعب ءاملا دجو اذإ

 را ؟ةالصلا نم غارفلا دعب ءاملا مميتملا دجو اذإ

 والا ع مو ملم همم ممم مم همم ؟همزلي اذام بارتلاو ءاملا نيروهطلا مداع

 و ؟ثدحلا مايق عم رومأملا لعف حيبي وأ ثدحلا عفري مميتلا له

 قرا ؟بارتلا لمح رفاسملل بحتسي له

 ا ؟ءوضو وأ لسغ هيلع ناك اذإ ةريبحلا بحاص

 88 ل م م مم مة مم هموم م مجم مم ءوضولا وأ لسغلا دارأ اذإ ضيرملا وأ حيرجلا

 7141 0 لملم ممن مهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ؟لسغلا وأ مميتلا مدقي له

 3881 لو م هموم هم مم همم م ممم هم مم م ممم همم همم ؟حرجلا ىلإ ءاملا راشتنا فاخ اذإ

 343 لم مم م م معمم ممم ممم ممم مم مم مم جم مم مم همم م ممم ممم همم نوعبرألا ثيدحلا

 556 ا م مهمة ملة قمة ممم معتمة ممم ممم ممم ممم مصمم مممم ضيحلا باب

 17886 0 مملة ممم ممم ممم ممم ممم متم مم مم ممم ممم ممم وم ممم مقم :ضيحلا فيرعت

 7346.66 فم مم ممم ممم م من ممم ممم ممم موو مم ممقو نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا

 388 ل همم هوم همم ممم همم ممم همم هوم هجم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 373 88[ 6مم م ممم عم همم عم مهم مع مم مهم ممم همم همم مل ؟هرثكأو ضيحلا لقأ مك

 3 817 م م ف مم م مم ممم ممم همم ممم معمم م ممم معمق همم نيتضيجلا نيب رهطلا لقأ

 373 58 لنموه مومن م ممم مهم ممم ممم م ممم همم مم ممم ممم هموم رهطلا رثكأل دح ال

 0 تضيحتسا اذإ ةزيمملا ضئاحلا مكح

 784 2 همم معمم ممم ؟ةضاحتسالا مدو ضيخلا مد نيب قرفلاو زييمتلا وه ام

 388 مم مل ؟مدقي اهيأ ءاسنلا تاداع بلاغو زييمتلاو ةداعلا يف ةدعاق



 لوألا دلجملا تايوتحم

 0 زييمتلا عيطتست الو تضيحتسا اذإ ةأدتبملا

 فقم اممم ممم ممم مم همم ممم ممم ممم ممم مقم نيمدلا نيب للختملا ءاقنلا مكح

 اهمءاصقن وأ اهتدايز وأ اهرخأت وأ ضييجلا مايأ مدقت وهو ةداعلا لاقتنا

 0 ؟ضيحت لماحلا له

 00 ؟لسغلا لبق أطوت لهف اهمد عطقنا اذإ ضئاحلا

 0 نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتئاسملا

 00 ؟ةالص لكل أضوتت وأ لستغت له ةضاحتسملا

 0 موصتو ٍلصت رهاطلاك ةضاحتسملا

 0 ؟ةضاحتسملا ءطو زوجي له

 00 نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 ؟رخآلا لضفب امهدحأ وأ هتأرما عم لجرلا رهطت مكح

 0 نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 فلفل ؟عتانصلا نم كلذ ريغو اهنجعو اهخبطو ضئاحلا ةعجاضم مكح

 0 مرحم عامجلاب ضئاخلا ةرشابم

 0 ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف ضتاحلا ةرشابم زوجي

 )000 ؟ةبكرلاو ةرّشلا نيب ضئاحلا ةرشابم مكح

 قلم نم هت مز مت ء مهن رمي مة وممن م وة مية وف وة ةةثمف نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 ةالصلا ىفقت ايل ءاسفنلاو ضئاخجلا

 0 ةالصلا يضقت الو موصلا يصقت ضئاحلا نأ يف ةمكحلا
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 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 8/4 مة مم ملة ممم ممم همم ممم ممم مم هع همم مم ممم م مقل ةالصلا باتك

 14 م مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم هه ممم ممم مم ةومف :ةالصلا فيرعت

 3[ ل م ممم همم همم ممم همم ممم همم ممم :مالسإلا ناكرأ نم نكر ةالصلا

 554 مهما ممم متم ممم ممم ممم متم ممم ممم مومو هوم تيقاوملا باب

 7558 نة نملة نة نهم ممم ممم ممم ممم ة ممم ممل نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا

 كا للة ملم ممم و ممم همم م همم ممم م مم همم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ؟/ ف م م م م مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم ةمقف بجاو ةالصلل تيقوتلا

 71/1 مملة هعمل ملع مث ملعي ال وهو تقولا لوخد لبق ىلص نم مكح

 ا” مل عم مل ممل تقولا لوخد يف كاش وهو ىلص نم ةالص ئرجت ال

 31715# م هم مف وم مم ممم م معمم هوم م ممم مم عم ممم نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 ا” ا ور تهمة ممن م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ب هموم و مف نوسمخلا ثيدحلا

 374# 6 مم مة همم همم م م ممم هموم ممم مصمم نوسمخلاو يداحلا ثيدحلا

 كالا ل ل للة م منعم معمم مم مجهم ممم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا« ل ل مة ممم ممم ممم همم ممم مم مم مم هم سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوأ

 مااا ل لل ملم م ممم هم مم عمهم ممم ممم هموم ؟لاوزلا ةفرعم ىلإ لصوتلا فيك

 كال لل ل مل ع ممم ممم ممم ممم ممم م ممم هم هم همم لاوزلا ةفرعمل ىرخأ ةيفيك

 71 مل م همهم همم مم ممم ممم همم ممم م ممم همم همم ممل ؟رهظلا تقو رخآ ىتم

 7174 ... ؟رصعلا تقو لوخدو رهظلا تقو جورخل لثملا لظ ىلإ لاوزلا لظ فاضي له

 3 ؟رصعلا تقو لوأو رهظلا تقو رخآ نيب كرتشم ٌردق كانه له

 اكل ا ل ل مع همم مم هم ممم مم م مم ممم م ممم مم ممم هم لعق ؟رصعلا تقو لوأ ىتم

 84للا لل ع طع ه ع و ةعم مو مم م ممم م ممم م همم مم همم همم م ؟رصعلا تقو رخآ ىتم

 ؟رطلاآ . م لة م ل معهم ممم هم ممم همم ممم هم م ممق سمشلا بورغ برغملا تقو لوأ

 ا[ ل مطوة م مم و ممم م ممم ممم همم معمم هم مو معمم هم مملف ؟برغملا تقو رخآ ىتم

 7 لا مهمل ممم مة ملل قفشلا بيغمب لخدي ءاشعلا ةالص تقو لوأ

 886 ىو فة همم همم و فوم م هه ممم هوم ممم ممم ممم م ممم ممم مومو موق ؟قفشلا وهام



 لوألا دلجملا تايوتحم

 585 ؟ليللا فصن دعب اهيلصي نأ هل لهف ليللا فصن جرخ ىتح ةالصلا نع لغش اذإ

 اإل لو همم مهموم ممم مم ممم مم همم يناثلا رجفلا عولط حبصلا ةالص تقو لوأ

 اكرطالا ل م مم م مع هم ممم م مم م مم همم ؟رافسإلا مأ سيلغتلا رجفلا يف لضفأ اهبمأ

 ؟راطط ل ول م وع معمم مم ممل ؟اهريخأت مأ اهليجعت رهظلا ةالص يف لضفألا له

 رب ل ل ع م للم ممم مم ممم م ممم مم عج مو معمم همم ؟رصعلا ةالص ليجعت مكح ام

 848 م م معمم مو همم ع م ممم مم ممل اهتقو لوأ يف برغملا ةالص ليجعت بحتسي

 48# م مل ؟اهليجعت مأ لضفأ راتخملا اهتقو رخآ ىلإ ءاشعلا ريخأت له

 841 م مم عم ممم ممم همم ممم مم مم ممم مم ممم ؟ءاشعلا لبق مونلا مكح ام

 0 ءاشعلا ةالص دعب ثدحتتلا مكح

 0 نيسمخلاو يناثلا ثيدحلا

 3415 0 ممم ممم همهم ممم همم م ممم م مم ممم م عمم مم نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 848 6 6 لمة م وفم ممم ممم همم هموم ممم ممول :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 38348 0 ل ل ل عل همم مم هم م همم م همم مم هع همم ؟ىطسولا ةالصلا يه ةالص يأ

 846. لل نومة همم و ممم و و مم مم مقوم ممم رصعلا ةالصل دو يبنلا ريخأت ببس

 89 مم ممم مم مم مم ممم مم مم ممم ممم م مم همم مق نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا

 ؟ ا ل م منة مم ممم ممم ممم ممم معمم مبف نوسمخلاو سماخلا ثيدحلا

 ؟ ل م ممم م ممن م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نوسمخلاو سداسلا ثيدحلا

 3944 206 لملم م ممم مع هم معمم هموم همم هم همم ممم مم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 844 6.666 وامن اممم ممم م مة وومف ؟مدقي امهمأف ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ

 544 ؟ناثبخألا هعف ادي وهو وأ ماعطلا روضحب ةالصلا مكح ام

 نا ؟قيض ةالصلا تقوو ءاشَّعلا رضح وأ نيثبخألا عفادي ناك اذإ

 عل ما مل همم ممم هع مهم همة موقق هب متهي ال ناعبش وهو ماعطلا رضح اذإ

 نار ؟هيلإ قوتت هسفنو هروضح عقوتي نكلو رضحي مل ماعطلا ناك اذإ

 ممم ممم مم ممم مقلق هب ًاضوتي ءام هدنع سيلو نيثبخألا عفادي ناك اذإ

 06 م م ممم ممم مم هم معمم هموم همم هم ؟امهانعم يف وه ام نيئبخألاب قحلي له

 نك ا نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا



 لوألا دلجملا تايوتحم

 66 0 ل مرة ءءء لمرة رنة مع ممم ممم ممم مم ممم ووفق نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا

 ف ل ممن ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مهم ممم ممم مف :ثيداحألا جيرخت

 أل م مم م همم مم مم ممم مم مم مو موق :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 وقال ا ام همم مم مو مم مم م ممم مم ممم م ةممق اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا ددع

 فر ل ل مم مم ممم ممم مم مم ممم ممل ةهاركلا تاقوأ يف ةضيرفلا ةالص مكح

 نا ؟تقولا لوخدب مأ ةالصلا لعفب قلعتم رصعلاو رجفلا دعب يهنلا له

 نا ؟ةهاركلا تاقوأ يف اهل ببس ال يتلا عوطتلا ةالص مكح ام

 1 لمع همم ممم ممل ةهاركلا تاقوأ يف ببس امل يتلا ةالصلا مكح

 16# ل ممم مة ممم ممم ممم همم مصمم ممم ةهاركلا تاقوأ يف ةزانجلا ةالص مكح

 1 ممم ممم مم ممم ممم ممم مق نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا

 مل لة مم مم مة ممم ممم معمم مم ممم مف ةمامالاو ةعامجلا ةالص باب

 ملا ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم هم ممم ممم م ملف نوتسلا ثيدحلا

 8و4 ل م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم همم مم نوتسلاو يداحلا ثيدحلا

 8171 ا مملة ممم مم ممم ممم مة مم ممم م ممم قل نوتسلاو يناثلا ثيدحلا

 ا ل مم ممم قوم همم م ممم مم همم همم هب :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 نيف ةعورشم ةعامجلا ةالص

 علا مع هم م مم مع هم مل لاجرلل سمخلا تاولصلا يف ةعامجلا مكح

 س8 م مم مم ممم ممم مم ممم ممم مم مم مم ممم همم مق اًدعاصف نينثاب ةعاجلا دقعنت

 14 ممم ممم هموم اولتوق اهلك دجاسملا ليطعت ىلع دلب لهأ عمتجا اذإ

 ل مم مم ممم ملم ممم ممم ؟روذعملا ريغل ةعامجلا ةالصل دجسملا نيعتي له

 ا ؟ةعامجلا هيف داعت لهف بتار مامإ هل دجسم يف ةعامج اولص اذإ

 نضل هيف ةعاجلا ةداعإ هركت ال بتار مامإ هل سيل دجسم وأ قوسلا دجسم

 نضر ؟ةنسلاب مأ ضرفلاب نوءدبي لهف ةيناثلا ةعاجلا يف ةالصلا اودارأ اذإ

 4 ؟ةعامج يف اًرهظ اهنولصي لهف ةعمجلا مهتت اف اذإ ةعامجلا

 عال ا ام ممم مجم مم ممم مجم ممم م م ممم نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 وما ها م هع عمم هع همم ع مهم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 لوألا دلجملا تايوتحم

 ... ؟اهعنم هل لهو جورخلا يف اهجوز ةأرملا ناذتتسا مكح

 0 ؟معأ وه مأ دجسملاب ناذئتتسالا صتخي له

 لفة ملل دجسملا يف ةعامجلا ةالصل ءاسنلا جورخ مكح

 00 نهنيب ةعامج يف ءاسنلا ةالص مكح

 0 ؟موقت نيأف ءاسنلاب ةأرملا تلص اذإ

 نوتسلاو عبارلا ثيدحلا

 نوتسلاو سماخلا ثيدحلا

 00 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 للة معلم ؟جرخي ىتمو اهتقو لخدي ىتم تاولصلا ننس

 همن فة رامون ء مة مر اري نجعل ضئارفلا عم بتاورلا ننسلا ددع

 0 رفسلا يف بتاورلا ةالص مكح

 .. ؟نيتعكر لك نيب ملسي له راهنلاو ليللاب عوطتلا ةالص

 مما ممم نا ننال ةة مو مني مة مم دمعم ؟اهدعب ةبتار ةدلص ةعمجلل مك

 0 ؟هبتار اهلبق ةنس ةعمجلل له

 0 :ةماقإلاو ناذألا فيرعت

 00 :سمخلا تاولصلل عورشم ناذألا

 نوتسلاو سداسلا ثيدحلا

 0 تت... :ثيدحطاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 راصمألاو ىرقلا لهأ ىلع ناذألا مكح

 هه ووعي مورو هجوم معوق وموعد اوووف ف و ماوه

 هريدي ومو مة ومو ووو لم ا فو اوا

 ممر ممم رورو ل وورود وفه وفه و يماو و وو نوف وو و عو عياله

 من م م مما ءث ماه رارق نون يو ةرماو هه فق ة يا اووقأاو

 باتكلت ةماعلا سراهفلا

 لا

 نورا

 1737 ممم مم ممم مم مقف

 ل م ا م ف م معلم

 7 م ملل

 74 م م ممم همم ممف

00 

0 

00 

0 

0 



 لوألا دلجملا تايوتحم

 844 ف و لمهمة م مو ممم ممم ممم ممم ممم موقف ةماقإ الو ٍناذأ ريغب ىلص نم مكح

 الل 8 ا لنمو م همهم ممم ؟نولتاقي لهف ناذألا كرت ىلع ٍدلب لهأ عمتجا اذإ

 89” ؟ميقيو نذؤي لهف هتيب يف ىلصو اهل نذؤي ةيرق يف لجرلا ناك اذإ

 01# ل مم وم مة مم هلهأ هيف لص دق دجسم يف ةماقإلاو ناذألا مكح

 ال7 ل ل مم م مم مم ممم مم همم م همم موق ؟ةماقإو ناذأ نيرفاسملا ىلع له

 #0 ل عم م معمم ممم عم مم م هم همم ةيداب يف ناك اذإ درفنملل ناذألا مكح

 06# لل م ل ممم هم ممم ممم ممم هم مم همم ةتئافلا ةالصلل ةماقإلاو ناذألا مكح

 6# 0 ل لم ممم ممم ممم همم ممم ممم مم ممم همم م ممم موقق ؟ةماقإو ناذأ ءاسنلا ىلع له

 قل ناذألا تاملك ددع

 يهأ/ م م ممم مم مجم ممم ممم ممم ممم مم عم وم ممف ناذألا يف عيجرتلا مكح

 84# و ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم مم ممم همم مق ةماقإلا ظافلأ ددع

 الا م مم مم همم مم ممم مم ممم مم مق ةماقإلا راتيإو ناذألا ةينثت نم ةمكحلا

 ال1 ع ع عمم م معمم عم همم م معمم همم همه م ممم هوا م هباوجو ٌلاكشإ

 1 وم هامل ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم همم م موقف (ثاق ناذألا مكح

 يال يل مة هم همم مم ممم ممم ممم همهم م همم م هم ممف ناذألاب ةلبقلا لابقتسا بحتسي

 اللا ل لمه هم همم هم مم همم م ممم ممم همم م همم همهم ممم مقل رفسلا يف اًبكار ناذألا

 ا لاحرلا يف ةالصلا ةدرابلا ةليللا وأ ريطملا مويلا يف نذؤملا لوقي

 اا ا م ممم م مم مم هم مم مم مم همم معمم نوتسلاو عباسلا ثيدحلا

 8114 للم ممم م هلم همم همم همم ع هم مم هم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 80114 0 هم همومهم همم مهمه اّلاأشو اًنيمي ناذألا يف تافتلالا مكح ام

 891 ا همم م مم ممم ممن ممم همم ممق ؟ههجو مأ نيتلعيحلا دنع هقنع يولي له

 الإ ل ع ع هم ع م ممل نيتلعيجلا دنع اّلامشو اًئيمي تافتلالا تايفيك

 ا ل مة مم همم همم ممم همم نينذألا يف ناذألا دنع نيعبصألا عضو مكح

 علال ل م م م ملم ممم ممم مم مم ممم همم ممم ممم ممم مم مق نوتسلاو نماثلا ثيدحلا

 الإ للف م فه همم ممم ممم هم ممم ممم ممم هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اوال ا مم همم ممم ممم مم هم ممق ؟تقولا لوخد لبق تاولصلل ناذألا مكح ام



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 اا و مم ممم هم همم م ممم همم همم قمم مم همم ؟لوأآلا ناذألا رجفلل نذؤي ىتم

 اال 8 ل م م همم هم ممم ؟يناثلا مأ لوألا يف وه له رجفلا ناذأ يف بيوثتلا

 سي ؟ناذألا يف لاقي ىتمو ؟مونلا نم ريخ ةالصلا وهو بيوثتلا مكح ام

 ال لل ل همه عم معمم همم م ممم همم همم همم مم ممم همم هوم ىمعألا ناذأ مكح

 اسال ل لم همم هم ممم مم ممم همم مم ممم مم ممم همم ممم م يبصلا ناذأ مكح

 يأ 6 ل ل ف ممم قم ممم مم معمم همم ممم ركذ لقاع ملسم نم الإ ناذألا حصيال

 ا 6 ل مل همم م هع مم ممم همم مم ؟رخصأ اًثدح ثدحملا ناذأ مكح ام

 عا ا ع م ع مم ممم م همم همم همم مم ؟ربكأ اًثدح ثدحملا ناذأ مكح ام

 لال 4 ع م ممم هع عم مم عم م ممم همم همم م مم م مم م مع ممم م ممم نوتسلاو عساتلا ثيدحلا

 اما 0 ولهم فلم هموم عمم ممم مم مفعمة هموم ممم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اا ا م مة ممم همر ممم مم مة مجهم متوجه ممم ممم همم مة ممم موه ممف نذؤملا ةعباتم مكح

 ياللا لة ة ةن مم منو ممم ممم ممم م موق ؟نيتلعيحلا يف ىتح لوقي ام لثمب هعباتي له

 سال ل لول ل هم ممم همم ال مأ ةراهط ىلع ناك ءاوس هعمس نمل نذؤملا ةعباتم بحتسي

 ال6 6066و 6 مقوم م همم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم مهم ممم ممم ممل نذؤملا ةعباتم ةيفيك

 اال 2 ل م م م م مم مهم ممم همم ممم هتاف ام كرادتي له نذؤملا ةعباتم نع لغش نم

 امال 4 ا. ا هو و معمم مج م ممم جة همم هه هجم هموم هم ؟عباتي نمف نانذؤم نذأ اذإ

 اسر ا ل م م مة مم ممم م مم ممم ممم ممم همهم ممم م هم مم ممم ةلبقلا لايقتسا باي

 اق ا ما اممم ممم ممم ممم مهتمون ممم همم ممم ممم نوعبسلا ثيدحلا

 ا :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا ةلحارلا ىلع ةضيرفلا ةالص زوجي ال

 ارا ل وم ممم عم مفعم م ممم م مع هو مع معمل هتلحار ىلع عوطتي نأ رفاسملل زوجي

 ا ؟هيف ةلحارلا ىلع عوطتلا زوجي يذلا رفسلا وهام

 ملال لل همام همة هم ملم ؟ةلبقلا ىلإ هتالص حاتتفا همزلي له ةلحارلا ىلع لفنتملا

 نك ؟اًيشام رفسلا يف ةلفانلا ةالص زوجت له

 6 للعم ممم ممم مم معمق هتهجو تناك ثيح هتلحار ىلع ٍلصملا ةلبق

 نكي عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجي ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص



 لوألا دلجملا تايوتحم

 84 ا ل مل ل عل م م ممم م م ممم م م مم مم مم م مق رفسلا يف ةلحارلا ىلع رتولا ةالص مكح

 ا ا ا لا م رم ممم ممم ممم ممن مم ممم ممم ممم مم ممم نوعبسلاو يداحلا ثيدحلا

 ارا ل ممم م عم مم ممم م ممم م ممم م ممم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 راجل ل ءءء طل ممم مهم ممم ممم ممم ممم م هم مهم ممم م ممم ةلبقلا لابقتسا مكح ام

 الراجل ل ممل ل م مهم هام ملق اهتياعي ناك اذإ ةبعكلا نيع يلصملا لبقتسي نأ طرتشي

 ا اهتهج لابقتسا هيلع بجو ةبعكلا نيع دهاشي ال اًديعب يلصملا ناك اذإ

 نيا هتالص تلطب أطخأو دهتجي مل نمف بجاو ةلبقلا ةفرعم يف داهتجالا

 لا ؟هيلع اذام هؤطخ نيبتف ةلبقلا يف دهتجا اذإ يلصملا

 ل هيلع ةداعإ الف ةهجلا نع اًيسي فرحنا اذإ

 علا ل م م ممم ممم ممم ممم معمر ممم مملة معمق نوعبسلاو يناثلا ثيدحلا

 59 ار رات م رت م مم مق تمم م ممم من تتم ممم مة ثيم ممم ممم ممم ممم فوفصلا باب

 سوا ل لمة م م م ممم م م م م مم مع مم هم همم نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 كل 4 فم مم ممم مم ممم ممم مم ممم همم همم مم هم نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا

 748 م من ممم ممم مم ممم معمم مم ممم مم ممم هجم معقل :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 75946 6 ل مل م ممم ممم ممم اممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم فوفصلا ةيوست

 قل ؟مامإلاب مومأملا ءادتقا ةحص يف طرتشي يذلا وه ام

 4 ؟فوفصلا تدعابتو دجسملا يف اناك اذإ مامإلاب مومأملا ءادتقا حصي له

 0 ؟لئاح امهنيبو دجسملا يف وهو مامإلا ةالصب تيب يف ىلص اذإ

 844 نيمتؤملا نيبو هنيب ةفاسملا تدعابتو ءارحص يف مامإلا ىلص اذإ

 لا قيرط وأ رهن لئاح مومأملاو مامإلا نيب ناك اذإ

 عفا 8 ل ل ممم م ممم همم مم هم مم م م م ممم مم مم همم ةلمف ؟همامإ مادق متؤملا ةالص مكح ام

 00 نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا

 ع5 6.6600 6666600 ممم ممر ممم منة ثمة ممم مة ةممةمةةة ممم مممف نوعبسلاو سداسلا ثيدحلا

 00 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ع8 ل اهدحو تماق اهعم فصت ةأرما دجوت لو لاجرلا ءارو تفص اذإ ةأرملا

 ع8 مع ل عع مق ؟مهمادق وأ نيلجر بناجب فصلا يف ةأرملا تفقو اذإ



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 ض0 ؟مامإلا نم دحاولا مومأملا مايق نيأ

 81 ل ل وم م عم م هوم ممم مجهم عمم ممم مق ؟مامإلا نم نينثالا فقوم نيأ

 0 ؟مامإلا راسي نع فقو اذإ مومأملا ةالص مكح ام

 عفط لالة هم مم ممم مو ممم ممم مم ممم مم همم موق ؟ةعامج يف عوطتلا ةالص مكح ام

 518 00 0 ا مة مة ما ممر ممم ممم اممم ممم ممم معتم ومنة ممم ةمامإلا باب

 4318 م ممم ممم م ممم ممم ممم ومهم ممم مقق نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا

 51100. ممم وم مم ممم ممم همم م ممم مم ملل نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 0 نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا

 117م ممم ممم مفهوم ممم ممم مم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم نوناثلا ثيدحلا

 0 : ثيداحألاب ةقلعتملا لتاسملا

 416 م لمة م مومو مم همم ممو ؟مامإلا لبق هسأر عفر نمل ليوحتلا وهام

 18 ونوم وممن ممم ممم ممم ممم مهمة ممم ممم م مم ممم ةممقف مامإلا لبق عفرلا مكح

 416 0م ممم وم ممم همم ممم همم ممم ممم مم همامإ عم مومأملا تالاح

 ع1 6مم لعمل مارحإلا ةريبكتب هيلع همدقت وأ همامإل مومأملا ةنراقم امأ

 110 م مل م م ممم همم مم ممم همم مم همم مالسلاب همامأل مومأملا ةقفاوم امأ

 غ0 ؟همامإ لبق ملس اذإ هتالص لطبت له

 37 ؟هدوجس وأ هعوكر يف همامإ لبق هسأر عفر دمعت نإ هتالص لطبت لهو

 14 م مة ممم ؟همامإ دعب عفريل ههوجسو هعوكر ىلإ دوعي نأ رمأي لهو

 ض0 اًوهس همامإ مومأملا قبس اذإ

 678 مل ل هوو همم هموم مم ممم ممم ممم هموم تاللاح هلف رذع ريغل فلختلا ناك نإو

 513 6 مم مم مم ممم ؟اهكرت يف متؤملا هعباتي لهف نئنسلا ضعب مامإلا كرت اذإ

 63701 ؟هتالص نم ءيشب لخأ مامإ فلخ نيمومأملا ةالص مكح ام

 63373 ل لعل م م مم ممم مهمل عوكرلا نم عفرلا دنع يلصملا اهوقي يتلا راكذألا

 ة ؟ادوعق وأ اًمايق نومومأملا يلصي لهف اًدعاق ىلصف مايقلا نع مامإلا زجع اذإ

 637 ع مم مم مم مة منوم ممم ممم مو ممم ممم مجفف نوناكلاو يداحلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 عآ”©4 20 ا م ام ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممق ؟مامإلا ىلع بجي لهو

 عال ل م مم معمم مع هم ممم ممم همم ممم مم ؟مامإلا نمؤي مل اذإ مومأملا نمؤي له

 ع7 م لم همم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم هم نيمأتلاب رهجلا مكح

 ك0 ؟مومأملا نيمأت نوكي ىتم

 غ0 نيمآ تاغل يف ءاج ام

 67/802 ممم مم ممم ممم م ممم مم ممم مم م ممم مم م نوناثلاو يناثلا ثيدحلا

 45/4 منة ممم ممم ممم ممم بمن ممم ممم مة مممل نوناثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 8754 2 ل مو فم ممم ممم همم ممم همم ممم ممم م مم مم هم ةالصلل مامإلا فيفخت طباض

 1*4 م م نتن و مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هم مممم يبنلا ةالص ةفص باب

 61 مم هم ممم مم مهمه ممم نونامثلاو عبارلا ثيدحلا

 عال ا ل مم همم ممم ممم همم معجم همم معمق :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 عا ا طم لمع ممم هم مم ممم ممم ممم همم مم ممم ممل حاتفتسالا ءاعد مكح

 816 حاتفتسالا ءاعد لوقي نأ ةلفانو صرف يف ّلصم لكل بحتسي

 536 مة ملمع ل عكري ىتح هل يقب ام ملعي الو مايقلا يف مامإلا كردأ اذإ

 818 م م م م ممم ممم عمم ذوعتلا لبقو مارحإلا ةريبكت دعب حاتفتسالا ءاعد

 عم م مة ممم ممم ممم ممم معمم ممم ممم ممل نونامثلاو سماخلا ثيدحلا

 ع3 مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممف نوناثلاو سداسلا ثيدحلا

 عال ل لل ل لل ع هم مم م مع عمم هموم مم م هم ممم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 عال لل ع مل ممم ممم م ممم همم م ممم ممم مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر مكح

 عا ل ملمع م م همم ممم ملم هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع نيديلا عفر مكح

 2100 لوألا دهشتلا نم ماق اذإ نيديلا عفر مكح

 6417 ل ممم همم ع ممم همم معمم هنم عفرلاو دوجسلا دنع نيديلا عفر مكح

 0 عفرو ضفخ لك يف نيديلا عفر مكح

 00 ريبكتلا عم نيديلا عفر تالاح



 لوألا دلجملا تايوتحم

 00 ؟ةالصلا يف ناديلا عفرت نيأ ىلإ

 قه لل ل مل هم مم مم ممم ممم همم ممم مم ممل ؟ةالصلا يف هيدي عفري فيك

 56 ممم ممم ممم ممم مم ممم عمم مم مم ممم مم همم نوناثلاو عباسلا ثيدحلا

 ع 89 لل لل لم وعم ممم هو م مم ممم همم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عقال م م و ع همم ممم هم م ممم همم همم هم ةعبسلا ءاضعألا ىلع دوجسلا مكح

 ظل ؟اهيلع دجسي ىل اذإ ةالصلا حصت له يقب

 عال لل للموقع هوم ممم همم ممم ممم ممم ممق فنألاو ةهبجلا ىلع دوجسلا مكح

 ق.م لملم مم مم همم ومو مجم ورمل م ممم ؟وضعلا ضعب ىلع دوجسلا هئزحي له

 564 ل ؟هدوجس ءانثأ يف اهضعب عفر مث ةعبسلا هئاضعأ ىلع دجس اذإ

 عال ل مم ممم م هم ممم ضرألا ةعبّسلا هئاضعأب دجاّسلا ةرشابم مكح

 461.060.  مم م ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممف نونامثلاو نماثلا ثيدحلا

 815 00 م من م ممم مة معمم نم معمم م ممم عمومة ملف نوناثلاو عساتلا ثيدحلا

 8:5 ل.ل ل مة مم مف ة ممم ممم ممم مام امم ممم همم عقم :نيئيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 6:5... 0 ا ل ا لة امة مل ممم معقمة ممم فام م مهموم موف ممم وو مممم مارحإلا ةريبكت مكح

 0 ؟ريبكتلا ظفل ريغب ةالصلا حاتتفا زوجي له

 605 0006م 0 ممم ممم معمم مم ممم ممم مم ممم ممولة ممم مم ممف لاقتنالا تاريبكت مكح

 ع88 000 مم ممن هموم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم مة مممف لاقتنالا تاريبكت عضوم

 عه ل لل ل لل همم ممم همم م ممم همم مم مم مم عنق ةالصلا يف لاقتنالا تاريبكت ددع

 ا ؟نيتريبكت مأ ةريبكت ربكي لهف اًدجاس وأ اًعكار مامإلا مومأملا كردأ اذإ

 عه لل م م م ممم م هل مم مم همم همم م همم ؟ ةالصلا تاريبكتب مامإلا رهج مكح ام

 0 تاريبكتلاب رهجلا هل بحتسي ال مومأملا

 عه4 6 ملول موو ممم مم ممم ممم مم ممم م ممم ؟مامإلا فلخ ريبكتلا غيلبت مكح ام

 864 606666060 م مت ممم ممم ممم معجم مم ممم ممم مم موقق دوجسلاو عوكرلا راكذأ مكح

 عالق علل ؟هتالص لطبت لهف اًدمع دوجسلا وأ عوكرلا راكذأ كرت اذإ يقب

 عال ل لمعمل همم مل ؟دوجسلاو عوكرلا يف ركذلا نم ئزجملا ددعلا مك

 17 ل م ممنون متم ممم مومن مم ممم ؟نيتدجسلا نيب لاقي يذلا ركذلا وهام



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 عا ا مومو مم ممم ممم ممم ممم ممم مم هيمو هم مممل نيتدجسلا نيب ركذلا مكح

 555626660666606 0000660606006 لة ءءء مرت فة فة مقر مرة فم مة ممم مي مرقم نوعستلا ثيدحلا

 586 ن0 0 ارم ة ممم مة مم ممم ممم ممم م ممم اممم مما ممم ممم ممم ممم مرت ثيدحلا ىنعم

 5520666 م مم ممم ممم ممم ممم ممم ملم نوعستلاو يداحلا ثيدحلا

 ع0 0 لم هم ممم همم م همم ممم همم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ثيدحلا ىنعم

 ع7 م ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم عمق نيعستلاو يناثلا ثيدحلا

 ض0 ثيدحلا ىنعم

 4340م م و منة ممم تمم ممم ممم ممم مصممو مف نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا

 554 26 م معتمة مة مم منة مة ممم ممم ماما ممم ممم ممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 434 000666 6 6مم مم مقوم ممم وهموم ممم ممم م ممم ممم همم مم ممم ةحارتسالا ةسلج مكح

 6/8 عل ؟اهدعب مأ ةسلجلا لبق لاقتنالل ربكي لهف ةحارتسالل سلج اذإ

 عالال ل ل م م مم ممم ممم م ممم ممم معمل نوعستلاو عبارلا ثيدحلا

 61/1 ممم همم ممم مم ممم ممم م همهم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عال ل لهموم ممم م ممم مم ممم مم ممم م ممم هم مم ممق دوجسلا يف يفاجتلا مكح

 عال ل م ممم ممم م ممم مم ممم ممم م ممم يفاجي الف هريغب رضت ةافاجملا تناك اذإ

 عال لل م م م مم مم ممم همم ممم مم م ممم ممم مم مم همم همم ممم م ممم ةأرملل ةافاجملا مكح

 ك0 نوعستلاو سماخلا ثيدحلا

 02 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ك2 لاعنلا يف ةالصلا مكح

 ض2 ؟امهعلخ اذإ هيلعن يلصملا عضي نيأ

 ظل نوعستلاو سداسلا ثيدحلا

 1008 00 مم م هم همم م هم مم ممم همم همم م م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ةالصلا يف يبصلا لمح مكح

 عالالا لل لم ل م م مم مم ممم ممم اهلطبي ةضورفملا ةالصلا يف ريثكلا يشملاو لمعلا

 ك0 ؟ريثكلاو ليلقلا طباض وهام

 00 نوعستلاو عباسلا ثيدحلا 2



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 عمق نمل ل مم م مم ممم ممم ملم دوجسلاو عوكرلا 2 ةنينأمطلا بوجو باب

 ا نوعستلاو نماثلا ثيدحلا

 100 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عمل لل لل لعل ممم معمم ممل ممم م مم همم تابجاولا نم ثيدحلا اذه هيلع لمتشا ام

 8437 ل فوفو همم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م ممم همم قع ةالصلا ناكرأ نم نكر عوكرلا

 8417 لل ل معمم مم هم ممم همم ممم همم مم مم م ممم همم ممم عوكرلا نم عفرلا مكح

 0 ةالصلا ناكرأ نم نكر دوجسلا

 غ0 لادتعالاو دوجسلا نم عفرلا مكح

 10 نيتدجسلا نيبو دوجسلاو هنم مايقلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا مكح

 444 0.60م م م منة فة مما م م ممم ممم مم فمما م مم ممم نوم موف ةالصلا 4 ةءارقلا باب

 484 0606660006 ممم ممم ممم ممم مم ممم همم ممم هم ممم نوعستلاو عساتلا ثيدحلا

 244 ... 00666000000 ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ة4ق ا... 0 م مام مة مملة ا ممم م ممم موف م معمم ممم ممم جة مجفمف ةحتافلا ةءارق مكح

 عراه ع ملم ومع ع هم همم ممم مامإلا فلخ مومأملل ةحتافلا ةءارق مكح

 ظط10 اهفورحو اهتاملكو اهتيآب ةبترم ةلماك ةحتافلا أرقت

 5/84 66666 ممم و قم مم ممم اممم ممم ممم ممم مصمم ممم ووو م مدام ةئاملا ثيدحلا

 عقل لل لل م م همم مجم هموم همم م ممم مم همم م ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 848 لل معمم ممم م مم مومو ةحتافلا دعب نآرقلا نم ءيث ةءارق مكح

 8948 لل ؟ةالصلا عيمج يف اهدعب ام ىلع ىلوألا ةعكرلا ليوطت بحتسي له

 5415260 م م ممم ممم و ممم مة م مم ممم ممم ممم مم ممق ةئاملا دعب دحاولا ثيدحلا

 عقال لول وم م م مهم ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم ممق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عة0/؟ ل.ل م وام ملم مة ممم مف ممم وة ممم ممم ممم معمم ةيرهج ةالص برغملا ةالص

 هلال لفل لل ممم ممم ممم همم مفعم همم همهم همم م ممم مهم ممم ؟رهجلا ىندأ وهام

 51 للمهن م م ممم معمم هم ممقل ؟ةيرهجلا ةالصلا يف ةءارقلاب رهجلا مكح ام

 عا ل عل عم مع ع همم هعمل ؟درفنملل ةيرهجلا ةالصلا يف ةءارقلاب رهجلا مكح ام

 440.006 لة و تمور م مومو و ممم م ممم ممم ممم مم هم ممم ةئاملا دعب ىناثلا ثيدحلا



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 546 60006160 م وممن مم ممم ممم موقق ءاشعلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف ةءارقلاب رهجي

 596 0060000606 مم مم ممم ممم ممم ممم معمم ممم ممم م ممم ةئاملا دعب ثلاثلا ثيدحلا

 594066666 0 مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ومعلم مممل ةئاملا دعب عبارلا ثيدحلا

 عال ملة همم معمل (ميحرلا نمحرلا هللا مسب)ب رهجلا كرت باب

 علال. ممم مم هم مم معمم م ممم ممم ممم م ممم ممم ةئاملا دعب سماخلا ثيدحلا

 عقال ل لم هم و م همم م ممم ممم م همم مم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لاسملا

 عقلا ل موف عمهم ممم همم ممم همم ممم ممم همم همم ممم ممق ةالصلا يف ةذاعتسالا مكح

 عة 0 م ع ممم ؟ةعكر لك يف مأ طقف ىلوألا ةعكرلا يف ةذاعتسالا له

 44 660661 و وم لمة مة ممم ومهنة م ومو م ممم ممم ممم ممم م مقف ؟رسي مأ ذوعتلاب رهجي له

 ع44 666066600 م م مومن معمم فمما عمم مم مممف ؟ةروس لك نمو ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا له

 6003 00 م ملم همم ممم مم همم ممم همم مم اهافن نم الو ةيآ اهتبثأ نم رفكي ال

 66133 0 همم ممم مة ملم ممم ممم ممم ممم ةالصلا لطبي ال رارسإلاو ةلمسبلاب رهجا

 680135 0 م لل م م ممم مم مم ممم مم ممل ةيرهجلا ةالصلا يف ةلمسبلاب رارسإلا مكح

 نا وهسلا دوجس باب

 نا :وهسلا فيرعت

 6586.006 00 0 م مم 0 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممف ةئاملا دعب سداسلا ثيدحلا

 ني ةئاملا دعب عباسلا ثيدحلا

 نا :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نال وهسلا دوجس مكح

 6 8/4 6 6م ل ممم هم مم همم ممم ممم مهمل ؟ةالصلا لطبت لهف وهسلا دوجس كرت اذإ

 664 60 ممم مم مم ممم همم مم ممم كشلاو صقنلاو ةدايزلل وهسلا دوجس عرشب

 684 60 6606 م م ممم عمم هم مم همم ممم هوم ؟مارحإلا ةريبكت وهسلا دوجسل ربكي له

 81318 ملة همم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم موق ؟دهشت وهسلا دوجسل له

 018 0 66 60مم ممم معمم ممم مومو ممم ممم مممق مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك نإ امأو

 نك ؟ملسي لهف وهسلل دجس اذإ

 0 مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك نإ امأو



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 617 ..0 00000 6مم ممم ملة ممم مما م فوم مومم ؟هدعب وأ مالسلا لبق وهسلل دجسي ىتم

 كا سكعلا وأ هدعب هل دجسي امل مالسلا لبق دجس اذإ

 0185 6.6066 666006 م معمم ممم ممم ؟ليصفتلا اذهب ديقتي مل اذإ هتالص لطبت له :يقب

 015 2.600.600 660 60 ن0 ممم ممم ممم مم مهمة ي مصمم مم مم موم ةدحاو ةالص يف وهسلا ددعت اذإ

 018 2.0600 0006 م ممم ممم ممم مم مم ممم تم ممم ممم ممم مم مي ممف وهسلا يتدجس يف اهس اذإ

 0115 2. مم معمم همم ؟وهسلل دجسي لهف اًوهس ةالصلا يف اًيحتسم كرت اذإ

 ه1 206م ممم ممم مم ممم ملم ؟وهسلل دجسي لهف عوطتلا ةالص يف اهس اذإ

 نا ةوالتلا دوجسل الو ةزانجلا ةالصل وهسلا دوجسس عرشي ال

 01197 6م مق مهمومة ملم مم ممم ممم معمم ممل نومتؤملا هعبات دجسو مامإلا اهس اذإ

 0119/6000 6مم مج همم منهج مم ممل ؟نومومأملا دجسي لهف دجسي ملف مامإلا اهس اذإ

 ك0 وهس دوجيس مامإلا ىلعو مامإلا ةالص ضعب كردي لجرلا

 0114 000 ملم هم ممم هم ممل ؟وهسلل دجسي لهف مامإلا فلخ مومأملا اهس اذإ

 0 هتالص يف اهسو اًقوبسم مومأملا ناك اذإ

 6158 06 ا م ممم هم هم م ممم ممم مم هم مم مم مم هم مق ؟هركذ مث وهسلا دوجس يسن اذإ

 0171 م مم مم مم ممم ممم مم مم ممم همم ممم ممم ممم ؟اًرهس ةالصلا نم انكر كرت اذإ

 كن يلصملا يدي نييرورملا باب

 ه7 م م م مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مة مقف ةئاملا دعب نماثلا ثيدحلا

 0176 200660060 06 6م من ممم فورم م ممم ومو ه ممم ممم وم مموف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0785... 0060061 مو مة ممم ممم ية هو وينور تجرم جونج جمجمة ممحف يصملا يدي نيب رورملا مكح

 0176 266666066006666 م ممم م ممم مام مبمق ةرتس هعم نكي مل اذإ يلصملا يدي نيب رورملا مكح

 0178 هل ةرتس ال يذلا يلصملا مامأ رورملا نم عنمي يذلا برقلا رادقم

 675 20 ممم مع ممم ف عمه ممم مم مو ممم مل هيدي نيب رورملا نمأي ال ناكم يف ىلص اذإ

 ك0 ةئاملا دعب عساتلا ثيدحلا

 67/4 60 ممم ممم ممم نم ممم ممم ممم ممم ممم معمم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ها مم وة ممم رملة ة ممم رماة مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم مممو ةعفادملا مكح

 05/4 مملة لملم
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 لوألا دلجملا تايوتحم (ه)ج

 00 ا ا ا ا ل ؟رده وه وأ ةيد هيف لهو

 00 ةعفادملا لجأ نم ريثكلا لمعلا الو يثملا زوجيال

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 غ0 ؟ةرتسلا مكح ام

 يرام انة ممم مة مم ممم ممم ممم ممم مصمم مم مرنم ؟هفلخ نمل ةرثس مامإلا ةرتس له

 الم مةةم م نموه مم نمو ممم مملة ممم ةةمومق ؟هترتس نيبو يلصملا نيب دعبلا رادقم مك

 2000 ةرتسلا عافترا ردق مك

 00 لحرلا ةرخؤم ردق يف ملعلا لهأ فلتخاو

 00 ةرتسلا ظلغ يف ئرجي ام لقأ

 0000 ةئاملا دعب رشع يداحلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 2000 مئانلا فلخ ةالصلا مكح

 00 ةبادلاب راتتسالا مكح

 0 هريغ هجو يلصملا لابقتسا مكح

 0 ؟نيثدحتملا ىلإ ةالصلا مكح ام

 0 ؟رانلا ىلإ ةالصلا مكح ام

 ل ؟يلصي موقيو كرادتي لهف ةيحتلا ّلصي لو سلجو ءدجسملا لخد اذإ

 ل ؟يلصيو أضوتي نأ همزلي لهف ةراهط ريغ ىلع وهو دجسملا لخد اذإ

 00 ؟دجسملا ىلإ هلوخد رركتي ناك اذإ

 0 ناتعكر اهلقأو ةلفان وأ ضرف ةالصب ىدأتت دجسملا ةيحت

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 041 66.06 6 م همم مو معنه همم مم همم مق ؟لصأ اهل دجسملا ةيحتب ةيمستلا له

 كن ةئاملا دعب رشع ثلاثلا ثيدحلا

 8 835 60 مل م مم ممم مهم م ممم همم مم ممم ممم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8 817 000 ع معمم همم م مم مم معمم م همم م همم ممم مق هتالص تلطب اًدمع ملكت نم

 8 81 ع مع مهم همم هم ممم مقل اًيهاس هتالص يف ملكت نم مكح

 0 ؟مالكلا ميرحتب اًلهاج ةالصلا يف ملكت اذإ

 64 5 00 م ل لمع م ممم همم مم ؟ةالصلا ةحلصمل ةالصلا يف اًدمع ملكت اذإ

 0 غ6 22.6.6 6مل هه ممم ممم مم ممم م عم همم ممم ممل ؟كحضلا هبلغ وأ دصق ريغب ملكت اذإ

 6894 0 م وم مل همم ممم ممم هم مم مم مم مق بجاو مالكب يلصملا ملكت اذإ

 ك0 اهلطبي ةالصلا يف كحضلا

 0 817 00و مم من ممول مم مق ممم مو ممم وم ممم جمل اهدسفي ال ةالصلا يف مسبتلا

 غ0 ؟ةالصلا يف ءاكبلا مكح ام

 100 ؟ةالصلا يف نينآلاو هوأتلا مكح ام

 684 00م وة و ممم مجم ممم مم موف ؟هدمح وأ هللا حبسف لصي وهو ربخب ريخأ اذإ

 نا ةئاملا دعب رشع عيبارلا ثيدحلا

 نك :نيثيدحلا جيرخت

 ا نيثيدحلا ظافلأ

 661 2206060 م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم معمم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 661 606660 مملة ممم ممم مو و ممم ممم فهم مم ممم ممم ممم همم داربإلاب رمألا نم ةمكحلا

 نا رهظلا ةالصب داربإلا مكح

 0 ؟ةعمجللا ةالصب داربإلا مكح ام

 6817 ل نم مو معمم م معتم مو ممم همم ممم همم مف ؟رضحلاب داربإلا صتخي له

 6817 0. فنه همهم ممم جمة عمم ممم هعمل ؟معأ وه مأ ةعامج لصي نمل داربإلا له

 نا داربإلا دح

 نا ةئاملا دعب رشع سمانخلا ثيدحلا

 688 6.0006 066000606 م مم ممم ممم مم ممم ممم ممم هم ممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 باتكلل ةماعلا سراهفلا لوألا دلجملا تايوتحم

 008 ...6006666 6066066060 ممم ممم ممم ممم ممن ممم ممم ممم تئاوفلا ءاضق يف بيترتلا مكح

 08397 عل ؟مدقي هيأ ىرخأ ةالص ترضح نيح اهركذف ةالص يسن نم

 681/2. لل م ممم مم ممم ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع تئاوفلا ةالص ءاضق له

 05/8 ..... ؟عوطتلا يف لخد دقو ركذ مث تاف ام ءاضق يسنف مامإلا ةالص ضعب هتاف نم

 60/8 60666606066600 م مم ممم ممم مبق ؟ةعامج يف اهنولصي لهف ةالصلا مهتتاف اذإ ةعامجلا

 684 2060000 م مم مهم ممم مم مق ؟بتاورلا نهننس يلصُت له تئاوفلا ضئارفلا

 6509 6600 6 0 م م ممر ممم ممم ممن ممم ممم ممم ممم مم مممف ةئاملا دعب رشع سداسلا ثيدحلا

 6388 0 0 م م م ممم ممم ممم م ممم م ممم ممم مم ممم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 6358 2.0 مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ؟ضرتفملاب لفنتملا ءادتقا زوجي له

 نا ؟لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص حصت له

 617 م م ل مم مم م ممم مم همم ؟رخآ اضرف لصي نم فلخ اًضرف ىلص اذإ

 0117 60 6مم ممم مو وم مة هم مق لاعفألا يف ىرخألا فلاخت نيتالصلا ىدحإ تناك اذإ

 633 مم مة همهم مهم ممم ممم م همم م ممم ممم ةئاملا دعب رشع عباسلا ثيدحلا

 0 ؟دربلاو ٌرحلا يف بوثلا ىلع دوجُّسلا مكح ام

 656 0000م ممم ممم ممم مم معمم همم مم ممم مق ةئاملا دعب رشع نماثلا ثيدحلا

 016 6000666 م0 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟هقتاع ىلع ءيش عضو نم ةمكحلا ام

 نا ؟نيقتاعلا ىلع ةالصلا يف ءيش عضو مكح ام

 نا ؟بوثلاب نيبكنملا عيمج رتس بجي له

 نا ؟هيبكنم دحأ رتس اذإ

 61 60 6 6 مم مم مم م ممم ممم ممم ؟هئزجي لهف اًطيخ وأ اًلبح هيقتاع ىلع عضو اذإ

 01197 6 مهمل ؟نيقتاعلا ىلع ءيش عضو يف لفنلاو ضرفلا نيب قرف كانه له

 كل ةئاملا دعب رشع عساتلا ثيدحلا

 نك ةئاملا دعب نو رشعلا ثيدحلا

 ه4 606606 ة منوم ممم م ممم ممم ممم مم ممم مم مصممو ممم ممم مام ممل نيثيدحلا ظافلأ

 834 6066م6 مم ممم ممم م ممم م ممم همم مم همم م ممم م :نيئيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا
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 ؟ ٠١ هزو
 (ه)ج

 0 امهوحنو لصبلا وأ موثلا لكأ مكح

 0 دجسم لك لمشي ماع ثيدحلا يف دراولا يهنلا

 000 لصبلاو موثلا لكآ هلوخد نم عنمي لهف ايلاخ ناك اذإ دجسملا

 0 ؟عماجملا نم هريغ دجسمل اب قحلي له

 0 ؟ةبيرك حئاور اهل ام اهريغ لوقبلا هذهب قحلي له

 00 ؟دجسملا مكح دجسملا ةبحرل له

 0 اخبط اههتامأ اذإ لصبلاو موثلا

 00 |مهتحئار بهذي ام امهدعب لكأو لصيلاو موثلا لكأ ول

 00 ةعامجلا ةالص نع فلختتلا دصقل امهلكأ اذإ

6 

 لوألا دلجملا تايوتحم

 0 ةئاملا دعب نورشعلاو يداحلا ثيدحلا
 00 لوألا دهشتلا مكح

 00 ريخألا دهشتلا مكح

 0 يك يبنلا نع مص دهشت يأب دهشتي نأ يلصملل زوجي

 0 ابم رهجي الو نيدهشتلاب رسي

 00 يناثلاو لوألا دهشتلل سولجلا ةيفيك

 0 دهشتلا يف كروتلاو شارتفالا مكح

 00 ؟دهشتلل ةأرملا سلجت فيك

 0 ةئاملا دعب نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 0 اهريغو ةالصلا يف دكني يبنلا ىلع ةالصلا مكح

 0 ريخألا دهشتلا يف دْيَْيَب يبنلا ىلع ةالصلا مكح

 0 ؟لوألا دهشتلا يف يب يبنلا ىلع ةالصلا عرشت له

 0 ةئاملا دعب نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 0000 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لكئاسملا

 0 ريخألا دهشتلا يف ءاعدلا مكح ام

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 هالا

 هالا

 ةهو/*

 مال

 ةهمو
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 يرجع ييلا لرج
 ىسسم ورا نيد» سيكس

 رىياويامب . نكح ىودحب تق جا تواحح

 باتكلل ةماعلا سراهفلا يناثلا دلجملا تايوتحم

 1مم مم هم مم همم وم ممم م ممم ؟هريغ مأ رتولا وه لهو دجهتلا وه ام

 فما عة ةم همم مهموم مة هم ووقف ةئاملا دعب نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 ك0 ةئاملا دعب نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 20 ةئاملا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 8 2. م ممم همم مم همهم همم م همهم همم همم م همم همم ةوممم :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 © 2. 0 ل م ممم مة ة مرمي ممم ممم ممم مم ممم ممر م ممم ممم مم ميم ممم ممر ممف ؟رتولا مكح ام

 غ0 ؟هرثكأو رتولا لقأ مك

 م ؟لوألا هرتو ضقني نأ هل لهف ليللا رخآ دجهتي نأ هل ادب مث ليللا لوأ رتوأ نم

 4 مم مم م ممم هل يناثلا رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص دعب نم رتولا تقو

 4 0 مم مم مم م ممم ؟حبصلا ةالص لبق يناثلا رجفلا عولط دعب رتوي نأ هل له

 86 م مول هم هو مف هوم ممم م مفعم ممم ؟ءاشعلا ركذ مث رتوأف ءاشعلا ةالص يسن نم

 11 مل ؟رتولا اهدعب يلصي نأ هل لهف برغملا عم اهالصف ءاشعلا مدق اذإ

 11 م ممم م تمم م مهموم همم همم ممم مم همم ممم ؟تاف اذإ رتولا يضقي له

 337 ممم ممم ما ممم ممم م ممم مم م ممم ؟رتولا ةالص دعب ركذلا نم لاقي اذام

 118 6 مم مم همم مم مم مم همم مم ممم ممم مم هم ممم مم هل رتولا ةالص تايفيك

 11 ع م ممم م عم ل ؟ل# هرتو ددع يف ةفلتخملا تاياورلا نيب عمجي فيك

 1 ؟مالسب ةثلاثلا نع نيتعكرلا لصفي لهف تاعكر ثالث ىلص اذإ

 0 ؟نيدهشتب مأ دهشتب نهيلصي لهف تالوصوم نهالص اذإ

 ١1 0 ا ا ا مل ا منامة لمة نة م للم م م مة ملة امم ةالصلا بقع ركذلا باب



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 0 ةئاملا دعب نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 00 ع ةالصلا بقع ريبكتلاب توصلا عفر مكح

 0 ةئاملا دعب نوثالثلا ثيدحلا

 0 ةالصلا بقع ثيدحلا يف دراولا ركذلا بحتسي

 ا ةئاملا دعب نوثالثلاو ىداحلا ثيدحلا

 0 تابوتكملا تاولصلا ربد حيبستلا عاونأ

 00 ةئاملا دعب نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 00 هتالص نع هيهلي ام ىلإ يلصملا رظن مكح

 00 رفسلا شل نيتالصلا نيب عمجلا باب

 0 ةئاملا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 ..برغملا ىلإ رصعلا الو اهريغ ىلإ حبصلا عمج زوجي ال

 ... اًريخأتو اًيدقت رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا مكح

 ... ؟الزان ناك اذإ نيتالصلا نيب عمجي نأ رفاسملل له

 ل ؟عمجلا يف نيتالصلا نيب ةالاوملا طرتشت له

 0 ةئاملا دعب نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 ل م مع م م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟ةالصلا لوأ دنع رصقلا ةين طرتشي له

 0 عج رصقت ال يتلاو رصقت يتلا تاولصلا

 0 ع ع ع رصقلا زاوخل ةريتعملا ةفاسملا رادقم

 0 ؟رفسلا دارأ اذإ رصقلاب أدبي ىتم

 ؟تويبلا نع جورخلا لبق ةالصلا رصقي له اوفلتخاو

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

0 

 لير

 54 لمة ممم الملة ممم مومف

 لا

 ١ هي قي ث ون لاو من ءيميي عمور ووو هوو و وفاو

0 

0 

 1 مم م ممم ممم ممم مم مممف



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 00 ؟رفاس مث اهلعف نم نكمتو ميقم ىلع ةالصلا تقو لخد اذإ

 00 ؟ةالصلا مامتإ دلب يف ماقملا دارأ اذإ رفاسملا ىلع بجي ىتم

 00 اا ددرتملا لزانلل رصقلا ةدم

 0 ؟رفسلا صخرب هيف صخرتي له ةيصعملا رفس

 00 ؟متي لهف ميقمب ىدتقا اذإ رفاسملا

 000 متأ رفاسم فلخ ىلص اذإ ميقملا

 0 ؟ميقم مأ رفاسم وهأ ىردي ال نم فلخ رفاسم ىلص اذإ

 00 نيرمألا دحأ هل حجرتي لو ءميقم وأ رفاسم همامإ له كش نإ امأو

 0 ؟همامإ ةينب هتين قلعي نأ متؤملل له

 0 ؟متي لهف لامو لهأ اهيف هل دلب ىلع رفاسملا رم اذإ

 0 ةأرملاو يبصلاو ضيرملا ىلع ةعمجلا بهجت ال

 00 ؟دبعلا ىلع ةعمجلا بجت له

 2000 ةئاملا دعب نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟مويلل مأ ةالصلل لسغلا له

 0 ؟ةعمجلاو ةبانجلل دحاو لسغ ئزجي له

 0 ةعمجلا لسغ وني ملو ةبانجلل لستغا اذإ

 0 ؟لسغلا هيلع بجي لهف اهرضح اذإ ةعمجلا هيلع بهجت ال نم

 لل لل ال ءءء زم مم مرة مة ممم لمة مم ة ممم ة لم مممم ةئاملا لعب نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا
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 يناثلا دلجملا تايوتحم
 © 0٠ج

 باتكلل ةماعلا سراهفلا (ه)ج

 88 22606  مممممم ممم م عم م ممم هجم ممم عم هم ؟ةدحاو ةبطخ ئزجت مأ ناتبطخ طرتشي له

 81 606 مل م م مم ممم مم عه م ممم همم همم هم ممم مم هم مق ؟ةبطخلا يف ئزجملا ردقلا وهام

 017 م م ممم اممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممف ؟نيتبطخلا نيب سولجلا مكح ام

 86 006 0 لم م فم ممم ممم ممم همم مم همهم ممم ةقممم ؟ةراهطلا نيتبطخلل طرتشي له

 66 060 مة مم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم معجم ممم ممم ممم موقف ائاق ةبطخلا مكح

 686 2.6606 ممم مم م ممم ممن ممم ممم ميم ممم ممم ممم ميمو ممم ةالصلا لبق ةعمجلا اتبطخ

 80 20060 6م لملم ممم ممم ممم معمم مفجع دجسملا لهأ لبقتسي بطخ اذإ بيطخلا

 85 6606 666 همه ممم همم همم مم ممم همم مههوجوب سانلا هلبقتسي بطخ اذإ مامإلا

 ل ؟ةبطخلا هيف زوجت يذلا تقولا لخدي ىتم

 8 6.66م مم م م ممم م مهم همم مم ممم همم مو مم ةبطخلا ىلوت نم ةعمجلا ةالص ىلوتي

 ك0 ؟ةبطخلا رضح نمم يلصملا نوكي نأ طرتشي لهو

 ك0 ؟ةعمجلا ةبطخ يف ءاعدلا مكح ام

 8/6 0006666 همهم ممم معمم ممم قمم هع ممم ممم م مم ممم ؟اعد اذإ بيطخلا ءاعد ىلع نَّمَّوي له

 06/6 22 م مم همم م ممم ممم هم ممم همم مم ؟ةيبرعلاب ةبطخلا نوك طرتشي

 نا ةكاملا دعب نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 نا :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 84 2.6666 مل للم ممل ممل ؟دجسملا ةيحت هيلع لهف بطخي مامإلاو دجسملا لخد اذإ

 00 كلذ ىلإ جاتحا نإ نيعماسلا نم ءاش نم بطاخي نأ بيطخلل زوجي

 51 ممم متم مم ممم ممم ممم مق ةئاملا دعب نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 بطخي وهو ةعمجلا موي بيطخلل تاصنإلا مكح

 0 هدعبل بيطخلا عمسي مل اذإ

 0 ؟هل تصني لهف فلسلل بس وأ ةعدبك مرحمب ملكت اذإ بيطخلا

 0 ؟يهنلا يهتني ىتمو بيطخلل تاصنإلا بجي ىتم

 4 2 مو ممم مم عم ؟نيتبطخملا نيب مامإلا سولج دنع مالكلا مكح ام



 نِحلا
06 2 

 ىناثلا دلجملا تايوتحم باتكلل ةماعلا سراهفلا (5)ج

 0 ؟تصني نأ هيلع بجي له بيطخلا عمسي ناك اذإ دجسملا ىلإ يثاملا

 0 بطخي مامإلاو ةراشإلا مكح

 آل ل مم هل همم همم م همم م عم م مق ةبطخلا لاح سطاعلا تيمشتو مالسلا در مكح

 3 مع ؟هيلع يلصي نأ عمتسملل لهف يو يبنلا ىلع ىلص اذإ بيطخلا

 00 بجاولا مالكلا

 ا 0 م مع ممم هلع ممم م همم همم ةئاملا دعب نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 0 ثيدحلا دئاوف

 الأ ل طة مم مم همم ممم م مجم مم مم ممم م موقق ةئاملا دعي نوعبرألا ثيدحلا

 6 ل مم وفم هموم وفم همم مم ممم همومه ممول :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 17 ل مم م م م مة ممم ممم ؟راهنلا أدبي ىتمو ةعمجلا ةالصل ريكبتلا مكح

 ايا هو ممم م همم همم م همم ممم ممق ةعمجلا ىلإ ءيجملا اهيف بجي يتلا ةفاسملا

 عم ةعمجلا همزلت له اوفلتخاف «ةعمجلا هيف ماقت يذلا رصملا وأ «ةيرقلا جراخ ناك نم

 ا م ممم ممم ممم ممم مم ومصمم مو موه عج مق ؟ال مأ رصملا وأ ةيرقلا لهأ

 غ0 ؟ةعمج رفاسملا ىلع له

 اله 0 م امم ممم مف مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ؟هنم حصت لهف ةعمج ىلص اذإ رفاسملا

 1/6 6 معمم هعمل هم مل ؟روضحلا همزلي لهف ةعمجلا اهيف ماقت ةيرق لزن اذإ رفاسملا

 الا ل م ننزل مهن وقمة ة لقمة رنة ممم ون ممم مهمة ةممممف ؟نجّسلا يف ةعمجلا ماقت له

 ؟اهرخآ يف بهذ نمو ةروكذملا تاعاسلا نم ةعاسلا لوأ يف بهذ نمرجأ يوتسي له

 اال ل. ال مة ا المن م ممم منة ة ممم مة ة معمر فة ممم متم يمنة من ممن مام معمم مومن مممف

 01 ةئاملا دعب نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا

 1/4 6 م وة م مم هم ممم همم مم همم ممم ممم م ممم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 خل ىدارف ىلصت الف ةعاجللا ةعمجلاا ةالصل طرتشي

 الق ل مم ممم ممم ممم ممم ممم مة ممم ومو معمم ممم مم ةممتم ةعمجلا ةالص تقو

 8 مم لمة رمق ممر فت تمم منة يم ممم من ممم من مومن مة فمجممف ؟ةعمجلا كردت اذاب

 للل) لن ث رن مالم تمم ممن ء مم ممم مم ء ممم متم نم مة متم ممم ممم مج و ممم اًرهظ اهالص ةعمجلا هتتاف نم



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 ةئاملا دعب نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 ةئاملا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 قفة ة مو ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم ممم اممم ممم ممف ؟ةعمجلا تقو رخآ ىتم

 0 ةعمجلا ةالص يف مهو رهظلا تقو جرخ اذإ

 0 ؟اولص ىتح عجري ملف ًاضوتي بهذف ثدحأ اذإ

 ... كلذ هلف اهريغو ةجاح ءاضقل جورخلل جاتحا اذإ ةبطخلل عمتسملا

 0 ةسمخ مالسإلا يف دايعألا

 0 ا ا ع ؟ديعلا ةالص تع رش ىتم

 0 دئاوزلا تاريبكتلا يف نيديلا عفر مكح

 0 دئاوزلا تاريبكتلا ضعب هتتاف وأ ةعكر مومأملا كردأ اذإ

 0 لاوزلا ىلإ سمشلا عافترا ديعلا ةالص تقو

 0 سمشلا عولط لبق ديعلا ةالص ىلصت ال

 0 لاوزلا دعب ديعلا ةالص ىلصت ال

 ؟كلذ نم ةمكحلا امو رطفلا ةالص رخؤتو ىحضألا ةالص لجعت له

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ننال رن رم و ور رين وة ووو وو. هةوووو هوو و واهو

 هول ثروة وو و ووو وتو ميه مه و وهوه ف ف افاو

4 

 ل

 م86 لل

4 



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 ََس :

 (0)ج

١ 

 ةه”ا/
 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 48 06 ل مج م همم همم همم ممم همم م ممم معمم هم اهل عامتسالاو ديعلا ةبطخ مكح

 403 6م ممم و م ول ؟اهرضح نمل ديعلا ةبطخ لاح يف مالكلا مكح ام

 نا ؟ناتبطخ مأ ةبطخ ديعلل بطخي له

 417 2 ل مجم همم مم ممم مجم همم ممم معمل ؟ديعلا موي ةظعومب ءاسنلا صصخت له

 4 الة م همة م ممم مومو م ممم ممم ممر ممم ممول نيديعلل ةماقإلاو ناذألا مكح

 4/4 06 نومهم ممم هوم ممم مم مم ممم مم موقق ؟نيديعلل ناذألا ثدحأ نم لوأ نم

 44 6.006 6 م0 0 مم قر مرنم ممم ممن ممم ممم وم ممق ؟ةعماج ةالصلاب نيديعلل ىداني له

 ]6 8 مم همة م مة ممم مة مم مق ةئاملا دعب نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا

 16157 وة ممم مة همم هم ولل ةئاملا دعب نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 137 ل م م م هم م م ع م قل ةئاملا دعب نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا

 18 5 ل م مو مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 188 0 ل مم هلم مم ممم مع م ممم ممل ىلصملا ىلإ ديعلا ةالصل جورخلا مكح

 188 ل لل مم ممم ممم همم ممم م مل ىلصملا ىلإ ءاسنلا جورخ مكح

 1ع اممم وو مة مم ومهم ممم هم ممف ؟اهتيب يف يلصت لهف ةأرملا جرخت ملاذإ

 1017 ملل ؟اهيلصي فيكو اهيلصي له مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نم

 آل ل لة ممم هم مملل ؟هنم حصت لهو رفاسملا ىلع ديعلا ةالص بجت له

 184 6مل منهم ممم هموم ؟عنصي اذاف بطخي وهو ديعلا لص دق مامإلاو ءاج اذإ

 آم وم مهموم م ممم مم ممم همهم م ممل بيطخلا ءاعد ىلع سانلا نيمأت

 آو ل ل م همه ممم ممم م مو مم همم ممم م رطفلا ديع يف ريبكتلا مكح

 آلم مم ممم ممم ممم ممم ممم ؟رطفلا ديع يف ريبكتلا أدبي ىتم

 111 للم ممم ممم مومن ممم همم مم هو ؟رطفلا ديع يف ريبكتلا يهتني ىتم

 1117 ممم معمم م همهم ممم مهم مم همم همم م مق ىحضألا ديع يف ريبكتلا مكح

 1١1م معمل ؟ يهتني ىتمو ىحضألا ديع يف ريبكتلا أدبي ىتم

 115 6 ممم مم معمقة نم م ممم جم مم ممم مم ؟نيديعلا يف ريبكتلا ةفص يهام

 118 26مل ل م ممل ام همم مل ؟ريبكتلا اهيف بحتسي ىتلا تاقوألا ىه ام
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 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 لل اهريغو نيديعلا يف يعامجلا ريبكتلا مكح

 11107000 ممم منة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممق فوسكلا ةالص باب

 1117 علمهم ممم معمم ممم مم مل ةئاملا دعب نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا

 ا14١ م ممم ممم مت ممم ممم ممم ممم ممم ممم معقم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ١14 ل ةعماج ةالصلاب اهل ىداني لب ماقي الو فوسكلا ةالصل نذؤيال

 114 م مم م هم عم هم ممم مم ع ممم مم م م هم ممم همم مم م ممم دجسملا يف فوسكلا ةالص

 118.006 معمول م ممم ممم همم ملق ةئاملا دعب نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 137 8 0 م م مة مم ممم م مم م مم م ملل ةئاملا دعب نوسمخلا ثيدحلا

 13713 26 مع م مم م مم مم مم م هم مم م م همم هم م مم مم هم هم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1719 م م ممم مم ممم م مم هم هم ممم م مم ممم م م سمشلا فوسكل ةالصلا مكح

 133 م مم همم ممم ممم مم ممم همم ممم م مم مق رمقلا فوسكل ةالصلا مكح

 137137 6 ممله م م همم هم هم ممم هم ممم م مم مم ممم ؟رمقلاو سمشلا فوسك عقي ىتم

 1 مع درفنم لاو رفاسملل اذكو ةعامج يف فوسكلا ةالص مكح

 1١1 م مة مة ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مف ءاسنلل فوسكلا ةالص مكح

 1376 2 ل طم مع م م مم مم همم هم همهم ممم همم معمم همم همم هم م ؟فوسكلا ةالص ةيفيك

 1178 6. للم ممم ع م ممم ممم مم ممم همم ممل رافغتسالاو ريبكتلاو ءاعدلاو ركذلا مكح

 1176 0.06م م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ؟فوسكلا ةالص يف ةءارقلاب رهجي له

 ا ؟فوسكلا ةالص يف ةعكر لك نم يناثلا مايقلا يف ةحتافلا أرقت له

 170 0 عم مم هم ع م ممم هم هم همم ممم ؟يناثلا عوكرلا يف مامإلا مومأملا كردأ اذإ

 137 معو هم همم ؟بحتسم مأ بجاو وه له لوألا عوكرلا دعب ام

 1317 مم مم ممم ممم ممم مم مه ممم ممم م مقلق فوسكلا ةالصل ةبطخلا مكح

 174 ع عع م ع ءالجنالا دعب الإ ملعي مل اذإ فوسكلا ةالص ىضقت ال

 ١8 ل عمهم همهم ممم ممم ممم ممم مم مهم مقق ءالجنالاب فوسكلا ةبطخ توفت ال

 1780000 لفة م معمم فم ممم م م هعمل ةئاملا دعب نوسمخلاو يداحلا ثيدحلا

 179 و مومو ممم م ممم ممم مم مم ممم همم ممم مم ممم ممم همومك ثيدحلاب قلعتي ام



 ١1 م ول ممم مو ممم مم ممم ممم ممم عمم م مم ممم هو مف ءاقستسالا ةالص باب

 ل ءاقستسالا فيرعت

 ١1 و ل م ممم مم ممم ممم ممم ممم مة ممف ةئاملا دعب نوسمخلاو يناثلا ثيدحلا

 17ه مم ممم ممم ممم ممم مة ممف ةئاملا دعب نوسمنخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 15 ممم ممم مم قمم مم ممم م مم مم ممم همم عمم مم مم ممم همم مق ةنس ءاقستسالا

 776 م همم هموم ف مولع مق ممم مهما ممم همم همهم مهمل ءاقستسالا تايفيك

 71 ل مل ممم ممم مم همم م هلق ىلصملا ىلإ ءاقستسالا ةالصل جورخلا بحتسي

 نا 0 لصملا ىلإ ربنملا جارخإ بحتسي

 18 م مة اممم ممم ممم ممم ممم مما م ممم ممم مملة ممم ممل ءاقستسالا ةالص تقو

 1 ممم ممم معمم ممم م ممم ةماقإ الو ناذأ ءاقستسالا ةالصل سيل

 17 ل ل مع هم عل عمم هم همم م مم ممل ؟ةالصلا مأ ةبطخلا ءاقستتسالا يف مدقي |مهمأ

 1 ل ملم همم ممم ممم وعم ممم ممم هومف ؟ناتبطخ مأ ةبطخ ءاقستسالل له

 1 هءادر لوحيو ةلبقلا لبقتسي نأ ءاقستسالا ةبطخ نم غرف اذإ مامإلل بحتتسي

 ١ ا م ومع ممم ممم مم ممم همم ؟مامإلا عم مهتيدرأ نومومأملا لوحي له

 184 ل مل م ومو هم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم مم مق ءادرلا ليوحت ةيفيك

 3168 ا عع معمل ؟اهبلقي لهف ةءابع وأ ةّبج الإ هيلع نكي ملاذإ

 188 ل ةلبقلا لابقتسا الو ءادرلا ليوحت هيف سيل ةعمجلا ةبطخ يف ءاقستسالا

 0 ةلبقلا لابقتسا لاح ارس ءاعدلا بحتسي

 183 66مل همم ممل ؟مهسفنأل نوعدي مأ مامإلا ءاعد ىلع نومتؤملا نّمؤي له

 ا كلذ ةيفيكو ءاعدلا يف يديألا عفر يف ةغلابملا

 1 617 لل ملم مو ممم ممم ممم م م ممم قمم هموم هموم وم هعمل ءاقستسالا ةالص مكح

 15317 مم مل ممم ممم ممم ممم ممم ممم تمم مة ممف ءاقستسالا ةالص يف ةءارقلاب رهجي

 0 ءاقستسالا ةالص ةيفيك

 0 ؟اوقسي ملو اوقستسا اذإ ءاقستسالا رركي له



 ىناثلا دلجملا تايوتحم

 0 اوجرخي نأ لبق اوقسف ءاقستسالل اوبهأت اذإ

 0 اولصي نأ لبق اوقسف ءاقستسالل اوجرخ اذإ

 00 نيملسملا عم ءاقستسالل ةمذلا لهأ جورخ مكح

 0 هترضم مهنع فرصي نأ هللا اوعد ررضلا لصحو رطملا رثك اذإ

 0 ءارحصلا يف عامتجا الو ةالص رطملا عاطقنا بلطل عرشي ال

 0 ؟1155 يبنلا توم دعب ةعورشم فوخلا ةالص له

 غ0 ا ةئاملا دعب نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟ ديطت» رمع نبا ثيدح يف ةروكذملا ةفصلا ىلع ةالصلا زوجت له

 0 ؟اهتعكر ةفئاط لك تضق ىتم

 0 ةئاملا دعب نوسمنخلاو سماخلا ثيدحلا

 )000 ا :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لم مم م همم ممم مة ممل ثيدحلا اذه يف تدرو يتلا ةيفيكلا ىلع فوخلا ةالص

 0 ؟هدعب وأ مامإلا مالس لبق ةيناثلا ةعكرلا ةيناثلا ةفئاطلا يضقت له

 0 مامإلا ةقرافم يونت اهتعكر ماتل تماق اذإ ىلوألا ةفئاطلا

 0 ؟هسولج لاح يف مامإلا قرافت ىنم ةيناثلا ةفئاطلا

 0 ؟ةكَي يبنلا اهالص ةالص لوأ يهام

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةئاملا دعب نوسمخلاو سداسلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ ةزئاج رباج ثيدح يف ةدراولا ةفصلا هذه

 0 طورشب رباج ثيدح يف ةدراولا ةفصلاب ةالصلا زوجت

 00 فوذخلا ةالصل ةعبارلا ةفصلا
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 ]8 م همهم مم ممم مم مومو ممم ممم ممم مم ممم ممول ؟ةماقإو ناذأ فوخلا ةالصل له

 ١1 مم مرنم م مة مرة ممم م ممم مو ممم ممم م ةينف ؟فوخلا ةالص سرغملا ىلصت فيك

 ١1 ل فوخلا ةالص ةئيه ىلع فوخلا ةدش يف فوسكلاو ديعلا ةالص ىلصت

 1١3535 لة هه ملم همم مهو م مو مف فوخلا ةالص مهب ففخي نأ مامإلل بحتتسي

 1١35 ل ل همم ممم مو ومو م مو وة معتم ؟لاتقلا ءانثأ نيتالصلا نيب عمجلا مكح ام

 ١77 ... كلذ ريغ وأ عبس وأ ليس وأ ودع نم هل لصح فوخ لكل نوكت فوخلا ةالص

 ١7 1* 0 ا ا ا ا ا ا ع ا ا ع مرحملا لاتقلا يف فوخلا ةالص مكح

 1ع معمم ممم م معمم هم عم مق ؟فوخلا ةالص ىلصي نأ هل له هبرهب ىصاعلا

 1 عم مل ؟ةالصلا حصت لهف فوذخلا ةالص نمألا يف مهب ىلص اذإ

 ١55.000 60 م ممم مملة مم ممم نمأ ةالصلا ءانثأ يفو فوخلا ةالص ضعب ىلص اذإ

 13 علل ؟رضاحلا اننامز يف فوخلا ةالص ىدحإ قيبطت نكمي له

 طاق م م موو مة ممم م ممم نومة وو ممم مووت ممم ممم وم ممف ةالصلا يف حالسلا لمح مكح

 ل ؟هلمحي ملو هيدي نيب حالسلا عضو اذإ

 آو م ممم ممم ممم ممم ممم مة ممم ممم ممم ممم مم همم ممم ممم ممم زئانجلا باب

 ١5 ا مم ممم ام ممم ء ممم ممم ممم م ملت ةئاملا دعب نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا

 آو م لمة ممم مم مم معو مم هم ممم ةئاملا دعب نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا

 اا وهو ممم مهمه ممم م ممم ملف ةئاملا دعب نوسمنلاو عساتلا ثيدحلا

 3117 م لل همم ممم همم همم همم م ممم هوم ممم ممم مم همم : ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 134 26.6 م ومنة فهم ممم ممم هم ممم ممم م ممم ومنة ممم مم ممم ؟ةزانجلا ىلع ىلصي نيأ



 باتكلل ةماعلا سراهفلا يناثلا دلجملا تايوتحم

 آ14 2 ا نمو ممم ممم ممم همم ممم ممم مهتم ممن م ممم ةممف ةزانحلا ىلع ةالصلا مكح

 00 ةزانجلا ةالص بوجو هب طقسي ددع لقأ

 ا١ا/8 ل مقوم هوم همم مة همم م همم ممم ءاسنلا الإ ةزانجلا ةالص رضحي مل اذإ

 1/8 م مهم ممم مم ممول 00 بئاغلا ىلع ةالصلا مكح

 ل ريقلا ىلع ةالصلا مكح

 الأ لل لو همم وم معمم همم مهم همم م ممم همم ربقلا ىلع اهالخ ىلصي يتلا ةدملا

 ا! 6و طلو همم عمو همهم مم همم همم مم ممم ممم هم همم ؟يبصلا ىلع ةالصلا مكح ام

 13/1 ل لمع هوو همم همم همم م ممم همم م هم م ممم ممم هم ؟هيلع ىلصي له طقسلا

 13/6 6. ل ل مهم همهم ممم مم م ممم م ممم قوف اهف رهشأ ةعبرأ هيلع ىتأ اذإ امأ

 18/8 لمنع مع ممم ؟هيلع لصيو نفكيو لسغي لهف تيملا ضعب دجو اذإ

 آل 6 وة ممم ممم همم ممم ممم مم ممم مق تيملا نفد دعب تيملا نم ٌءزج َدِحَو اذإ

 1101 2 ل ع مع م م مم همم م هم مم مم هل هيلع ةالص ريغ نم تيما نفد اذإ

 1/14 م ممم فو ومع همم مج مم ممم م همم م ممم هموم ؟تيملا ىلع ةالصلاب قحألا نم

 ا زئانجلا تاريبكت ددع

 ١1/4 6.6.06 6 م مومو ممم ممم ممتن ممم م مم ممم ممم مم مبف ؟ةزانحلا ىلع تاريبكتلا مكح ام

 ١1/4 6و نمو م موو همم ووو هةموو م مهموم ممم موممف تاريبكتلا يف يديألا عفر مكح

 آف ل لو م همهم مم هن ؟حاتفتسالا ءاعدب يتأي له ىلوألا ةريبكتلا دعب

 الع ل امو و ممم مم هلم م ممم مم ممم همم هم ممم ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارق مكح

 ل ؟ةيناثلا ةريبكتلا دعب لوقي اذام

 اقل. لو مو وعم و وم هموم م هم ودق ؟ةزانجلا يف كي يبنلا ىلع ةالصلا مكح ام

 ل كلذ يف يفكي ام لقأو ةزانجلا يف ْدَبَي يبنلا ىلع ةالصلا ةغيص

 اال نعل مع ول م ممم همم همم ممم مة مق ؟ةثلاثلا ةريبكتلا دعب لاقي اذام

 14 ل مل هموم ممم مم ممم ممم تم همم ممم مم مم هم و مق نكر تيملل ءاعدلا

 1 ممم وتمت هوم ممم مم ممم ممم م ممم ممم همم ممف ءاعدلا نم بجي ام لقأ

 1١4 م لة ملم مة ة مم ملم مء ممم مة ممم مم مممم ؟ةزانجلل صوصحمم ءاعد نيعتي له

 1١4 .... 606606600000 نم ممم مر معن ماعم مما مم متممم ؟ءاعدلاب تيملا صيصخت طرتشي له



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 بنحلا

 ا نرسل
 (ه)ج

 ا ؟ريبكتلاو ءاعدلاو ديب يبنلا ىلع ةالصلاو ةءارقلاب رسي له

 0 ؟هل ىعدي اذاهبف ةّيبص وأ اًيبص ناك اذإ تيملا

 00 ؟ةعبارلا ةريبكتلا دعب وعدي له

 0 ؟ةسماخلا دعب وعدي لهف اسمح ربك اذإ

 0 ةزانجلا ةالص يف مالسلاب رارسإلا

 0 اهي الإ حصت ال يتلا ةزانجلا ةالص تابجاو ددع

 000 ةزائجلا تاريبكت ضعب هتاف يذلا قوبسملا

 00 تاريبكتلا ضعب هتتاف نم ءاضق ةيفيك

 ل ؟ةحتافلا ةءارقب أدبي وأ هعباتي لهف ءاعدلا يف وهو مامإلا كردأ اذإ

 0 ؟فوفص ةثالث ىلإ مامإلا ءارو نيلصملا ئيزجت بحتسي له

 00 ؟ةزانجلا ىلع ةالصلا يف امص دحاولا نوكي له

 ةئاملا دعب نوتسلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟لجرلا نيفكت يف ةنسلا يه ام

 00 ؟يبصلا نّمكي مك يف
 00 ةأرملا نيفكت يف ةنسلا

 00 اًضيبأ نفكلا نوكي نأ بحتسي

 00 ؟دولجلاو حالسلاو بايثلا هنم عزني له ديهشلا

 ةئاملا دعب نوتسلاو ىداحلا ثيدحلا

 هيام م مرام ري اف هدف و وي مو ووو ومو وو و ةيوع م هموم وو و مه هوو هواهم

 هجن عث نومة دومة و وعون و ويد د وون وو عن جاو ماهو اماه

 باتكلت ةماعلا سراهفلا
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 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 «08 مة مم مة نم مهمة م همم و ممم مم ةئاملا دعب نوتسلاو يناثلا ثيدحلا

 و81 ل ملم هو ممم ممم ممم م ممم م ممم همم مم م م همم م م مو ممل تيملا لسغ بوجو

 3813 ع مم ممم م م ممم مم مم مم همم ؟هربق شبني لهف لسغ ريغ نم نفد اذإ

 338017 م ممم وو مم ممم ممم ممم ممم ؟لسغلا دنع هبايث نم تيملا درجي له

 #7 ا اة مل موه ممم ممم مومو ممم ديلاب اهترشابم الو تيملا ةروع ىلإ رظنلا زوجي ال

 388 ممم مم م ممم مم ممم ممم م مق ؟تيملل ةبجاولا تالسغلا ددع مك

 0 ؟تالسغ عبس نم رثكأ تيم لا لسغي له

 38 8 م هه ل هم ممم ممم همم لق ؟اًضئاح وأ اًبنج تام اذإ تيملا لَّسْغي مك

 3 88 2 م ممم مو مم همم مم م ممم ممم همم م ممم همم ومو مم ممم تيملا لسغ ةيفيك

 اوه 1 م م همم ممم هع مم م مم ممم م همم م ممم موق تيملا لسغ يف نمايملاب ءدبلا بحتسي

 و81 مو مف ه هموم م ممم مم همم منعم همم همم ممل ؟قشنيو تيملا ضمضمي له

 01# ل طل ل ل ممم هم مهم م ممم م م م معمم ممم ممم م ممم همم مم و ممم ؟روفاكلا لعجي فيك

 3 ه8 ل امل ل هموم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم مم ممم همم ممم م مق ؟ةتيملا رعش رفضي له

 3 0 م مو مم ملم ؟ةساجن هنيفكت لبقو هلسغ دعب تيملا جرف نم جرخ اذإ

 8304 ا ممم ممم م ممم ممم همم ممم مم م همم راخلا ءاملاب تيملا لسغ مكح

 884 معة ممم مع مم هه ملل يرهتلا ةيشخ وأ ءاملا دقفل تيملا لسغ رذعت اذإ

 و18 ل معة همم مم مهم همم همم ممم همم ممم ممم ممم هموم هنوف ؟لسغي له ديهشلا

 818 ممم م ف مف ممم مم ممم م هم ممم ؟هوركم وأ مارح ديهشلا ليسغت لهو

 نم لاتقلا مايق لاح رافكلا لاتق ببسب تام نم وه لسغي ال يذلا ديهشلا

 311 عمم م هما رافكلا لاتق ريغب اوتام نيذلا ءادهشلا مكح

 313 ؟هيلع ىلصيو لسغي لهف لدعلا لهأ نم الجر ةاغبلا تلتق اذإ

 9117 م هم هول ؟لسغي لهف هلهأ وأ هسفن وأ هلام نود وأ اًلظ لثق نم

 9513 المهم وة ومهم فهمهم همم موقق ؟هيلع لصيو لسغي له ةاغبلا نم لوتقملا

 313 ع مل مو همم ممم همم مم ممم هموم هم هم مع ممم ممم ؟تيملا لسغب قحألا نم

 31 ل م مو همم مم مم م ؟هتنباو همأك همراحم نم ةأرملا لسغ لجرلل له



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 315 م ممم همهم ومو ؟اهمراحم نم ناك اذإ لجرلا لسغت نأ ةأرملل له

 314 ممل همه معقم همم همم معمم همم م ممم همم م ممم م همم هم ؟لكشملا ىثتخلا تام اذإ

 5098 م ممم ممم من مهمل هموم هل تام اذإ ريغصلا يبصلا لسغ ةأرملل زوجي

 9818 6 م ملهم ممم ممم م ممم ممم ممم مم مق ؟ةريغصلا ةلفطلا لسغي نأ لجرلل له

 715 م م مع همم همم ممم مم ممم همم همم ممم ؟هتأرما لسغي نأ جوزلل له

 ل اهجوز ةأرملا لسغت نأ زوجي

 ا ؟رخآلا لسغ نيجوزلا دحأل زوجي لهف اًيعجر قالطلا ناك اذإ

 3117 م ممل ةدعلا يف تناك نإو تام اذإ اهجوز لسغت ال ةتوتبملا ةقلطملا

 31397 ل ومهمة ممم ؟هلسغت يه وأ اهلسغ هل لهف ةيمذ ةجوزلا تناك اذإ

 غ0 بناجألا لاجرلا نيب تومت ةأرملاو ءبناجألا ءاسنلا نيب تومي لجرلا

 8114 م فج همم م ممم ممم امم همم م ممم ممم همم ممم ممم ممل رفاكلل ملسملا لسغ

 814 ملل ة همم ممم مم همم مما مم ممم موق ؟ملسملل رفاكلا ليسغت ئرجي له

 814 2666 مم ملء مم مه مم مة ممم همم م مم مم همم م ممم ةئاملا دعب نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 514 0 ل رة قة نة مم ممم ممم مرمرة ت ممم مهموم نمو ةيممل زئانجلل ءاسنلا عابتا مكح

 7178 6 ل منن ممم مم ممم ممن ممم ممم موف مقف ةئاملا دعب نوتسلاو عبارلا ثيدحلا

 58 ل م ماهم مهم موو مو همم وموت ممم مو ومو :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 317 ل ف لمهمة ممم هموم همم همم ممم همم هوم م م همم مق ؟ةزانجلاب عارسإلا مكح ام

 ا ةعدب ةوطخ ةوطخ ةزانجلاب ىبئملا

 751 اة ممم مم ممم همم مم ممم من مم مة مم هو ممم مم هوم مق ةزانجلاب عارسإلا طباض

 ا ةزانجلا لمح مكح

 33715 ل ل لمع ل هم عم هم مم م مم همم ع مج مج همم هم مم ممم م مق ؟تيملا لمحي اذام ىلع

 53735 مة هم م ممم ممم ممم ممم اممم م ممم امم ممم ممم ممم ممم م موقف ؟ةزانجلا لمح ةيفيك

 370737 م هفوة ف م ممم مم همم عمم م همم همم ءاسنلا نود لاجرلا ةزانجلا لمحي

 830 م مف هه ممم ممم ممم همم هموم مم همهم ؟ةزانجلا لمح لاح لاقي ركذ كانه له

 ؟ 71 ل ل مم م م م هوم مم مم ممم ممم مم م ممم ةرايسلا ىلع ةزانجلا لمح مكح



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 00 رخآ دلب ىلإ تيملا لقن مكح

 0 ا ا ا ةئاملا لعب نوتسلاو سماخلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لاسملا
 00 ؟ةأرملاو لجرلا ةزانج يف مامإلا فقي نيأ

 0 ؟ةدحاو ةعفد نهيلع ىلصي له زئانج تعمتجا اذإ

 00 ؟مدقي امهيأ ءاسنو لاجر زئانج تعمتجا اذإ

 0 ؟مهسوؤر نيب ىوسي له ءاسنو لاجر عمتجا اذإ

 0 ةئاملا دعي نوتسلاو سداسلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نوتسلاو عباسلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نوتسلاو نماثلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نوتسلاو عساتلا ثيدحلا

 0 ةئاملا دعب نوعبسلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟ةأرملاو لجرلا نفد ىلوتي نم

 0000 ؟لجرلا نفدب ىلوألا وه نم

 00 ؟ةأرملا نفدب ىلوألا وه نم

 00 ؟اهماحرأ مأ اهجوز مدقي |مهمأو

 0 هربق يف تيملا عضو اذإ نفكلا دمع حت

 0 ؟تومي نأ لبق هربق رفحي نأ لجرلل بحتسي له

 0 هربق يف ةلبقلا ىلإ تيملا هيجوت مكح

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 يناثلا دلجملا تايوتحم

 ل عم ؟بجاو وأ «ةنس ةلبقلا ىلإ هربق يف تبملا هيجوت لهو

 0 ؟هربق يف تيملا عضوي بنج يأ ىلع

 0 ةاكزلا فيرعت

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 هضورف نم ضرفو مالسإلا ناكرأ نم نكر ةاكزلا

 0 ؟ةاكزلا ضرف لوأ ناك ىتم

 لقمر مم مة مة ممم مرمر رو مرة رمم لقاع غلاب رح ملسم لك ىلع ةاكزلا بجت

 0 ؟نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بجت له

 ل ؟اًيح لصفنا اذإ هريغ وأ ثرإلاب نينجلا ىلإ بوسنملا لاملا

 00 سوجملا الو باتكلا لهأ ىلع ةاكزال

 0 ؟رخآ دلب ىلإ لاملا هيف يذلا دلبلا نم ةاكزلا لقن زوجي له

 0 هأزجأ لداعلا مامإلا ىلإ ةاكزلا عفد اذإ

 0 ؟رئاجلا ناطلسلا ىلإ ةاكزلا عفد ئرجي له

 0 اهبوجوب هفارتعا عم اهب اًلخب ةاكزلا عنم اذإ

 00 ؟هتمذ اهب أربت لهف ليخبلا نم ةأاكزلا تذخأ اذإ

 00 اهبوجول اًركنم ةاكزلا ءادأ نم عنتما اذإ

 0 ؟لاتقلاب الإ ةاكزلا ذخأ مامإلا عطتسي مل اذإ

 ؟لداعلا مامإلا اهيطعي مأ هسفنب هتاكز ميسقت ىلوتي نأ لضفألا له

 0 تعاض ىتح ريقفلا ىلإ اهعفدي ملف ةاكزلا رخأ اذإ

 0 ؟اهتاكز دؤي ملو نونس هيلع تضم اذإ

 0 هيلع ةاكزلا بوجو دعب لجرلا تام اذإ

 0 ةثرولا ىلإ لاملا لقتنو لوحلا ءانثأ يف ثروملا تام اذإ

 000 ةينب الإ ةاكرلا جارخإ ئرجي ال

 ول ثلث مث م دهم ور ويف هو يعو نة قي م و ووقع

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 545 0 6 0 مومو مومو تمم ممم ممم م ممم ومو ؟نيكسملاو ريقفلا نيب قرف كانه له

 808 م ملمع م ممل ءاينغأ اوناك نإو اهنم نوطعي ةقدصلا ىلع نولماعلا

 864 ةقدصلا نم ىَطْعَي هنإف اًنزاخ وأ اًيساح وأ اًبتاك ناك ءاوس لماعلا

 8815 2ع معمم ممم همم عم همم مم م ممم مم مم ممم همم م ممم م م ممم ؟لماعلا يف طرتشي اذام

 0 ؟ةوبنلا تيب لآ نم ةقدصلا ىلع لماعلا نوكي نأ زوجي له

 0 ؟مشاه ينب يلاوم نم ةقدصلا ىلع لماعلا نوكي نأ زوجي له

 10 ؟مالسإلا روهظ دعب اذه ىلإ جاتحي لهو 4 َمُجيوُِةَفََوُملاَو :ىلاعت هلوق

 98/8 0 لو ممم ممم ممم ممن ممم معمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم ممل مهبولق ةفلؤملا عاونأ

 104 ؟معأ وه مأ بتاكملا ةناعإ مأ قتعلا هب دارملا له # ٍِباَمَرلَأ فول :ىلاعت هلوق

 1584 0 م 0م ممم مم ممم ممم ممم ممم مة ممم ممم ممم ممم مول ةاكزلا نم نوطعي نومراغلا

 88 مة ه ممم ممم ممم همم مم ممم هوقو ؟ناعي لهف اهنم بات مث ةيصعم يف مرغذإ

 8811 همم مم ممم مم ؟اًينغ ناك نإو هللا ليبس يف يزاغلل ةاكزلا عفد زوجي له

 آم ممم مم همم ةولق ؟طقف داهجلا هب دوصقملا مأ هللا ليبس نم جحا له

 8 م م عمم ممم هم ممم مم ممم رفاسملا وهو ليبسلا نبا ةاكزلا فراصم نم

 3344 ؟ضعب نود مهضعب ءاطعإ زوجي وأ ةيناثلا فانصألا باعيتسا بجي له

 8514 م مم همم مم ممم مم ممم مم ممم مم مم ممل مشاه ينب ىلع ةضيرفلا ةقدص مكح

 8918 ل ممم م ممم م م همم ممم ممم هم مق ؟ةقدصلا مهيلع مرحت له بلطملا ونب

 816 6 م مه هةموو ممم ممم ممم م همهم ممم مق ؟تيبلا لآ ىلع ةلفانلا ةقدص مكح ام

 110 ممم مم همم ممم معمل بلطملا ينبو مشاه ينب يلاوم ىلع ةقدصلا مكح

 0 بستكم يوقل الو ينغل ةقدصلا لحت ال

 71/4 م للم معمل ؟ةاكزلا نم ذخألا هعم زوجي ال يذلا ىنغلا دح وهام

 ا دلولاو نيدلاولاك مهتقفن هيلع بجت نمل ةاكزلا ءاطعإ زوجي ال

 9178 ل ؟نيبتاكم وأ نيمراغ اوناك اذإ هدلوو هيدلاو ىلإ ةاكزلا عفد زوجي له

 األ ل علل ؟دلولاو نيدلاولا ريغ نيبرقألا ىلإ ةبجاولا ةاكزلا عفد زوجي له

 كالا ل م ممل م عج م مم مم همم مم مم م مق هتجوزل هتاكز عفدي نأ لجرلل زوجي ال



 باتكلت ةماعلا سراهفلا يناثلا دلجملا تايوتحم

 811 م هم لم هعمل مم ممم ممم ممل ؟اهجوزل اهتاكز عفدت نأ ةأرملل زوجي له

 ؟ا ا ا م م ممم موجوع همم م م مقف ةئاملا دعب نوعبسلاو يناثلا ثيدحلا

 81/6 2 6 فوم همم مم هم ممم ممم مع هم مم مم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 839/6 مل مل ملم مم ع ممم مم ممم مم مم ممم ؟ةاكزلا اهيف بهجت يتلا ءايشألا يه ام

 81/8 م عل لة م مم مم مم ممم ملم باصنلا اغلب اذإ ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بجت

 1 ؟4 َةََصْفْلاَو بهدا تورنْككَي رَلاَو# :ىلاعت هلوق يف زنكلا وهام

 0 بهذلا باصن

 0 مهرد اتئام ةضفلا باصن

 ا ل ل ع عمو عل ؟ددعلاب وأ نزولاب ةضفلاو بهذلا باصن يف رابتعالا له

 817/4 رانيدلا نم مهردلا ةبسنو تامارجلاب ةضفلاو بهذلا باصن

 ؟مرطاا و ممم ممم ملمع ممم م ممل ؟ةاكز ةضفلاو بهذلا نم شوشغملا يف له

 #7 م مم ممم مم مهم ؟باصنلا ليمكت يف ةضفلا ىلإ بهذلا مضي له

 ؟ ا ل م م ممم م م مم م ممم ممم م همم مم ممم ممم رشعلا عبر ةضفلاو بهذلا ةاكز

 ”اا هيف ةاكز الف مهرد يتئام هتميق غلبت ملو اًرانيد نيرشع نم لقأ بهذلا ناك اذإ

 7/5 .... ةراجتلل ال ةينقلل تناك نإ اهريغو رهاوجلا نم ةضفلاو بهذلا ريغ يف ةاكزال

 8/46 ملهم ممم ملل ةاكزلا اهيف بجت ةضفلاو بهذلا نم ةذختملا ةينآلا

 نك ؟لامعتسالل دعملا ةضفلاو بهذلا نم ءاسنلا يلح يف ةاكزلا بهجت له

 طال هل ع لم همة هم مو م مم مم ممم مم ممم ؟صاقوأ ةضفلاو بهذلا يف له

 ان ا ؟رخآلا نع ةضفلاو بهذلا نيدقنلا دحأ ةاكز جارخإ زوجي له

 ل ؟ةيقرو ةلمع ةضفلاو بهذلا ةاكز جارخإ زوجي له

 كرر 00 م ممم همة ممم ممم مم مم ممم م ممم ممم هم وعم همم مم همم ؟ةاكز ةيدقنلا قاروألا يف له

 ؟ 7 و مهل هوم ة م ممم ممن ممم ممم مم مصممو فون ؟ةيدقنلا قاروألا باصن مك

 5917 .... امهب باصنلا لّمك ةضفو بهذ هدنع ناكو باصنلا غلبت مل اذإ ةيدقنلا قاروألا

 84 ممم منو ونهم مهم ممم ممم همومهم ممم هةر اهليصافتو لبإلا ةاكز مكح

 8 ل للم م معه مم ممل ؟اهيف مكف ةدحاو ةئاملاو نيرشعلا ىلع لبإلا تداز اذإ

 3 44 م م وم ممم ةاكزلا جرختو ضعب ىلإ اهضعب مضت لبإلا فانصأ



 باتكلل ةماعلا سراهفلا يناثلا دلجملا تايوتحم

 79/؟ريعب جارخإ هئزجي مأ منغلا جارخإ نيعتي لهف نيرشعو سمخ نم لقأ تناك اذإ لبإلا

 598 اك مم ممم ممم ممم هموم ؟ثاللثيو نيتجردب لوزنلاو دوعصلا زوجي له

 سالف ل م ممم ؟ههاردلاو هايشلاو لوزنلاو دوعصلا يف رايتخالا نوكي نمل

 ضل ل لل مم مقل ؟ناربجلا عم اهريغ ىلإ لدعي نأ هل لهف ةبجاولا ّنسلا دجو اذإ

 0 هدنع تسيلو رس هيلع تبجو اذإ

 01# ل همم ع همم ممم قمم همم همم مم هم هل ؟لبإلا ريغ يف ناربجلا لخدي له

 00 هدنع تسيلو ضاخم تنب هيلع تبجو اذإ

 0 زاج هيلع بجاولا نسلا نم ىلعأ انس جرخأف يكزملا عوطت اذإ

 00 رقبلا يف ةاكزلا بجت

 00 ةلدألا نم اهيف درو امو رقبلا باصن

 ا ؟اهيف اذ ام نيعبرأ ىلع رقبلا تداز اذإ

 0 رقبلا نم اهريغ مكح سيماوجلا مكح
 0 ممم م مم همم مم ممم مم ممم مم مف ؟ةقدص لماوعلا رقبلاو لبإلا يف له

 0 ةلماك ةنس انالصف وأ الوجع وأ انافرخ كلم اذإ

 0 باصنلا تغلب اذإ مئغلا يف ةاكزلا بجت

 0 ةاكزلا تبجو باصنلا اغلب اذإف ناعمجي نأضلاو زعملا

 00 ىتش نادلب يف ةيشام لجرلل ناك اذإ

 ممم ممم مم مع م باصنلا ليمكت يف ضعب ىلإ اهضعب ال منغلاو رقبلاو لبإلا

 ف لمة ع مهم ممل ؟منغلا نم ةاكزلا يف اهجارخإ ئزجت يتلا نسلا يه ام

 11 ممم ممم ممم مم ممم ممم ف ؟ةاكزلا يف يدجلا وأ لاخسلا ئزجت له

 13 0 كم مم هع همم م ممم همم ممم همم ممم مق ؟ةاكزلا يف ركذلا جارخإ ئزجي له

 قدصتملا ءاشي نأ الإ سيت الو راوع تاذ الو ةمره ةقدصلا يف جرخي ال

 ل ؟تاوكزلا نم ءيش يف ةميقلا جارخإ زوجي له

 18 مم مم معلم مم مل ؟ةحلصملا وأ ةرورضلل ةميقلا جارخإ زوجي له

 نا ؟ةاكز اهيلع له لوحلا ءانثأ يف ةدافتسملا لاخسلا

 00 ماعنألا ةميبم يف صاقوألا ةاكز مكح



 باتكلت ةماعلا سراهفلا يناثلا دلجملا تايوتحم

 الل م همم هع ممم هم هع ؟ةمئاس نوكت نأ ماعنألا ةميهب يف طرتشي له

 نضل ؟ةمئاس نوكت لهف اهيف هيشاوم ىعري ةعرزم لجرلل ناك اذإ

 أ مو ملهم مم ممم ممم همم ؟ةفولعمو ةمئاس نيب دلوت |ميف ةاكزلا بجت له

 ل ول مم معمم ؟نيعم رادقم اهل لهو «ريثأت اهل يئاوملا يف ةطلخلا له

 ل ؟دحاولا لجرلا لايك ةعامجلا لام اهيف نوكي يتلا ةطلخلا يه ام

 1 6 ل هع مم م عم مع هم م همم ؟لوحلا عيمج يف نوكت نأ ةطلخلا يف طرتشي

 ل[ 8 ل مم مم هم ممم مع مم م همم مم ممم هوم مم مق ؟يشاوملا ريغ يف ةطلخلا رثؤت له

 نا ؟لوحلا عيمج يف باصنلا دوجو ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا يف طرتشي له

 0 باصنلا كلم لبق ةاكزلا ميدقت زوجي ال

 0 ؟لوحلا لبق ةاكزلا ميدقت زوجي له

 نضر ؟لوحلا عطقني له لوحلا ءانثأ يف هسنجب تايلوحلا نم ائيش لدبأ اذإ

 ما ا مل ممم م م مم مم ممم هم مف ؟لوحلا عطقني لهف هسنج ريغب ائيش لدبأ اذإ

 ضل ؟ةاكزلا نم اًرارف لوحلا لبق ةيشامب ةيشام عاب اذإ

 ل ةنس لك يف ركتت ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا ةاكز

 نضر ؟ةاكز ريمحلاو لاغبلاك ةيشاملا نم ماعنألا ةميهب ريغ يف له

 ضر ؟ةاكز ماعنألا ةميهب نم يشحولا يف له

 ا ا ل ههه ممم همم همم ؟يلهألاو يشحولا نيب دلوتملا يف ةاكزلا بجت له

 نير بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ربلا يف ةاكزلا بجت

 ضرما ؟هذه لبق ةلأسملا يف ةمدقتملا ةعبرألا فانصألا ريغ يف ةاكزلا بهجت له

 اولا داصخلا موي قدصتي نأ هداصح دارأو اًئيش عرز نمل بحتسي

 0 ؟راكلاو عورزلا باصن وهام

 0 اعاص نوتس قسولا

 8281 مم م ممم ممم مم موق هيف صقو ال هباسحيف قسوأ ةسمخ ىلع داز ام

 81 ل ممم مم ممم م م مم مم ممم معمق ؟قسوألا ةسمخلا ربتعت ىتم

 38617 م ل مل همم ممم م مم ممم مم مق ؟نزولا مأ ليكلا باصنلا يف ربتعملا له

 8# ع عل م م ممم مو مم هم م ؟نزولا اذكو اهليك ليكلا ربتعي دلب يأ



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 نخلا
 )معا

 #38 ع ل م مم هم هم مهم هه ممم م مم همهم هموم مم ممل نزولاو ليكلا نيب قرفلا

 ا ضعب ىلإ اهضعب مضي رمتلا فانصأو ريعشلا فانصأو ربلا فانصأ

 نير باصنلا ليمكت يف اهيلإ ريعشلاو ربلا الو بيبزلا ىلإ رمتلا مضياال

 ا ؟باصنلا ليمكت يف بوبحلا رئاس اذكو ريعشلا ىلإ ربلا مضي له

 #3 6 فلمن و مم ممم ممم ممل ؟ضعب ىلإ اهضعب دحاولا ماعلا ةلغ مضت له

 866 ملم ؟ا|بب وأ اهريغب وأ ةنؤمب يقس اذإ |يف راثلاو عورزلا ةاكز مك

 0 ؟ةاكزلا جارخإ ةيفيك

 8 ل ل ؟هتيفصتو بحلا داصحو رمتلا فيفجت ةنّوم نوكت نم ىلع

 84 ل ؟ةيناث ةرم اهيكزي لهف نيلوح وأ الوح اهرخدا اذإ راثلاو عورزلا

 88 ل ممم مهم همم ممل ؟رمشلاو بحلا يف ةاكزلا بوجو تقو أدبي ىتم

 3801 2 م م ومو هم ممم ممم مومو ممم معمم عموم مول ؟ةاكزلا جارخإ بوجو دقعلي ىتم

 801 ل مع ومو همم هم جو هوو هم ممق ءادآلا نم نكمتلا لبق باصنلا فلتا اذإ

 ع مم مل ؟ةاكزلا نم ىلعف حالصلا ودب دعب اهبهو وأ ةرمثلا عاب اذإ

 9019 اة ممم ممم ممم مة ء ممم مما ممم مة نعمة مف ممم ماو م ممل ؟ةاكز لسعلا يف له

 866 2 مم همم همهم ممل ؟هيف ةاكزلا بوجوب لاق نم دنع لسعلا باصن مك

 0 ةئاملا دعي نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 سهل ع م مم همم ممم ممم ممم ممم م مم مم هرم ؟ةاكز قيقرلاو ليخلا يف له

 70/4 ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممل ةاكز اهيف سيل ةراجتلل دعت مل يتلا ضورعلا

 اف ل ل ممم ممم هم م هم مم م همم ةئاملا دعب نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا

 اجا ل م م ممم همم همم م هع همم همم مم مم مم ممم م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 «رابج اهحرج ءاججعلا »ملسم تاياور ضعب يف

 عال ل و ممم م همم ممم ممم ممم همم مم عمم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ندحملا عاونأ

 اجلا ل لم معمم م م همم م ممم م م هعمل ؟ةاكزلا بوجو هب قلعتي يذلا ندعملا وهام

 وعالم هع و ع مم همم همم همم مم م همم همم هم مم مق ؟نداعملا باصن مك



© 
 مه:

 باتكلل ةماعلا سراهفلا 0(2)ج يناثلا دلجملا تايوتحم

 8416 ا ل م مو م ممم ممم م ممم مم مو همم ؟لوحلا نال وح ندعملا ةاكز يف طرتشي

 ال16 ل و ل مم عم همم ممم ممم ممم ممم عمة وو ممل ؟ندعملا ةاكز يف جرخي يذلا رادقملا مك

 نا هتيفصت دعب الإ هتاكز جارخإ زوجي ال ةضفلاو بهذلا نم ندعملا

 الا مم ممم همه ممم ممم ممم ممم ممم مهمل ؟ىكزيو ضعب ىلإ هضعب ندعملا مضي له

 ما[ ل هل وم م همة م مم ممم ممم ممم مجم م ممم م همم عم هم مم ممم م همم ؟ةاكز لورتبلا يف له

 نول ؟ةاكز هوحنو ربنعلاو ناجرملاو ؤلؤللاك رحبلا نم جرختسملا يف له

 اا ل مم هه هموم ممم مم ممم م معمم ممم همم هجم م وم ممم ممل ؟زاكرلا وهام

 عال ا و م مهمة م م ممم مهمة موق ةيلهاجلا نيفد نم هنأ زاكرلا فرعي فيك

 ني ؟مالسإلا لهأ نيفد نم هنأ فرعي فيكو «ةطقل مالسإلا لهأ نيفد

 ا ل م وع ممم مم ممم ممم ممم ممم ممل ماسقأ ىلع وهو زاكرلا عضاوم

 ا 8 ل مم همم مم همم مم ممم م مم ممم م همم ؟هيف بجي اذاهف زاكرلا دجو اذإ

 لاا 8 ل وم م ممم مم همم ممم هم مم همم هو ممم ممم مو هوم ؟زاكرلا سمح فرصي نيأ

 سال ل هو مة همم ممم من ممم مم ممم ممم ممف ؟لوحلا نالوح زاكرلا يف طرتشي له

 هلا؟ ل ا مم م ممم ممم همم وة ممق ؟اياصن نوكي نأ زاكرلا يف طرتشي له

 ني ؟كلذ وحنو يمذ وأ نونجم وأ ةأرما وأ يبص زاكرلا دجو اذإ

 سا ل ع عم هع مم ممم ممم ؟هسفنب سمخلا ةقرفت زاكرلا دجاول زوجي له

 عمايل ل ل ل م ممم م مم مع هم م مم ممم مم م ممم مق رومأ يف ةاكزلا فلاخي زاكرلا

 اا ع ل عع مم م ممم مج ممم ممم مم مم هه ممم ةئاملا دعب نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا

 لالا ع م همم همم م ممم م م مم ةئاملا دعي نوعيسلاو سداسلا ثيدحلا

 الرا ل ل مة وو مم م ممم مومن مهموم ممم ممم ممم ةممف ةاكزلا باتكل ثيدحلا ةبسانم

 نو رطفلا ةقدص باب

 تا 4 ل ل لم مج همم هع ممم مم ممم همم هم ممم همم ممم ؟رطفلا ةاكز تيمس اذامل

 لا ؟رطفلا ةاكز تضرف ىتم

 نا ةئاملا دعب نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا

 لل م عموم مهو قم و هم مم م م هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 الط ل ال مل م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم م همم هم همم ةممم رطفلا ةاكز مكح

 ل رطفلا ةاكز ةيعورشم نم ةمكحلا

 لا 0م ملل م ممم هع مم همم مم همم همم ممم مم ممم ممم همم مع هوم رطفلا ةاكز بجت نم ىلع

 رخال ا م ممم هع ممم مم مم هم ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم هديس ىلع ملسملادبعلا ةرطف

 0 رفاكلا ىلع رطفلا ةاكز بهجت ال

 الالام ل مم منعم ممل ؟هنع رطفلا ةقدص جرخي لهف ملسم دبع هل ناك اذإ رفاكلا

 نر ؟رافكلا هديبع نع رطفلا ةاكز ملسملا جرخي له

 6 ل م م م مم ممم ؟اهجوز لام نم مأ اهام نم ةأرملا ىلع رطفلا ةاكز له

 8 ل ل م م مم مم مم مم ممم هوم همم ؟ةرطفلا نوكت نم ىلعف ةأرملا تزشن اذإ

 0 ةرفاكلا هتجوز نع رطفلا ةاكز ملسملا جرخيال

 ارا ؟هيلو لام نم مأ هلام نم يه له يبصلا ىلع رطفلا ةاكز

 را لل و ل لهموم ومهم ممم ممم هعمل ؟همأ نطب يف نينجلا ىلع رطفلا ةاكز جرخي له

 للا ؟هيلع ةرطفلا همزلت لهف ناضمر يف ناسنإ ةنؤمب عربت اذإ

 0 رطفلا ةاكز جارخإ هيف بجي يذلا راسيلا طباض

 0 ؟اهنم جرخي لهف ةرطف ٌنيكسملا َيِطعأ اذإ

 رطل لم طم هم م م ممم هم لوعي نم ضعب نع ةاكزلا يدؤي نأ عيطتسي ناك اذإ

 ل ؟رطفلا ةاكز جارخإ بجي ىتم

 8/44 26 66 ومنع مم ممم ومو هوم عمم ؟رطفلا ةاكز جارخإ هيف زوجي تقو لوأ وهام

 ل ل مم همم همهم همم مم هه ممم مم مم همم مو همهم مف ؟رطفلا ةقدص تقو رخآ ىتم

 عل ل لة عمم همم ممم همم مم م مم همم ةئاملا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 1 ا م مة م م همم مم مم ممم مم مع همم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 84 لة ءملممةة موو م معمم موقف ؟رطفلا ةاكز اهنم جرخت يتلا ءايشألا يه ام

 8 مملة مم مم معمم همم همم مم ممم ممم هم قف رطفلا ةاكز يف هجرخي يذلا ردقلا

 6 م ل مم ممم ممم ممم هموم ؟ريعشلا وأ ربلا نم قيقدلا جارخإ ئزجي له

 848 6 ممم م ممم ممم همم ممم ؟رطفلا ةاكز يف ةميقلا جارخإ ئزجي له



 ؟ةرأا ثا ا ا ا ل م رم ماء ء ممم ء منة مة مة عمة وفة م مونة م متمم ؟موصلا بجي نم ىلع

 0 ةثاملا دعب نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا

 81 6 م مومو هم ممم همم همم ممم مم مم م همم قمم مقلق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟ناضمر رهشلاقي مأ ناضمرلاقي له

 عقل لل وما ة مهو مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ؟ناضمر رهش ضرف ىتم

 عقل عل مع ملة همم م ممم همم ؟ممألا نم انلبق ناك نم ىلع ناضمر ضرف له

 ض0 ؟نيموي وأ موي مايصب ناضمر مدقت مكح ام

 ع8 ا ل ممم ممم همم همم ؟نابعش نم لوألا فصنلا دعب موصلا مكح ام

 56 ع ل م م مة لملم متم ممم ملم مم ممم ممم ممم ملقم :ةئاملا دعب نوناثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ض2 ؟ناضمر لاله هب تبثي يذلا ددعلا

 قفل ل ل ل م ممم ممم هوم ممم مم ممم هم همم ؟لاوش لاله هب تبثي يذلا ددعلا مك

 650 مم موو ما ملل ؟هدحو رطفيو موصي نأ هل لهف هدحو لالحلا ىأر نم

 ع0ا7 ل مع لع ممم ؟موصي لهف هب قثي نم ناضمر لاله ةيؤرب هربخأ اذإ

 0 ؟ناضمر لاله توبث يف زيمملا يبصلا ةداهش لبقت له

 عش لل م للم ل للم ممم همهم مم ممم ممم مق ؟ناضمر لاله توبث يف ةأرملا ةداهش لبقت له

 ض1 ؟هيلع اذامف راهنلا يف الإ ناضمر لاله توبثب ملعي مل اذإ

 536 رطفلا مهيلع بجو مايص مهو اًراهن ولو لاوش لاله توبثب اوملع ىتم

 411 ؟مايصلا ىرخألا نادلبلا مزلي لهف ناضمر لاله دلب لهأ ىأر اذإ

 4 .... ؟علطملا يف هعم قفتملا رواجملا دلبلا عم هدلب مصت مل اذإ سانلا دارفأ لمعي فيك

 438 20مم مم مم مم مم ممم مم ممم ممم نادلبلا نم َدَعَب اهيف ةيؤرلا ىعارتال

 438 2 ممل مم م مم هم موقق ؟هفلاخي رخآ دلب ىلإ لقتناو دلب يف مايصلا أدتبا اذإ



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 ص00 ؟رافكلا دالب يف نوملسملا موصي فيك

 4117 60م ممل مملة معمم هوم ممم همم مم ممل ؟مكحلا اف ناضمر لاله مغ اذإ

 114 ل م عم عم م لالحلا ري لو ميغ هيف سيل اوحص رجلا ناك اذإ

 ع1 لل م ممم م معمم ممم همم م مم همم مم هم ممم ؟ليللا نم موصلا ةين تبيبت مكح ام

 5١8 ؟رهشلا لوأ ةدحاو ةين يفكي مأ ةلقتسم ةين ناضمر نم موي لكل طرتشي له

 00 ؟ليللا نم ةين نم هل دب ال مأ راهنلا نم عوطتلا مايص ءاشنإ زوجي له

 0 بجاولا موصلا يف ةّينلا نييعت مكح

 613135 6 ومن ممم هرم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م مموق عوطتلا موص يف ةّينلا نييعت مكح

 0 ؟هموص لطبي لهف ائيش لكأي ملو راطفإلا ىون اذإ مئاصلا

 ع7 ع لم م لة ممم ممم مم ممم ممم مم ممق ةئاملا دعب نوناثلاو يداحلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 روحسلا بحتسي

 8788 2 ل لمعلم هم عم م مطعم م م همم ممم همم همم ممم هم ممم ؟روحسلا لصحمي اذاب

 عال ل ل مم هم معمم مم مم هم م مم همم م م مق ةمألا هذه صئاصخ نم روحسلا

 0 ةئاملا دعب نوناثلاو يناثلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟هريخأت ةدم مكو روحسلا ريخأت بحتسي

 عال لع م ممم هموم معو م ممم م ممم م ممم مم مم ممم ؟روحسلا تقو لوأ ىتم

 ع3 لل ممم هموم ممم م ممم مم ممم مهمل ؟كاسمإلا بجيو موصلا ئدتبي ىتم

 عا م مم مم م هم مم معمم ممم معمم هظفليلف هيف يف ماعطلاو رجفلا علط اذإ

 عاطل لل مع همم لمع م ؟لكأي نأ هل زوجي لهف رجفلا عولط ين كش نم

 ع1 م لل لمهن ممم مم مق ؟علط دق هنأ نابف لكأف علطي مل رجفلا نأ نظ اذإ

 ع لل عفة عمهم مهموم مم معمل ؟برشي نأ هل لهف هدي يف ءانإلاو نذؤملا نذأ اذإ

 8 ع عمم م ممم ممم مم مم همم ممق نانسألا نيب ىقبي يذلا ماعطلا علب مكح

 57 54 ؟راهنلا نم ليللا اهيف زيمتي ال وأ راهنلا اهيف لوطي يتلا نادلبلا مايصو ةالص نوكت فيك



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 نر ممم م م نارام اه مور لامة مرو ف وم ة موفامر روحسلل هينملا ذاختا مكح

 ا ةئاملا دعب نونامثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هلام ممم ةممنف ؟هموص حصي لهف بنج وهو رجفلا علط اذإ

 0 مايصلا دسفي ال راهنلاب مالتحالا

 0 ةئاملا لعب نوناثلاو عبارلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 اًدماع برشلاو لكألاب مايصلا لطبي

 0 اًيسان ناضمر راهن يف برش وأ لكأ نم مكح

 0 ؟اًدمع لكأف رطفأ دق هنأ نظف اًيسان لكأ اذإ

 ا ؟ميرحتلاب الهاج عماج وأ برش وأ مئاصلا لكأ اذإ

 0 ندبلا نم ريثكلا مدلا بحسو طيرشتلاو دصفلا مكح

 0 ؟رّطفي له مئاصلا نم مدلا بحس

 ؟ةضاحتسا مد وأ ٍفاعر وأ حرج مد هنم جرخ اذإ مئاصلا

 امم معمل هقلح لخدف ءاملا هبلغف قشنتسا وأ ضمضق اذإ

 ل [ئاص ناك اذإ هوحنو خاّبطلل ماعطلا قّوذت مكح

 0 ؟مئاصلل كاوسلا مكح ام

 0 ؟نانسألا نوجعم لمعتسي نأ مئاصلل له

 .... قيقد ةلاخن وأ رابغ وأ بابذ مئاصلا قلح يف لخد اذإ

 علال ل م لة ممم ملم

 علال ل نمل معو ملم

 عار مة م م م ممم

0 

 6613 ا ممم ممم لملف

 ع7 لة م مملة ممم

 ع رق للم  م مل مة مة م مممم

 554 .نث تر ملازم لومة ف متم

 685 م اممم مما مممف

 5608 200066 م مم ملل

 مم معي ةييقوم وينو و مر همم يفوو



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 ع8 066مل مم ممم ممم م م ممم مم عموم ممم وعم مئاصلل ناخدلاو ةمشلا يطاعت مكح

 ٌعهال 00مم ممم مو مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم همم مم ممم ممل مئاصلل روخبلا مكح

 عقا/ ا م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مومو ممم منع مئاصلل لحكلا مكح

 عقل 000006000 ممم ممم ة نم ممم مم ممم ممم مام ممم ة مصممة اممم ممم هموص لطب دترا نم

 ع84 0مم ممم مم وم مم مم ممم م همم م ممم ممم م ممل موصلا لطبي سافنلاو ضيحلا

 ع0 ؟جحلا وأ مايصلا لجأ نم ضيحلا عطقل اًجالع لمعتست نأ ةأرملل له

 5848 000666 ممم مم مة مم ممم همم ممم ممل مئاصلل ةيذغملا ربإلاو مدلا ةنقح مكح

 ع8 لملف وفم ممم ممم معمم ممم ممم ممم معقم ممم ممم همم ممم ؟رطفي له وبرلا ءاود

 عال مل ممم ممم ممم ممم همم موو ممم ممم هعمل ؟رطفت له اهيف فلتخا ءايشأ

 61137 موو ملون م منوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مملو ؟رطفت له ةدجتسم تركذ ءايشأ

 عال م ممم م مملة مم ممم وة مق ةئاملا دعب نوناثلاو سماخلا ثيدحلا

 ع4 6 م مل ممم ممم مم معمم ممم م مم ممم همم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 6459 20 6 ملة ة رم ممم ممم م ممم ولة م ممم هموص دسفأ اًدمع ناضمر راهن يف عماج نم

 834 ل ممم مل ؟رذع ريغل ادمع ناضمر راب: يف عماج نم ىلع اذام

 ض2 ؟ةرافك اهجوز تعواط اذإ ةأرملا مزلي له

 الا ل ل ؟مويلا كلذ يغقي له ادمعتم ناضمر راب يف هتأرما عماج نم

 عالا# مم مم ممم مهم ممم معمم ممم ملق ؟اهيلع اذامف عاجلا ىلع ةأرملا تهركأ اذإ

 غ2 ؟ةرافك هيلع لهف عماجو ةينلا يسن اذإ

 علا ؟ةرافك هيلع لهف ميرحتلا لهجي وهو ناضمر راهن يف عماج اذإ

 علال م مل هع م م ممم مم مم همم مم ممم همم م م ايسان هتأرما عماج نم مكح

 ك2 اًدماع عماج مث كلذب رطفأ هنأ نظف اًيسان لكأ اذإ

 200 عماج مث هب رطفي ال هنأ ملعو ايسان لكأ اذإ

 عالم نم ممم مهمل علط دق ناك هنأ نيبتف علطي مل رجفلا نأ نظي عماج نم

 عالاف ل ل ملم مم مم ممم مم ؟هيلع اذام مادتساف عماجي وهو رجفلا علط اذإ

 عالا نول مم همم ممم هموم م ممل لاحلا يف عزنف عماجي وهو رجفلا هيلع لخد اذإ



 باتكلل ةماعلا سراهفلا يناثلا دلجملا تايوتحم

 علال لم ل ؟ةرافك هيلع لهف عماج مث برش وأ لكأب ادمع رطفأ اذإ

 علال ل م مه ل ؟ءاضقلا هيلع له رذع ريغل ناضمر يف اًدمع رطفأ نم

 عقل ل ل مم ؟ةرافك هيلع لهف اًدمع برش وأ لكأ نم عامجلا ريغب رطفأ نم

 0 ؟ةرافك هيلع لهف امهريغ وأ رذن وأ ءاضق نم ناضمر ريغ موص يف عماج اذإ

 ة4ل لل م ممل ةدحاو ةرافك هيلع رفكي نأ لبق دحاو موي يف ارارم ئطو نم

 عقل لملم للم مل ممل ىرخأ ةرافك هيلعف رخآ موي يف ئطو مث رفك مث ئطو نم

 علل للامم للل ؟ناث موي يف ئطو مث رفكي ملو ناضمر نم موي يف ئطو نم

 عمال لل ؟ةيناث ةرافك هيلع لهف دحاو موي يف ئطو مث رفك مث ئطو اذإ

 ةق'آ لن م ملم اممم روم لمة ممم جوة م مو فبف ؟لزني مل اذإ مئاصلل ةرشابملاو ةلبقلا مكح

 11 ؟ىذمأ وأ ىنمأف رشاب وأ لبق وأ رظن اذإ

 عه ملل لل م م م عمم م همم م ممم معمم مق ؟هيلع اذاف لزنأف جرفلا نود عماج اذإ

 648 0006م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ؟موصلا دسفي ءانمتسالا له

 ع4 لل ل معمم ممم مم ممم م ممم ممم ؟ةرافكلا بجوي له ربدلا يف ءطولا

 عيال للم لل م مم ممم ممم هموم ممم عم ممم ؟دساف حاكن يف وأ ةهبش وأ انزب ءطولا

 عال ل ل ل ؟ةرافك اهربد وأ اهلبق يف مئاص وهو ةميهبلا ىتأ نم ىلع له

 عيال لل ل لل ؟رييختلا ىلع مأ بيترتلا ىلع ناضمر راهن يف عماجملا ةرافك له

 0 ؟ةنمؤم نوكت نأ ةبقرلا يف طرتشي له

 44 نم م ا ممم م ممم مم مملة مم م ممف قتعي ام دجو مث ةرافكلا موص يف عرش اذإ

 عل ل ل عم ممم همم م همم هم ممم همم م ع ممل ؟ةرافكلا مايص يف عباتتلا طرتشي له

 541 2 ؟ةلهألاب مأ ددعلاب ريتعي لهف رهشلا ءانثأ نم مايصلاب أدبا اذإ

 44١ ؟عباتتلا عطقي له ءاغإلاو نونجلاو عاضرلاو لمحلاو رفسلاو ضرملاو سافنلاو ضيخلا

 ع8 0 ل عم مل لع م ةرافكلا مايص ريغ اًموص نيرهشلا ءانثأ يف ماص اذإ

 عك لل ل عمل 2011101 0 ؟ماعطإلا يف عباتتلا بجي له

 عقله 20 للم ممم ؟رخآلا نود نيكسم لك نوكي نأ ماعطإلا يف طرتشي له

 848.066 مل ممم ملم معمم معمم ممم ممل ماعطلا نم نيكسم لك هاطعي يذلا ردقلا مك

 عال نو متر مملة مة همم ومو وتف ؟ةرافكلا ماعط نيكاسملا كيلمت طرتشي له



 باتكلل ةماعلا سراهفلا يناثلا دلجملا تايوتحم

 ك0 ؟مادإ ماعطإلا عم همزلي له

 عة... لامة مةم مام ممم ممم ممم مم مصممة م صممت ممم ؟ةرافكلا يف ةميقلا ئزجت له

 5944 2000 مم مم ممم ممم ممم مم ممم م مه ممم ؟ريغصلا ىلإ ةرافكلا فرص زوجي له

 844 00.6 مل م هلم م م ممم همم مم م اًينغ نابف اًريقف هبسحي نم ةرافكلا ىطعأ اذإ

 210 225 يبنلا ىبرق يوذ ىلإ ةرافكلا عفدت ال

 688 06 ملل ؟هنع طقست لهف ةرافكلا نع ناضمر راب يف عماجملا زجع اذإ

 ك0 35 2 ل مم م مراة فر مومن مم ممن منة ممم دة مم وممل هريغو رفسلا 4 موصلا باب

 ©0137 مم ممم مم ممم م مم مم م ممم هم قف ةئاملا دعب نوناثلاو سداسلا ثيدحلا

 نع ةئاملا دعب نوناهثلاو عباسلا ثيدحلا

 نر ةئاملا دعب نوناثلاو نماثلا ثيدحلا

 681م ممم ممم ممم مم ممم ممم مق ةئاملا دعب نوناثلاو عساتلا ثيدحلا

 666.006 00م0 ممم م ممم ممم ممم مو ممم همم ممم ممم مفرق ةئاملا دعب نوعستلا ثيدحلا

 601 60 مم هم مم هم همم همم همم ممم م مم :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 655 6 16 امومة هه نة فوم م م مو وملل يضقيو رطفي نأ ةلمجلا يف هلف ناضمر يف رفاس نم

 605 000 6 60مم ت هو معه ة هج فهمه همم مهمه ممم هموم ؟رطفلا مأ رفسلا يف مايصلا لضفأ اههمأ

 6 ه4 00 لمة ممم منو ممم ممم ممم من ممم ةمممف ررضتيو هيلع قشي نمل مايصلا مكح ام

 6 ل ل مفعم م ممم مم هع هم ممم ؟رطقلا هل لهف رهشلا ءانثأ يف رفاس اذإ ميقملا

 618 00 مم هم ممم مم همم م م مم همم ؟رطفلا أدبي نأ رفسلا دارأ نمل حابي نيأ نم

 كل ؟ءاضقلا هيلعو هيلع ةرافك الف عجرف قئاع هقاع مث رطفأو رفسلاب أدب اذإ

 01137 0.00 ممم همم ممم ليللا نم رطفلا ةين تيبي نأ هل زوجي الف رفسلا دارأ نم

 63 20 ع ؟راهنلا ءانثأ يف رطفي نأ دارأ مث موصلا رفاسملا ىون اذإ

 61917 0 ممم ممم ممم م مم ممم ممم موصلا يفاني ام عيمج لعف هلف رفاسملا رطفأ اذإ

 0113 60مم ممل ؟ناضمر ريغ هرفس يف موصي نأ ناضمر يف رفاسملل له

 01 ؟رطفلا مهل له حالملاو رجاتلاو تارايسلا يقئاسك رفسلا هتداع نم



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 نحلا
 *ا١مهمأ

 باتكلل ةماعلا سراهفلا (ه)ج

 0117“ 20 نة لل مة ممن جمع و معمم ؟رفسلا صخرب صخرتلا حيبي يذلا رفسلا وهام

 517 . ؟اهيتأي نأ هل له اهضيح نم ترهط ةرطفم هتأرما دجوف ارطفم رفس نم مدق نم

 0318 600066 مل ملم همن م مم ممم ممم ممم ؟رطفلا هل لهف مئاص وهو ماقأو رفاسملا مدق اذإ

 مهمزلي لهف ارطفم رفاسملا مدق وأ ءاسفنلا اذكو راهنلا ءانثأ يف ضتاحلا ترهط اذإ

 031 00660606 ممم ممم مما ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م معمم ؟راهنلا ةيقب كاسمإلا

 018 66... م ملم همم ممم مم وولف رطفلا هيلع بجي دقو رطفلا هل زاج اًضيرم ناك نم

 015 0.6 66 م ملف همم ممم مو ممم ممم م همم ؟رطفلا حيبي يذلا ضرملا طباض وهام

 6311397 60066 م هلة هم همم ممم ممل هأزجأ فلكتو موصلا ىلع لماحت اذإ ضيرملا

 031307 0 ل ءاضقلا مهيلعف اورطفأ اذإ ءاسفنلاو ضتاحلاو رفاسملاو ضيرملا

 61197 006 م ممم عم مم ممم ممم رطفلا هلف ضرم مث (ًئاص حبصأ اذإ حيحصلا

 0137 0.0066 ممم مة مم ممم ممم ممم ممم و وعمق ؟موصلا ةين كرت ضيرملل له

 0 1/4 0066 6م م موه ممم همم مم همم همم مجم همم رطفي نأ هل ربكل مايصلا نع زجاعلا

 014 2006660060 م مهم ممم مم مهمل ؟رطفأ اذإ مايصلا نع زجاعلا ريبكلا خيشلا ىلع اذام

 031 ؟ءاضقلا همزلي لهف موصلا ىلع ردق مث رطفأ اذإ هؤرب ىجري ال يذلا ضيرملا

 57١ ... ؟|مهيلع اذامو رطفلا امل لهف اهدلو ىلع عضرملاو اهنينج ىلع تفاخ اذإ لماحلا

 837135 0 م ممم همم معمم ممم هم همم اهريغ دلو عاضرإل ةأرملا ترجؤتسا اذإ

 نر ةئاملا دعب نوعستلاو يداحلا ثيدحلا

 #6177 م م ممم ممم ممم ممم ممم م مهو همم م م مف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0“ ؟اترطفأ ام ءاضق هيلع بجيو موصلا امهنم حصي ال ءاسفنلاو ضتاحلا

 6738 ل ل م ممم مم ممم ممم ملم ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ناضمر ءاضق له

 871 0 م عع م ل ؟عباتتلا هيف بجي مأ ناضمر ءاضق قيرفت زوجي له

 0178 6060666 م ممم معمل ؟رخآ ناضمر لخد ىتح رذع ريغل ءاضقلا رخأ اذإ

 075 26 م ممم مرة ممم ممم ممم ومعلم ؟رخآ ناضمر لخد ىتح رذعل ءاضقلا رخأ اذإ

 673 000 مم م ممم ممم مو ممم معمم ؟ناضمر ءاضق لبق موصلاب عوطتلا زوجي له

 ةه”/ ا م م ل ءءء ل منة رة ف مللت ؟ءاضقلا ىلع لاوش نم تسلا مايص ميدقت زوجي له



 يناثلا دلجملا تايوتحم

 نا ةئاملا دعي نوعستلاو يناثلا ثيدحلا

 نا ةئاملا دعي نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا

 6758 22060006 ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مصممة مممم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ه7 ؟هيلع اذاف تام ىتح رذعلا رمتساو رطفلا هل حيبي ام كلذ ريغ وأ رفس وأ ضرمل رطفأ اذإ

 0178 ل ؟هنع ىضقي لهف هئاضق نم نكمت ناك دقو موص هيلعو تام اذإ

 ننال تيما نع يلولا مايص مكح

 نكن ؟يلولا وه نم

 قا ع ؟اًدحاو اًموي مهتيم نع اوموصيو اوعمتجي نأ تيملا ءايلوأل له

 قا ؟يلولاب اًصاخ نوكي مأ مايصلا يف بوني نأ يبنجألل زوجي له

 8175 2.6.66 م مم م مة ممم ممم مم مم ممم امام ممم ممم مم ممم ممم هتايح يف يلا نع ماصي ال

 876 0666 ملم ممم ممم ممم ممم مم مم ممل فلكملا وه مايص هيلعو تومي يذلا

 نا ةئاملا دعب نوعستلاو عبارلا ثيدحلا

 0198 00066 مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم هم ممق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 نا رطفلا ليجعت يف بيغرتلا

 616 ممم ممل ؟نذؤملا نذؤي مل نإو رطفي نأ سمشلا تبرغ اذإ مئاصلل له

 كر هب رطفي ام هدنع سيلو راطفإلا تقو ءاج اذإ

 نا ؟ةرئاطلا بكار رطفي ىتم

 نا ةئاملا دعب نوعستلاو سماخلا ثيدحلا

 61 م ل م مم ممم ممم م م مجم هم ممم هم همم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 61 لم وق ة ممم مم همم ممم ممم مم ممبل مئاصلل رطفلا لح دقف سمشلا تبرغ اذإ

 كل ؟ثيدحلا يف رومألا ةثالثلا ركذ نم ةدئافلا يه ام

 074 ... ؟ءاضقلا هيلع لهف هفالخ نابق سمشلا بورغ اّناظ عماج وأ برش وأ لكأ اذإ

 888 000مل نهم ممم عموم مم ومو هوه موقف سمشلا بورغ يف كاش وهو رطفأ اذإ

 نا ؟مكئاصلا رطفي اذ ام ىلع

 غ0 ؟راطفإلا دنع مئاصلا لوقي اذام



 باتكلت ةماعلا سراهفلا يناثلا دلجملا تايوتحم

 01000 ةئاملا دعي نوعستلاو سداسلا ثيدحلا

 0100 ةئاملا دعي نوعستلاو عباسلا ثيدحلا

 088 2200066 مم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم هم هم :ثيداحألاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 يي يبنلا ريغ قح يف مايصلا يف لاصولا مكح

 065 66606 0 ا م ممم ممم ممم مم ممم ممم مما ممم ممم ممم ممم ممم ممم مة مممم هباوجو لاكشإ

 ك0 لاصولا نع ينلا يف ةمكحلا

 كن هريغو مايصلا لضفأ باب

 كل ةئاملا دعب نوعستلاو نماثلا ثيدحلا

 ل ةئاملا دعب نوعستلاو عساتلا ثيدحلا

 064... 060 ل ممم مرة ن و مم تفة ممم ممم ممم مم ممم ممم فتمم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 688 0. اهيف موصلا نع يبن يتلا مايألا الإ موي راطفإو موي مايص بحتسي

 نا رهدلا مايص مكح

 نا ناتئاملا ثيدحلا

 هما ا... 060600066 م ممم ممم ممم امم ةمممتم رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بحتسي

 نا نيتئاملا دعب دحاولا ثيدحلا

 نا نيتئاملا دعب ناثلا ثيدحلا

 0817... 6 ل ملم هه لمة مر ممم مم ممم مة ممم ممم مم ممم ةفبمم :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 887 2 م همم همم ع ممم م ممم همم همم عمم ممم ؟مايصلاب ةعمجلا موي دارفإ مكح ام

 60 2.0600 0006م ممل ؟اموص قفاو امنإو مايصب ةعمجلا موي صيصخت دري ملاذإ

 نا نيتئاملا دعب ثلاثلا ثيدحلا

 665206006606 مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم نيتئاملا دعب عبارلا ثيدحلا

 66/4 060666600660 م ممم ممم ممم ممم ممم ممف :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 غ0 ىحضألاو رطفلا نيديعلا موص مرحي 66/8 ل



 2000 ؟هموص حصي لهف نيديعلا يموي ماص اذإ

 0 نيتئاملا دعب سماخلا ثيدحلا

 00 ا ا ا ا ردقلا ةليل باب

 0 ا ع ل :كلذب اهتيمست ببسو ردقلا ةليل لضف

 0 نيتئاملا دعب سداسلا ثيدحلا

 00 ا نيتئاملا دعب عباسلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نماثلا ثيدحلا

 00 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 عفرت مل ةيقاب ردقلا ةليل

 0 ع ا ا ا ا يع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي يا ع ا ا ا يي ع ع يعل ؟ردقلا ةليل نوكت ىتم

 0 ؟ةمألا هذهب ةصتخم ردقلا ةليل له

 00 ل ل ا ح ؟ردقلا ةليل تامالع

 0 ؟اهب ملعي لو اهماق اذإ ردقلا ةليل رجأ لاني له

 0 ردقلا ةليل ءافخإ نم ةمكحلا

 يره مم نات مام ممن اممم ممم ممم نم ممم مة قمم مم مة ةمممتم فاكتعالا باب

 0 ا ا ا نيتئاملا دعب عساتلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب رشاعلا ثيدحلا

 000 ا ا هسفن ىلع هيجوي نأ الإ بجاوب سيلو بحتسم فاكتعالا

 00 ص هريغ يف زوجيو بحتسم ناضمر يف فاكتعالا

 0 ؟أدبي ىتم ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا دارأ نم

 0 ؟هفكتعم نم جرخي ىتم ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعا نم

 00 ؟همامتإ همزلي لهف هيف عرشو ةدم فاكتعالا ىون اذإ

 0 دجسملا يف الإ لجرلا فاكتعا حصيال

 هه

 هكأ

053 

053: 

06 

2253 

 هكا

 هال

 0ع

 ها



 باتكلل ةماعلا سراهفلا يتاثلا دلجملا تايوتحم

 6/6 060600 م0 منة ممم ممم ممم ممم وم ممم ؟اهيف فاكتعالا زوجي يتلا دجاسملا يه ام

 هاله .... ؟هيف فكتعي لهف ةعامجلا الو «ةعمجلا هيف ماقت ال اًروجهم دجسملا ناك اذإ يقب

 61/36 00066 6 مل ممم ممم م ممم همم همم ممم مم هم ؟اهتيب دجسم يف فكتعت نأ ةأرملل له

 هلال ل. لل لل عل ؟رخآ دجسم ىلإ لوحي نأ دارأو دجسم يف فكتعا اذإ

 ةا/ا/ ؟اهيف فاكتعالا حصي لهو ؟دجسملا نم يه له دجسملا ةبحر

 0ا/ل4 2. مم همم ممم مم عمم مق ؟دجسملا حطس دوعص فكتعملل زوجي له

 0/4 ؟اهبنجتي نأ يغبني لاصخو ءاهب لغاشتي نأ فكتعملل يغبني لاصخ

 0174 . ؟هيف فكتعي يذلا دجسملا يف (ًيلعتو العت ملعلا تاقلح رضحي نأ فكتعملل له

 8/8 م م لوبلاو طئاغلل جرخي فكتعملا
 كا ا ةجاحلل فكتعملا جور زوجي

 كلل ةزانجلا عابتاو ضيرملا ةدايعل فكتعملا جورخ مكح

 كك ؟كلذ وحنو ةزانجلا عابتاو صضيرملا ةدايع فكتعملا طرتشا اذإ

 6 4لال . م هم م مم م ةق ؟عيبلا وأ ةهزنلا وأ ءطولا هفاكتعا يف طرتشا اذإ

 كيلا ةوهش ريغب ةرشابملا مكح

 6486 60000000 مل لم م منعم م ممم ممم مم هموم ملف ؟ةوهشب جرفلا نود فكتعملا رشاب اذإ

 086 2. لل مو مل مهم همم م مم ممم معمم ممم ممم م ممم م مق فاكتعالا دسفي اًدمع ءطولا

 646 26060 مم مم فقم مم ممم ممم ممم م ممم ممم م ؟ايسان هتجوز عئطو اذإ فكتعملا

 648 م عل حاكنلا دهشيو جوزي نأو دجسملا يف جوزتي نأ فكتعملل زوجي

 ه5 ؟لوكأمو بيطو سابل نم فاكتعالا لبق اًرئاج ناك ام ةفكتعملاو فكتعملل زوجي له

 نا نيتئاملا دعب رشع يداحلا ثيدحلا

 ةرطال 006600 6 مو متم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم ممق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 201 ؟فاكتعالا يف موصلا طرتشي له

 6الى. لم معو مو م ممم ممم ممم همم ممم همم مم مجمل ؟هرثكأ مكو فاكتعالا لقأ مك

 ةط ل فمع ممم مم هعمل ؟ةثالثلا دجاسملا دحأ يف فكتعي نأ رذن اذإ

 ةاأ لم م ل م م مة مل ملم ؟ةثالغلا دجاسملا ريغ دجسم يف فاكتعالا رذن نم
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 باتكلل ةماعلا سراهفلا ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 © ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 00 :ةرمعلا فيرعت

 ل م ممم همم ممم ممم م ممم مم م ممم مم م ممم مم موق مالسإلا ناكرأ نم نكر جحلا

 ض2 ةدحاو ةرم رمعلا يف بجي جحلا

 عع ل هم مو مم ممم مم همم همم ممم ممم مم مو همم ممم م مم هوم طورش ةسمخب بجي جحا

 ك0 ؟مبحلا يف ةعاطتسالا يه ام

 0 ؟ححلا ضرف ىتم

 0 ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع جحلا له

 8 6 مل ممم هوم وم ممم همم معمم ممم همم م ممم ممم هموم م مق ةرمعلا مكح

 11 ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم همم م مم همم مم ممم همم همم تيقاوملا باب

 1١1 مم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم نيتئاملا دعب رشع ثلاثلا ثيدحلا

 11 ممم ممم ممم ممم م م ممم م ممم ممل نيتئاملا دعب رشع عبارلا ثيدحلا

 1 ل م مل فم هم مم هم مم همم همم هم همم همم م مق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 15 ممل معة امهيف فلتخم سداسلاو سماخلاو ةعبرأ ةيناكملا تيقاوملا

 0 قرع تاذ تاقيمسماخلا تاقيملا

 16 0 0 م رم م مف ة ممم تمم م ممم ومنة ممم وفة ممق .قيقعلا تاقيم سداسلا تاقيملا

 1 م ممل ع ع همم ممل مم هنكسم هتاقيمف تاقيملاو ةكم نيب هنكسم ناك نم

 ١5 .ةكم سفن هتاقيمف جحلاب مارحإلا دارأ اذإ اهلهأ ريغ نم ةكم ىلإ مدق نم اذكو يكملا

 ١/0 مم معمم ممن ة نمت م ممم مم مم ممم مم مق لحلا نمف ةرمعلا اودارأ اذإ ةكم لهأ

 ١17 لم مم ممم معمم ممم ممم ممم ممل لحلا ىلإ ةرمعلل ةكم لهأ جورخ نم ةمكحلا

 آم مل وم م مة ممم مم ممم ممم ممم مم ممم م ممم تاقيم امل سيل اقيرط كلس اذإ

 14 م ممم همهم هوة فهم م ممم ممم ممم مم همم م ممم مو وق براقملا تاقيملا وذح فرعي ملاذإ

 114 0 م م م هم همم هع همم هع همم عم ع عمم ممم هم تاقيملا لبق مارحإلا مكح



 3831 ل وو ملمع همم همم همم ممم هم ممم همم ممم مم مارحإلل لسغلا بحتسي

 5135 م عمم ممم ممم مم ممم ممم م همم معمق بايثلا نم ُمرحملا سبلي ام باب

 5317 م م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مقف نيتئاملا دعب رشع سماخلا ثيدحلا

 ؟5 م م مة من منة م مة ممم ممم ممم همم ممم نيتئاملا دعب رشع سداسلا ثيدحلا

 50 م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممن ممق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 98 م ممم م عم مع هم عم مع ؟هبنتجي نأ مرحملا ىلع بجي يذلا سابللا وهام

 9 مل ؟رمع نبا ثيدح يف روكذملا سابللا ميرحت نم ةمكحلا ام

 5 مة ملم زاج هب رزتئا وأ مرحملا هب ىدترا اذإ سبلي ام هوحنو صيمقلا

 121 م مم م ممم ممم ممم مم هوم هوم ممف رازإلا دجي ملاذإ مرحملل ليوارسلا سبل مكح

 87 للم مم ممم ممم ؟ (هعطقي لهف «نيلعنلا مدعل نيفخلا مرحملا سبل اذإ

 اكل ل ع ل م مم م همم م ممم همم هوم معمم هم ممل نيفيظن ءادرو ارازإ مرحملا سبلي

 آو م مم م م مم ممم م م مم ممل («خلا ةمرحملا ةأرملا بقتنت الو» :ةدايز

 اك ل لمة ة ف مه هم ممم م همم ممم مم ممم ممم م هم ممم هم ةمرحملا ةأرملل باقنلا مكح

 84 م هه مم مهم مم هم هم ممم همم م مم هم مم مم ممم ةمرحملا ةأرملل نيزافقلا سبل مكح

 94 هفوة همهم ممم ممم مم همم ممق اههجو يطخت نأ ةمرحملا ةأرملا ىلع مرحي

 6 ل لاجرلا ةرضحب تناك اذإ اههجو يطغت نأ ةمرحملا ةأرملا ىلع بجي

 نا فافخلاو رمخلاو تاليوارسلاو عوردلاو صمقلا سبلت نأ ةمرحملل زوجي

 1# ل همم هه م عم همم همهم همم همم م مم مم همم م م همم مرحي نأ دارأ نمل بيطلا مكح

 ا م همم ممم م م مم همم مرحي نأ لبق مارحإلل دعملا بوثلا بييطت زوجي له

 ا ا ع مع هع م همم ع م ممم ع مق مارحإلا دنع ءاسنلا بّيطت مكح

 86 ل م ل عم مم م هم ممم همم مم مم همم هم مم ممم ممل مرحي نأ دارأ نم بيطتي ىتم

 386 ل ل ممم ملم بيطلا عاونأ عيمج بنتجي نأ همارحإ دعب مرحملا ىلع بجي

 84 ل طل لل هموم مم مم ممم ممم ممم هموم مرحملا ىلع بيطلا ميرحت نم ةمكحلا ام

 88 ا م هم هم همم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم مق مارحإلاب دارملا وهام

 نا



 باتكلل ةماعلا سراهفلا ثلاثلا دلحملا تايوتحم

 اال عل مم هم ممم هموم م مم ممم ؟مارحإلا لبق ىلصي لهف مرحي نأ دارأ اذإ

 0 ؟مارحإلاب لبي عضوم يأ نم

 ام ل ل هم هم همم همم هم م همم هم همم قمم ممم ممم هام همم ةلبقلا لبقتسم لم

 ا ل ل همم هم مم مم ممم م همم عمم همم لالهإلا لبق حيبستلاو ريبكتلاو ديمحتلا

 أ ل نيتئاملا دعب رشع عباسلا ثيدحلا

 ك0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ك0 ةيبلتلا مكح

 عآلم منوم معمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةيبلتلاب توصلا عفر مكح

 ض0 ةيبلتلاب اهتوص ةأرملا عفرت ال

 637 ل لل للم مملة ممم عمق

 0 ٌلِكَو هللا لوسر ةيبلت ىلع ةدايزلا مكح

 ننال ميم وم هيو ننام مم مم مو هيو مافافو ثيدحلاو ةبآلا يف ةروكذملا لاصخلا نيب ةيدفلا يف ربخي

 خ20 نيتئاملا دعب رشع نماثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 قه ل م ممم ممم ممم هموم مرحم عم الإ عوطتلا جح ىلإ رفسلا ةأرملل زوجي ال

 5 م لم م هم مم همم م هم ممم ممم مرحم نودب ةضيرفلا جحلا ةأرملا رفس مكح

 40 و ل مم م مم مم ممم همم ممم همم م همم ممم م ممم م ممم ممم هم همم ءاملعلا دنع مرُحَلا طباض

 60 مفعم مم ممم م ممم مم مم ممم هو ممم ممم مم ممم م مق قيرطلا يف ةأرملا مرحم تام اذإ

 40[ ل مل مع مم ممم همم همم ممم همم همم م م ممم هوم م ممل ؟ةأرملا مرح ةقفن نوكت نم ىلع

 ض1 اهعنمي نأ اهجوزل لهف جحت نأ ةأرملا تدارأ اذإ

 ع4 ل ل م م مم ممم مم مم مم همم مم مم مم ممم ممم م عمق ةّيدِضلا باب

 اء مة لة ملم ممم و ممم ممم مم مم ممم م ممول نيتئاملا دعب رشع عساتلا ثيدحلا

 08 00 مهم نة مة مم ممم ممم رمية ممم ممر ممم ممم ممم مم ةممب :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 68 66 1م هم مام هوة امونة يقول ةرورض نم الإ هسأر رعش ةلزإ مرحملل زوجي ال

 88 00 6مم ممم ممم ممم مم مة ممم عمومة همم ملف ةيدفلا هيلعف ةرورضل هسأر قلح نم

 88 206 ممم هموم مم معمم مم ممم همة ة وو ممم ممم مق ةيدفلا هيفف هسأر رعش لازأ ليزم يأب

6 



 باتكلل ةماعلا سراهقلا ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 61مم مم مم ممل ؟مهيشعيو نيكاسملا يدغي نأ ىذألا ةرافك يف زوجي له

 81 ع همم هم همم هم هم همم ممم ؟ىذألا ةطامإ ةرافك نوكت عضوم يأ يف

 811 ؟هيلع اذامف اًدمع مارحإلا تاروظحم نم اًئيش مرحملا لعف اذإ

 6 ا ع اًلهاج وأ اًيسان مارحإلا تاروظحم نم اًئيش لعف اذإ مرحملا

 0 ؟ هيف بيط ال نهدب هّندَب نهدي نأ مرحملل زوجي له

 85 60006 عم ممل ؟هيف بيط ال نهدب هتيحلو هسأر نهدي نأ مرحملل له

 200 ؟هرفاظأ مّلَقُي نأ مرحملل له

 65 0000006600 م مم ممم مم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ملف ةكم ةمرح باب

 026 مم ممم ممم معمم ممم مم مومو م ممم ممم ممم :ةكم مرح دودح

 ك0 نيتئاملا دعب نو رشعلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟ةكم ميرحت ءادتبا ناك ىتم

 0 مرحلا يف رجشلا عطق مكح

 0 جسوعلاو مرحلا كوش عطق مكح

 0 ؟بطرلا مرح لا شيشح عطق زوجي له

 58 2006 مم مم ممم ممم م ممم هم ممم مم ؟شيشحلاو رجشلا نم سبي ام ذخأ زوجي له

 0 مرخلا شيشح يف مئاهبلا يعر مكح

 الآ ول همهم ممم ممم ممم م ممم مق مم مف همم فوقف .ةرمثلا ذخأ زاج مرحلا رجش رمثأ اذإ

 1 منة همم مهمل نيحايرو عورزو لوقب نم مرحلا يف سانلا هتبني ام لك حابي

 ا ولم ممم ممم ممم ممم ممم مقق ؟ءازج مرح لا شيشح وأ رجش فلتأ نم ىلع له

 0 ةلتق ٌروجي ام باب

 رن م ممم نم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نيتئاملا دعب نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 1/8 م م م مم هم ممم همم م هوم ةمموق ؟سرتفم داع لك روقعلا بلكلاب قحلي له

 لآ نم مم ممم مم همم همم ممم همم م ممم ممم همم ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت تاناويحلا



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 8 ملم مم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم هريغو ةكم لوخد باب

 لال لة مة همة امة همة ومو هو مقل نيتئاملا دعب نو رشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 8/1 ا ل موه مع همم عم مع همم م مم ع مم ع مم همم ؟مارحإ ريغب ةكم لوخد زوجي له

 اله لل مل م م همم ممم م م مم معلم نيتئاملا دعب نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 9/1 منة همم مة همم مم معمم مم ممم ممم معمم ممم .... :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 لإ لملم ع هلم لفسلا ةينثلا نم جورخلاو ايلعلا ةينثلا نم ةكم لوخد مكح

 9/1 6 وو م وهموم معمم ع مم ممم همم مهم هموم هوم قيرطلا ةفلاحم يف ةمكحلا ام

 8/1 6 ع همهم اًراهن اهوخد مكحو .ةكم لوخدل لاستغالا مكح

 0 نيتئاملا دعب نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 9/4 66 6مم م فم همم همم ممم ممم هم مم همم ممم ممم ممم همم ةبعكلا لخاد ةالصلا مكح

 0 نيتئاملا دعب نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 ملال يمة مم م م ممم ممم ممم نيتئاملا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 مال م نم ممم قم ق ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم نيتئاملا دعب نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم ممم نيتئاملا دعب نوثالثلا ثيدحلا

 0 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 فاوطلل ةينلا مكح ام

 4 ا فاوطلل ةراهطلا مكح

 0 ؟مودق فاوط فاوطلا نوكي نأ روصتي ىتم

 0 مودقلا فاوط مكح

 0 ؟عابطضالا نوكي فاوط يأ يف

 00 هتيفيكو عابطضالا مكح

 00 لمرلا هيف نسي امهيف عابطضالا نسي

 مل لم ملم مم همم ملل ؟فاوطلاب صتخم وه مأ ءيعسلا يف عابطضالا عرشي له

 لهل ل ولم ممم همم ممم مم مم ممم مم مم مم مم مم همم ةثالثلا طاوشألا يف لمرلا مكح

 44 06 66 مم مم م ممم م م ممم همم ةثالثلا طاوشألا ضعب يف الإ لمّرلا عطتسي مل اذإ



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 84 066 ممم ممل ؟نينكرلا نيب يشمي مأ رجحلا ىلإ رجحلا نم نوكي له لمرلا

 48 مم مع همم ممم م همم همم مم ممم همم همم هوم همم ؟لمرلا هيف عرشي فاوط يأ

 41 لع مل هم معمم نهيعس يف ةلوره الو نهفاوط يف لمر ءاسنلا ىلع سيل

 ل ل نم ممم ممم مم ممم ممم همم مم مم ممم مم همم همم مم همم مم هباوجو لاكشإ

 45 6م لع ممم م هموم ممم مم ممم ممم م م ممم همومهم همم م ممم هم ؟لمر ةكم لهأ ىلع له

 45 ل مف م م مف هم ممم م م ممم همم فم ممم همم همم همم مم ممم م م مم مق فاوطلا ةفص

 4 ل لة مطل م مم عمم مم عم ممم ممم همم نييناميلا نينكرلاب مالتسالا صيصخت ببس

 41 ل ممم ف مم مومو م همم ممم ممم مممق ؟هندب عيمجب دوسألا رجحلا يذاحي له

 45 00 منعهم من مه ممم مجم معمل دوسألا رجحلا هيف يذلا نكرلا يف هلعف بحتسي ام

 44 2 مل م مم ممم مم مم عم مم ممم ممم مف دوسألا رجحلا مالتسا ىلع ةمحازملا مكح

 48 6 له ممم لم ممم همم هم مم ممم م ممم مق ؟ديلاب ريشي امدنع رجح ا لبقتسي له

 0 ؟لبقيو ملَتسُي له يناميلا نكرلا

 كال ل ل لل لم هلم مم ممم ملل ؟يناميلا نكرلل همالتسا دنع اًئيش لوقي له

 هلال ا. لل لل لملم ملء ممم هامل ؟هيلإ ريشي لهف يناييلا نكرلا مالتسا عطتسي مل اذإ

 0 نينكرلا نيب ءاعدلا

 44 6 فام لماع قمم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممف ؟طوش رخآ يف نييناميلا نينكرلا ملتسي له

 44 م لل م هم مف مم ممم مم ممم ممم مم ممم م ممم مم هل ؟رُجحلا لخخاد فاوطلا حصي له

 4ر46 لل مل مم مم مو همم مم ممم جو ممم ممم هوم ؟هفاوط لاح هلوقي يذلا ركذلا وهام

 44 06066 مم همم همم مم ممم مم ممم مم ممم م همم همم يهنلا تاقوأ يف فاوطلا زوجي

 44 0 ل لمه ممم م همم ع همم هم مم همم م م همم مم م م مم الفنت فاوطلا نم راثكإلا بحتسي

 44 0 م عمل هلل ؟تيبلاب فاوطلا مأ مارحلا دجسملا يف ةلفانلا ةالص لضفأ اهمأ

 168 ملل فاوطلا ىلع اهمدق ةبوتكملا ةالصلا تميقأ وأ ةضيرف ركذ اذإ

 188 ا مم م ممم م ملم ؟فاوطلا فنأتسي لهف ةضيرف ةالصل هفاوط عطق اذإ

 ل08 ا نا ا ممم ة ممم ممم ممم منة ممم مة ممم ممم منة مم دفق ؟ايكار فاوطلا زوجي له

 101 وموته ممم ممل تيبلا نم اديعب دجسملا لخاد فاوطلا مكح

 0184 0 طم مم م هم م ا همهم هم دجسملا حطس ىلع فاوطلا مكح



 باتكلل ةماعلا سراهفلا ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 1814 م وم ممم هم ممم مم مم م ممم مم ممم نم ىعسملا نم ءزج ىلع فاوطلا مكح

 آر وة مم مة ممم تمم ممم نم مو نوم م ممم و مم هم فلمف دجسملا جراخ فاوطلا زوجي ال

 187 ىو لو هموم همم هممت ممم ممم هممت م همم م مم ممم ممم هموم فاوطلا يتعكر مكح

 1 مم هع ممول م همم ممم ؟فاوطلا يتعكر نع ةبوتكملا ةالصلا ئزجت له

 1 ل مل مم مم ممم ممم ممنهج ممم ممم م ممم همة مم همم همم مرحلا يف ةرتس ذاختا

 آه م م معمم هم مم همم مم ممم ؟فاوطلا يتعكر يلصي عضوم يأ يف

 ٠١١ ...... © ٌدَحَل هلأ َوْه ُلْقالو 4 توُرْفكحلا ماتيْلُق# :فاوطلا يتعكر يف أرقي

 884 ع مم هم همم ممم م ممم همم مة ممم م ممم ع همم همم ةفوطألا نيب عمجلا مكح

 118 م همومه و ممم م ممم مم م ممم همم همم هم همم مهمل هلضفو مزمز ءام يف ءاجام

 1١18 هملتساف نكرلا ىلإ عجر افصلا ىلإ جورخلا دارأو فاوطلا يتعكر ىلص اذإ

 ١11 ملء ملل ؟هيلإ ريشي لهف فاوطلا ءاهتنا دعب رجحلا مالتسا عطتسي مل اذإ

 ل ؟هملتسيف رجحلا ىلإ عجري لهف ىعسي نأ دري ملو اًدرجم اًفاوط ناك اذإ

 لا افصلا ىلإ بابلا نم جرخ فاوطلا يتعكر دعب نكرلا ملتسا اذإ

 11137 00 مم مم مو م همم ممم مم همم ممم ممم همم ممم ممم همم ةورملاب متخيو افصلاب أدبي

 11 ع عم ع مم عع هموم م مجم هطم ممم ممم ةورملاو افصلا ىلع دوعصلا مكح

 ١1 م مومو م مم ممم ممتع ممم م همم ةورملاو افصلا نيب يعسلا مكح

 11986 6 ومو م لة م و مة ة مم هم ممم مق مم م مق ؟حطبألا يداو يف يعسلا مكح ام

 ١١ 6ءاعدلاو ركذلا نم افصلا ىلع لاق ام اهيف لوقيو ةلبقلا لبقتسي نأ ةورملا ىتأ اذإ هل بحتسي

 115 6م مل مو مهم مم عمم همة مم ممم ممم مم ممم ممم مق يعسلا يف لعفت يتلا ننسلا

 115 66مم ملم همم ممم مم هو همم مم ممم ممم م مق ىعسملا فقس قوف يعسلا مكح

 ١14 ؟دجسملا مكح ذخأي له مارحلا دجسملا ىنبم نمض هلوخد دعب ىعسملا

 1114 ع مع مم همم عمم ومو ع مم ع مج همم ؟فاوطلا نع يعسلا ريخأت زوجي له

 11/6 066م مله همم هم همم م مفعم هم مم همم م همم هم مق فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت مكح

 19*11 006 مة ممم ممم و ممم عجم مم ممم معمم ممم م مم مم ممم مم همم هم عّنمّتلا باب

 11739 062 مم مة وة مهم ممم مم ف مقوم ممم نيتئاملا دعب نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 نيتئاملا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 نيتئاملا دعب نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 000 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 دارفإو نارقو عتمت ةثالث كاسنألا

 0 عادولا ةجح يف ديب يبنلا هب مرحأ يذلا كسنلا وه ام

 0 ؟رصقي لهف همودق دنع ىعسو فاط اذإ نراقلا

 0 هترمع نم لحو رصق يعسلا نم ىهتنا اذإ عتمتملا

 00 ؟قلحلا مأ ريصقتلا هل لضفألا لهف ةرمعلل يعسلا نم ىهتنا اذإ عتمتملا

 0 ؟ريصقتلا وأ قلحلاب هسأر مرحملا ممعي له

 0 ؟سأرلا رعش صق يف ئزجملا ردقلا مك

 0 ريصقتلا اهيلع انإو قلح ةأرملا ىلع سيل

 0 ىنم ىلإ ىفمو جحلاب لهأ ةيورتلا موي ناك اذإ عتمتملا

 2000 زاج جحلل مرحأ مرحلا يأ نم

 00 ا ؟لحلا نم جحلاب عتمتملا مرحي نأ حصي له

 00 تاولص سمخ- اهب لصيف ىنم ىلإ هجوتي نأ بحتسي

 0 ةرمن ىلإ عفد عساتلا مويلا يف سمشلا تعلط اذإ

 200 ا ا ااا ةنرعو ةرمن دودح

 0 لاوزلا دعب رهظلا ةالص لبق ةفرع موي ةبطخلا بحتسي

 0 ةزئاج هتالصف بطخي ملو ةفرعب ةفرع موي مامإلا ىلص اذإ

 0 نيتماقإو دحاو ناذأب رصعلاو رهظلا نيب عمجي

 0 ؟عمجي نأ هل لهف مامإلا عم ةالصلا هتتاف اذإ ةفرعب فقاولا

 0 ةفرع ىلإ باهذلا لجع نيتالصلا نم غرف اذإ

 وم هم دهنية و وو نهم اف نو مو وو هوا ونون هم قف ةراو امها
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 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 1و مة ونة م ممم مم ممم ممم معهم ممم همم جحلا ناكرأ نم نكر ةفرعب فوقولا

 11 ل لل هم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ؟لاوزلا لبق ةفرعي فوقولا ئزجي له

 للا ؟سمشلا بورغ لبق عفد نم مكح ام

 168 0م لمة مملة ممم مومو م ممم رجفلا عولط هتقو رخآو هأزجأ اليل ةفرعب فقو نم

 1١51 20. ممم لملم ممم مم ممم ملف ءاسنلاو لاجرلا نم رهاطلا ريغ فوقو حصي

 151 0 ن0 همم من مومن ممم نة ممم ممم ممم ممم ممم مهم ممم ممم وفم ؟مئانلا فوقو حصي له

 1١139 6. ممل الة اممم عه ممم هلم ع ممول ؟هيلع ىمغملا فوقو حصي له

 167 م همم م مم ممم همم هئزجي له ةفرع امنأ ملعي الو ازاتجم ةفرعب رم نم

 1813 لول ممم مف ممم هموم ممم مم ممم همم م همم مق ؟ةفرع نم تسيل ةنرع نطب

 1817 0 طل مو فه ممم م همم ممم ممم م مم ممم مم همم مم هفوة ؟ةفرع نم ةرمن له

 00 ةفلدزم ىلإ عفد ةفرع موي سمشلا تيرغ اذإ

 161 ل مو هه م همم مة مم هم جم ممم ةيبلتلاو راقولاو ةنيكسلا هعفد يف مزالي

 1١ ع عل نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا نيب عمج ةفلدزم ءاج اذإ

 0 ةفلدزم لوصولا دنع نيتالصلا ليجعت بحتسي

 166 006 لل مول همهم هو هعمل عمجي ملو ةفلدزم أي نأ لبق برغملا لص نم مكح

 186 0. لهم مم مقنع ممم ممم مو ممم مم ممم م ممم هم ممل ةفلدزملا يف تيبملا مكح

 156 م ا ا ما م تمت ة ممم مووت و ممم ومو ممم ممن ممم موو ممم ةفلدزم دودح

 ١88 لم ملل ؟ةفعضلا ريغل ةفلدزمب تيبملا يف يفكي يذلا ردقلا وهام

 185 0. و ممم ممم مه ع همم عم هم ممم هم اهتقو لوأ يف رجفلا لص رجفلا علط اذإ

 ١37 هللهو هربكو هللا اعدو ةلبقلا لبقتساف مارحلا رعشملا ىتأ رجفلا ىلص اذإ

 1١6317 ل ع مم م مم ممل مات هجحف هللا ركذي ملو ةفلدزمب تاب وأ فقو نم

 1 عرق مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ؟مارحلا رعشملا عضوم نيأ

 1١ ل ل ل نر تموت نة مومو تينت ايتام ت متم ت ونمو ومي مممم فقوم اهلك ةفلدزم

 ١ ئزجم هجحف حبصلا لبق عفد وأ مامإلا عم حبصلا ةالص لصي مل نم

 1١4 ىنم ىلإ ةفلدزم نم ليلب اوعفدي نأ ءاسنلاو لاجرلا نم ةفعضلل صخري

 154 م لنمو مم معمم ممم ممم ممم ممم ممف سمشلا عولطب توفي ةفلدزمب فوقولا



 باتكلل ةماعلا سراهفلا ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 154 6.06 ملم فمه معمم مم ملم سمشلا علطت نأ لبق ىنم ىلإ ةفلدزم نم عفدي

 188 0 م ممم مم همم ممم ةق ممم مم عرسأ ارسحم غلبو ةفلدزم نم عفد اذإ

 ١ ا رسم يداو دودح

 ل ةبقعلا ةرمج ىمر رحنلا موي ىنم ىلإ لصو اذإ

 0 ا ىنم دودح

 1817 06م ممم ل عمم م همم ممم هم ممم همم مم ممم م مصمم ممم ممم مق يذدهلا باب
 0 نيتئاملا دعب نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 1619 ل مل مم ممم مم هوم ممم ملف نيتئاملا دعب نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا

 181 ممم م... ....ْنيئيَدْعْأَي ةقلعتملا لئاسملا

 0 هديلقتو يدها راعشإ مكح

 18 00 ل م م همم همم مم عمم همم عم همم ممم ممم ؟يدهلا رعشي قش يأ يف

 0 رعشت ال منغلا

 186 6.60 ء ممم همة مهمه مم همم ممم مم همومهم همم ممم ؟منغلا دلقت له

 1١66 60.6606 م م ممم ملم ؟هب ثعبي نأ دارأ وأ هيدهب جرخ نم دلقيو رعشي نيأ نم

 0 ؟اًمرع ريصي له يدهب ثعب نم

 188 6. مل ممم ممم هه ممم موقف منغلا مث رقبلا مث لبإلا يدهلا يف لضفآلا

 0 ؟رقبلاو لبإلا يف كارتشالا زوجي له

 0 نيتئاملا دعب نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 ا ةق نمل ملل منا متم ممر ممم ممم ممم نمنع ممم م ممم ممم ممم هم ممف يدهلا بوكر مكح

 128000000 مم م ممم همم مم ممم مم ممم نيتئاملا دعب نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا

 1١64 ...0 06600 ممم ممم ممم تمم ممم ممن ممم ممم ممم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 184 6 وم موه ممم مم ممم همم مم همم ممل هحبذو يدهملا ءارش يف ليكوتلا زوجي

 لم ؟هترازج ببسب اًئيش اهنم رازجلا ىطعي له

 ل ؟اهالجو يده لا دولج عيب زوجي له

 0 نيتئاملا دعب نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 117 66 مهمه مم همم مم همم همم همم همهم مول :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 باتكلل ةماعلا سراهفلا ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 117 ل ممتن م م ممم اممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هوم هم ف لبإلا رحن ةيفيك

 1 ل م مم مم همم همم ممم ممم ممم ةعجضم حبذت نأ بحتسي منغلاو رقبلا

 154 0 م ممم ممم ممم مة ممم مو مم همم مم ممم م م مم مرحملل لّسْغلا باب

 1514 00. مم همم معمم مم م ممم ممم ممم م مجم عمم ممم نيتئاملا دعب نوعيرألا ثيدحلا

 1١58 ل موون مامر ف ممم ممم مو متم ممم مة موصل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 158 2. وهم مهو ه هممت ممم ممم ممم هموم ؟ ةبانجلا نم هدسجو هسأر لسغي مرحملا

 ل ادربت مرحملل لسغلا مكح

 ل ردسلا وأ ىمطخلاب هسأر مرحملا لسغ مكح

 1350 06 م مل م م ممم هم ممم هلق نانشألاو نيباوصلاب هسأر مرحملا لسغ مكح

 آن. موو هجمة ممم هم ممم ممم هم ممم همم م ممم ٍةَرْمُعلا ىلإ حلا خنف باب

 1١54 م م ممم ل ممم ممم ممم ممم م ممم نيتئاملا دعب نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا

 158 00 0 لمعلم مع مجمع همومهم ممم ملف نيتئاملا دعب نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 آا/6 همم ة مة ممم ممم همم ول نيتئاملا دعب نوعيرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 00 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 1176 ةرمعلا ىلإ جحلا اوخسفي نأ عادولا ةجح يف هباحصأ ِديَي يبنلا رمأ

 0 ؟مهريغلو مهل مأ ةنسلا كلت ةباحصلاب صاخ ةرمع ىلإ جحلا خسف له

 1117 مل عه ممم هم مم ممل ؟بحتسم وأ بجاو ةرمع ىلإ جحلا خسف له

 117 لهو هم عمل جحلا اهيلع لخدي نأ هلف جحلا رهشأ يف ةرمعب لهأ نم

 00 ؟فاوطلا حتتفي نأ دعب ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ زوجي له

 19/6 06 وة مم مم مم مه ممم ممم م م ممم هيلع ةرمعلا لخدي نأ دارأو جحب لهأ نم

 1170 جحلا رهشأ يف احلاعفأ لعفو جحلا رهشأ ريغ يف ةرمعلاب مرحأ اذإ

 11/8 0 مم مع همم مم ممم ةرمع الو اًجح نيعي ملو مارحإلا قلطأ نم

 718/18 06 ممم مم ممم همم معمم م همم ممم مم همم هم ممم مم هيسنو كسنب مرحأ اذإ

 اال ل لو لمع م همهم ممم وو معلوم نيتئاملا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 آلا لل طم مم عم عمم م ع عمهم هم ممم ممم همهم مم همم م همم ممم ممم ع همم م مق ثيدحلا هقف
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 !9/4 006 مهمل ممم ممم همم مم ممم ممم ممم مم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا/4 6 و ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ورمع نب هللادبع ثيدح ظافلأ

 لخلا ؟ ةضافإلاو قلحلاو رحنلاو يمرلا نيب ريخأتلاو ميدقتلا مكح ام

 آه# ل م هم مم ممم م ممم ممم ممم ممم همم ةممف ةنسلاب املاع ادماع رخأ وأ مدق اذإ

 آمل م مم همم مم ممم ممق نيتئاملا دعب نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 اهل للم لوو وون مو معمم همم ة مو ممم ممم ممم م همم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اهل للم ملءة هممت م ممم همم ممول رامجلا نم اهريغ نع ةبقعلا ةرمج هب صتخت ام

 اهل ممم م ممم ؟ةبقعلا ةرمج يمرل ىصحلا ذخأي عضوم يأ نم

 يلم منة من ةء ين ثم رع مم ثمءممةمممع تارمحجلا اهب ىمرت يتلا ىصحلا رادقم ل

 88 م مم همم همم همم مم همم همم مم همهم ممم مقل ؟ىصخلا لسغي له

 145 ل مل للة مم معمم ممم ممم ممم ممم مق ؟ىصخلا ريغب تارمجلا يمر زوجي له

 186 0006م م هم ممم م مم وممن هوم مهموم ؟هب يمر دق ىصحب يمري نأ زوجي له

 146 6. معة لف ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهامر ةبقعلا ةرمج ىتأ اذإ

 146 ..ر نفق لما اممم وم ممم قمم م ممم ممم ممم ممتع ةبقعلا ةرمج الإ رحنلا موي يمري ال

 آه للم مم ممم مم ممم ممم م ممم هم مم مقق ةدحاو ةعفد تايصح عبسب ىمر اذإ

 آ4لل لل ل ممم هم مم مم مم همم هموم ممم ىمرملا ريغ يف تعقوف ةاصحلاب ىمر اذإ

 الأ ل م مم ممم ممم مم مف هيلع ءيش ال هكرت نإف يمرلا عم ريبكتلا بحتسي

 ل هنيمي نع ىنمو هراسي نع تيبلا لعجي نأ ةرمجلا يمر دنع بحتسي

 للا ةبقعلا ةرمج يمر مكح

 0 ةكم يلي ام ىنم رخآ ةبقعلا ةرمج

 0 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج هيف ىمرت تقو لوأ ىتم

 84 لاوزلا ىلإ سمشلا عولط نيب ايف رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بحتسي

 اقل ل م ممم همم ممم همم مقل سمشلا بيغم ىلإ ةبقعلا ةرمج يمر زوجي

 888 م مم همم همم مل ؟ليللا يف رحنلا موي ةرمجلا يمر زوجي له

 لا ا ؟ةيبلتلا عطقي ىتم

 141 6666 همه ممل مل ؟يمرلا ةياهن دعب مأ ةاصح لوأ عم ةيبلتلا عطقي له
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 18730060 مة ممن ممم همم معوق نيتئاملا دعب نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا

 141 ل طم وه م مم هم مم هوم معمم هم ممم همهم ممم هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 181 00 همم هم همم معمم هم هم هم همم هم همم ؟كسن ريصقتلا وأ قلحلا له

 145 00 ل ع م مهم همم ممم هم ممم مم مق لضفأ قلحلاو رصقي وأ قلحي

 188 200606 م م همم ممم ممم مم م م مم ممم نميألا هسأر قشب ئدتبي نأ بحتسي

 186 00مل ل لع همم مم ممم مم ممم مم همم موقق نرصقي امنإو قلح ءاسنلا ىلع سيل

 1848 666 م م مة ممم مم ممم موو مم ممق ريصقتلا وأ قلح اب هسأر مرحملا ممعي له

 آ486 0.00 و منة ممم ممم ممم ممم ةمممف ؟ةيحللاو سأرلا نيب لصافلا دحلا وهام

 ل ؟هل رعش ال يذلا علصألا ىلع ىسوملا رمي له

 1456 م لملم مم همم ممم مو مم مم معمق قلحي وأ رصقي هنإف اليلق هرعش ناك اذإ

 145 20 م عمم ممم مف قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ ريصقتلاو قلحلا ريخأت زوجي

 1406 6 لم مم هلم هم همم هلل قيرشتلا مايأ دعب ام ىلإ ريصقتلا وأ قلحلا رخأ اذإ

 0 ةلعل هسأر قلح رخأ اذإ

 آل 6 ل طل م م ع همم هم مم هم هم مم ممم همم ممم همم ممم م عمو ممم مو دحاو قلحب لحي نراقلا

 ا ا/ ع همم مم لل يهو بيترتلا ىلع ءايشأ ةعبرأ ءرحنلا موي فئاظو

 144 6006و م همم ومهم همهم ممم ممم ممم همم ممم ممم موقف ؟لوألا للحتلا لصحي ىتم

 آي ا وة م عمهم وهوة ممول ؟لوألا للحتلاب مرحملل حابت يتلا ءايشألا يه ام

 ق0 و و هو مو هوو وه هموم موو م مو ممم و وتوم عمو ومهم ممم ربكألا جحلا موي رحنلا موي

 801 م م مم ممم م مق هوم ممم معو هم مم همم مم همم همم م مم ةعورشملا جحلا بطخ

 ا« ل مم مم م مم م عمم م مم ا ممق نيتئاملا دعب نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا

 8# ل م ممم مم مم مهم م ممم ممم همم همم هم م مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8 018 ا ل همم ممم مم همم م ممم معمم ممول جحا ناكرأ نم نكر ةضافإلا فاوط

 30 رحنلاو قلحلاو يمرلا دعب رحنلا موي ةضافإلا فاوط نوكي نأ بحتسي

 00 ؟رحنلا موي يمرلا ىلع ةضافإلا ميدقت زوجي

 8 8 6 0 وة مل ممم ممم معمم مم ممم ممم ممم ممم مم مممق ؟ةضافإلا فاوط تقو لوأ ىتم

 306 2 ممم م م ممم هم ممم قيرشتلا مايأ رحخآ ىلإ ةضافإلا فاوط ريخأت زوجي
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 888 ل مم همم ممم ملق ؟قيرشتلا مايأ نع ةضافإلا فاوط ريخأت زوجي له

 3388 ع لل مم هم مم همم مم مم هم مم ممم عابطضا الو لمر ةضافإلا فاوط يف سيل

 ٠١7 يناثلا هللحت مت دقف ىعسو ةضافإلل فاطو رصق وأ قلحو رحنو رحنلا موي ىمر اذإ

 ا” ءو/  عل ؟دحاو يعسو فاوط مأ نايعسو نافاوط نراقلا ىلع له

 0 ةضافإلا فاوط دعب يعسلا نع هافك مودقلا فاوط دعب ىعس اذإ نراقلا

 804 2 ل طع ممم مم ممم همم مهمة مم ممم همهم ممم همم ةضافإلا فاوط ءامسأ

 ٠١ ..... ةكم ىلإ اهعوجر عانتماو اهئاقب ةلاحتسا دنع ضئاحلل ةضافإلا فاوط مكح

 81 8 ل عل م طم م همم مم م م ممم همم مم ممم م ممم مق ضيخلا عنمي ءاود مادختسا مكح

 8311 2 ل عم عمم م همم عم م عم مم ممم ؟قيرشتلا مايأ يف تارمجلا يمر أدبي ىتم

 17117 م ممم ة م لمم سمشلا بورغ ىلإ قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو رمتسي

 91137 مة مة نهم معمم ممم ممم ممق سمشلا بورغ دعب قيرشتلا مايأ يمرلا مكح

 513 م م ممم مم مم ف ممم هم ممم هم ممم مم مم هل قيرشتلا مايأ تارمجلا يمر مكح

 5118 م لو همهم م همم هه ممم همم ممم مم مم ممم ممم معمل ةرمج لك دنع بحتسي اذام

 31 26 مو م مل مع همم مم همم م مم مم ممم همم همم همم هم تارمجلا يمر بيترت مكح

 318 عم ممم هيلع ءىبث الف تارمجلا دنع ءاعدلاو فوقولا كرت نم

 318 قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ هلك يمرلا رخأ وأ هدعب ام ىلإ موي يمر رخأ اذإ

 311 مم همم هم همم مم م ممم م ممل ةينلا يف بيترتلا هيلع بجو يمرلا رخأ اذإ

 911 ا اة ة ممم ممم ممم امم كلذ هلف رشع يناثلا مويلا يف لجعتلا دارأ نم

 31 مم ىنمب وهو سمشلا تيرغو رشع يناثلا مويلا يف لجعتلا دارأ اذإ

 711 ماحزلا ةدشل جرخي نأ لبق سمشلا تبرغف بورغلا لبق ىنم نم لحترا اذإ لجعتملا

 318.200 م همم ممم عموم وعم نيتئاملا دعب نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 314 م منع ع همم م م عم ممم ممم هم ممم مم همم مم م مم مم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 814 0 لل ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م مم مم ةممقق كسن عادولا فاوط

 818 م مل ع هم مع مم عم همم م همم همم همم ممم مم م ممم م ممم همم عادولا فاوط مكح

 3037 م هوم مم ممم مل ابيرق ناك نإ عجر عادولل فطي ملو جرخ نم

 39037 م لل ممل همم همهم ممم ممم اهوحنو ةراجتب لغتشا مث عادولل فاط اذإ
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 0 ةكمب ءايشألا ضعبب لغتشا مث عادولل فاط اذإ

 0 ل ؟عادولل فوطي لهف اهيلإ دوعيسو ةكم نم جرخ اذإ

 0 امهيلع عادو ال ةكمب ةماقإلا ىون نمو يكملا

 0 هنم ابيرق مرحلا جراخ هلزنم ناك اذإ

 00 ؟عادو هيلع له ميعنتلا ىلإ جراخلا رمتعملا

 0 تارمجلا يمرل ىنم ىلإ جرخ مث عادولل فاط اذإ

 00 ؟عادولا فاوط نع ئزجي له ةضافإلا فاوط

 0 عادو فاوط جحا تقو ريغ يف رمتعا نم ىلع له

 0 نيتئاملا دعب نوسمخلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 هل رذع ال نمل قيرشتلا مايأ يلايل ىنمب تيبملا مكح

 2000 تيبملا هب لصحي يذلا رادقملا

 0 نيتئاملا دعب نوسمخلاو يداحلا ثيدحلا

 0 لالحلا بديص نم لكي مرخملا باب

 قمة ة مة منة ممم ممم نة م ممم ممم نة معمل نينئاملا دعب نوسمدملاو يناثلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعي نوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 ةماثج نب بعصلا ثيدحو ةداتق يبأ ثيدح «نيثيدحلا نيب عمجلا

 0 هدايطصاو ديصلا لتق مرحملا ىلع مرحي

 0 اًديص مرحلا يف نولحم ةعامج وأ اًديص نومرحم ةعامج لتق اذإ

 0 ؟هنمضي لهف ديصلا ىلع الحلا ٌمرحملا لد اذإ

 00 هلتقف ديصلا ىلع امرحم مرحملا لد اذإ

 0 ؟محللا مكح امف ديصلا مرحملا لتق اذإ

 0 ؟لكألاو لتقلل هنمضي لهف هلكأ مث ديصلا مرحملا لتق اذإ |

 0 عويبلا باتك

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 مفر

57 

 انوضلا

52323 

 و

 فروع



 نيتئاملا دعب نوسمخلاو عبارلا ثيدحلا

 00 :تادابعلا دعب عويبلا ركذ ببس

 0000 :لوبقلاو باجيإلا عيبلا داقعنا يف طرتشي له

 00 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ماسقأ ةينامث رايخلا

 0 لاوقأ مأ نادبأ قرفت هيف قرفتلا له «سلجملا رايخ :لوألا مسقلا

 00 ؟قرفتلا طباض وهام

 0 اقرفت دعت اهنأ ملعلا لهأ ركذ ءايشأ

 0 اقرفت دعت ال ءايشأ

 . ؟رايخلا عطقني لهف دقعلا لاح يف سلجملا رايخ عطق يرتشملاو عئابلا طرش اذإ

 0 رخآلا رايخ طقسي لهف هرايخ نيعيابتملا دحأ طقسأ اذإ

 0 عيبلا خسف ةيشخ سلجملا قراف نم

 0 سلجملا رايخ اهيف تبثيو عيبلا ىنعمب يتلا دوقعلا

 0 سلجملا رايخ اهيف تبثي ال يتلا دوقعلا

 0 فالخ هيفو طرشلا رايخ :يناثلا مسقلا

 ا ءايشأ يف الإ طرشلا رايخ اهيف تبثي سلجملا رايخ اهيف تبثي يتلا دوقعلا

 000 ؟رايخلا طرش تقو نوكي ىتم

 2000 ؟ةدّدحم ةّدم طرشلا رايخل له

 0 ةمولعم ريغ ةدم وأ الوهجي وأ ادبأ طرشلا ناك اذإ

 0 طرشلا رايخ دوجو عم هل رثأ ال سلجملا رايخ

 0 ؟عيبلا متي لهف خسف ريغ نم رايخلا ةدم تضم اذإ

 0 ؟هبحاص روضح ريغ نم خسفلا هل له رايخلا هل نم

 00 ؟حصي لهف يبنجأل رايخلا طرش اذإ

 00 هرايخ لطب رايخلا ةدم عيبملا يف يرتشملا فرصت ىتم

 ثنو م مام عر و راوم ف هي وراي م هوو و وو مو م هم ع و و واو هامل

 نهم ثم ممم عن مو ناو مو وم م دعو قو هو وو ةووام ف وة ةامواو
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 و0 ل ل عم هع عمم هلل ؟يرتشملل مأ عئابلل وه له رايخلا تقو عيبملا ءان

 808 6.6 66م ممن نم مم ممم مم ممم ممم رايخلا نمز يف تعضوف الماح ةاش ىرتشا اذإ

 785 6 م ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم نبغلا رايخ :ثلاثلا مسقلا

 0 ؟هريغ نم شحافلا نبغلا ةفرعمل طباضلا وهام

 نك ؟رايخلا هل لهف ةداعلا نع اًجراخ اًنبغ نبغو ةسكاملا نسحي ناك اذإ

 7505 6 ا م منة مامن اممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم سيلدتلا رايخ :عبارلا مسقلا

 0 هنيبي نأ اًبيع هتعلس يف ملع نم ىلع بجي هنأو بيعلا رايخ سماخلا مسقلا

 00 رايخلا هلف هب اًناع نكي مل اًبيع عيبملاب يرتشملا ملع ىتم

 ؟ ه4 6م و ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم ممم عيبملا هب دري يذلا بيعلا طباض

 7384 2 م م همم م هدر وأ شرأ الب هكاسمإ نيب ريخ ابيع عيبملا يف ملع ىتم

 884 2 لملم ممم مم معمم ممم هم ممم مم هم م مم شرأللا ةفرعم ىلإ لصوتلا فيك

 78864 0 ل ؟بيعلاب ملعلا تقو ىلع وأ دقعلا تقو ىلع شرألا موقي له

 734 م م ممم نام م ممم ممم ممم مة م وممن مم مرة مم ممف تاالاح يف بيعلا رايخ طقسي

 3 مل م م ممم ممم مم ؟رايخلا طقسي بيعملا عيبملاب يرتشملا فرصت له

 351 6 م ممم مو مم ممم ممم ممم مم هم همم همم م ممم هم وقف شرألا نيعت درلا رذعت اذإ

 31 ملم عمم ممم مم م عيبملا فلتف يرتشملا ىلع بيعلا عئابلا سلد ول

 81 وله وممن معمم ممم م همم ممم ممم هم ممم مم هموم هرسكب الإ هبيع ملعي ال ام

 1 م ممم ممل يرتشملا دنع رخآ بيع بيعملا عيبملا يف ثدح اذإ

 816 م ممم مل ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع وه له بيعلاب درلا رايخ

 7338 ل م ممم م هم مو مم مم ممم ممم همم بويعلا نم هتءارب طرتشاو ةعلس عاب اذإ

 ضل ؟حصني نأ هيلع بجي لهف ةعلسلا يف بيعب عئابلا ريغ ملع اذإ

 3 ةعضاوملاو ةحبارملاو ةكرشلاو ةيلوتلا يف تبثي رايخ :سداسلا مسقلا

 1/4 مم ممم همم مم ؟عيبلا مكح امف هبذك نابف لاملا سأرب ربخأ اذإ عئابلا

 84 فوة همومهم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةحبارملا عيب مكح

 7554 6 مم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم بةلام ةحبارملا عيب روص

 قى



 باتكلل ةماعلا سراهفلا ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 ك3 الل هل عمل هم عمم هج ممم همم ةفصلا يف فلخلل تبثي رايخ :نماثلا مسقلا

 3397 2 م مم ممم مم مم ممم مم ممم مم همم ممم عويبلا نم ُهنع يِهْن ام باب

 5397/5 م م ممم مة ممم ممم مة نيتئاملا دعي نوسمنخلاو سداسلا ثيدحلا

 817/5 6 موه ه ممن نم هم ممم ممم ممم هموم ممم ممم ممول :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8375 م ممل مع هم ممم مم ممم مم همم مم ممم مم مم همم همم ةسمالملاو ةذبانملا ريسفت

 8197/8 6 ل هم مم ممله مم ممل كلذ وحنو ةذبانملاو ةسمالملا عيب نع يهنلا ببس

 5107/5 لم م ممم همم مصمم ممم ممم ممم نيتئاملا دعب نوسمخلاو عباسلا ثيدحلا

 اسال ل مل ع م ممم همم همم م مم ممم مم ممم مم مم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا« ل ملل ؟امهنيب قرفلا امو هموس ىلع موسلاو هيخأ عيب ىلع عيبلا

 الر ل م ل لل م مم ل ممم م مم مل ..... لاوحأ ةعبرأ نم ولخي ال موسلا ىلع موسلا

 ا! يا ف ل تفوق م قمم ممم ممم منة ممم قمم مم هم مم مقوم همم ةديازملا عيب مكح

 88/4 ل ل م م ممم ممم همم ممم مم مم مم مم ممم ممم همم مم ممم يمذلا موس ىلع ملسملا موس

 رطل لل ل ممم هم ممل يمذلا موس ىلع وأ ملسملا موس ىلع يمذلا موس مكح

 #3 للهم ممم ؟عيبلا حصي لهف هموس ىلع ماسوأ هيخأ عيب ىلع عاب اذإ

 اكل ل م عل هم هم ممم مم همم همم هم مم مم مم مم مم مم همم ممم ممم جم هم ممم شجنلا عيب مكح

 ل شجنلا عيب يف لخدت روص

 ؟رطللا . ل ع م م همم م م عقم ممم هم مم ممم ممم م ممم م هم مم ممم م قمم م مق ةيرصتلا مكح

 ؟رلالا . م م مم مم معمم ممم م مم م ممم ممل ؟ةيرصتلا مكح يف رقبلا لخدت له

 ؟ا رن رو ممر و وة تورو ممم مومو وو مام ووو ومعف رايخلا هل لهف ةارصم ةميهم ىرتشا نم

 0 ؟رايخلا هل لهف ءارشلا لبق ةيرصتلاب ملع اذإ

 74 ل ل م فق ممم ممم نة وم ممم ممم ممم نم م ممم مصممو م ممم اهبلحي نأ لبق ةارصملا دراذإ

 اا ل مو مل همم ممم همم مم مم ممم مق ؟اهعم دري اذ ام اهبلح دعب ةارصملا در اذإ

 8/86 ل لة م هم مم ممم همم ممم ممم هم همم همهم همم رمت نم عاصب هديدحت نم ةمكحلا

 8/6 للهم ممن نهم هموم ومهم م و همهم ممل بيعم ريغ اًديج رمتلا عاص نوكي نأ بجي

 ل رمتلا دجي ملاذإ

 نيرا ؟هلوبق عئابلا مزلي لهف ريغتي مل ايقاب نبللا ناك اذإ



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 3/88 ل وعمل مم ممم م ممم مع ممم ؟هلوبق عئابلا مزلي لهف ريغت دق نبللا ناك اذإ

 ل رمتلا نم عاصلا ريغ ىلع ايضارت اذإ

 نك ؟اعاص ةدحاو لك عم دري لهف دحاو دقع يف رثكأ وأ نيتارصم ىرتشا اذإ

 0 ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ةارصملا رايخ له

 آراب لل مل ممم ة مج همه معمم ممم مم ممم ممم مم ممم مم مومو ؟مايألا ةثالثلا ادبت ىتم

 5/84 ملم مم عمم مم ممم ممم ممم ممم نيتئاملا دعب نوسمخلاو نماثلا ثيدحلا

 5846 مول فلم م ممم مم ممم ممم مومن مم وممن :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 اواو ل للم فم همم همم هم ممم همم مم م ممم م همم م هم ممم ةلبحلا لبح عيبب دارملا وهام

 841 ل م ممم همم همم م ممم ممم مم هموم همم مم همم لطاب ةلبحلا لبح عيب

 0 نيتئاملا دعب نوسمخلاو عساتلا ثيدحلا

 0 نيتئاملا دعب نوتسلا ثيدحلا

 #84 لفل هوم نوه معمم مم ممم مم ممم ممم ممم همم ممم ممم مملق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 00 ا حالصلا ودب دعب ةرمثلا عيب مكح

 و41 ل لل م مل مم همم همم ممل ةيقبتلا طرشب حالصلا ودب لبق راشلا عيب مكح

 0 لاحلا يف عطقلا طرشب حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب مكح

 34 مل عم مل ةيقبت الو عطق طارتشا ريغ نم حالصلا ودب لبق رمثلا عيب

 9544 م لمة ممم ممم موه ممم ة مف حالصلا ودب لبق اهلصأ عم ةرمشلا عيب زوجي

 348 0 ل مم ممل ممم مم مم مل لصألا كلامل حالصلا ودب لبق ةرمثلا عيب مكح

 546 ..ن م ل فة مة مم مة ق قفة ممم ممم مة مقم حالصلا ودب دعب اهرجش يف ةرمثلا عيب مكح

 ألا 000 ؟هسنج يف ام عيمج عيب زيجي له ةرمث يف حالصلا ودب

 34 م مل ؟نيتاسبلا نم هريغل احالص نوكي له ناتسب يف حالصلا ودب

 0 عئابلا مزل يقس ىلإ ةرمثلا تجاتحا اذإ

 3ال عع م عع همم ةحئاجب تبيصأ مث حالصلا ودب دعب ةرمثلا عاب اذإ

 1414 0 هم مهمة مق همن ممم ممم ف همومه ممم ممم م مم مم موق ؟ةحئاجلا يه ام

 7144 لل ممم ممم ممم همم مم م معمم همم همم ؟ةحئاجلا اهيف نوكت يتلا راثلا يهام

 844 0 م مو هم ممم ممم م م مم ممم مم مم ممم هم ملف ةرمثلا زازج يرتشملا رخأ اذإ



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 0 مهنيمضت نكمي نييمدآ لبق نم ةرمثلا تبيصأ اذإ

 0 مهنيمضت نكمي ال نييمدآ لبق نم ةرمثلا تبيصأ اذإ

 0 نيتئاملا دعب نوتسلاو يداحلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 بلجلا يقلت مكح

 0 نابكرلا يقلت لصح اذإ عيبلا مكح

 00 ؟نبغلا دجو اذإ مأ اقلطم رايخلا تبثي له

 000 ا ا ؟رايخلا ةدم مك

 0100 ؟يهنلا هلمشي له مهل عيبي نأ لجأل نابكرلا يقلت

 ا ؟قوسلا هيف يذلا دلبلا نم وأ قوسلا نم جورخلا يقلتلا ءادتبا له

 )0000 ىقلتلا ىهتنم

 000 يقلتلا دصق ريغل جرخ اذإ

 0 هنم يرتشيف هعضوم ىلإ عئابلا دصقي نأ يرتشملل زوجي

 0 ؟عيبلا لطبي لهف دابل رضاح عاب اذإ

 00 يدابلل رضاحلا عيب نع يهنلا يف طورشلا نم ءاج ام

 00 يدابلا ىلع ريشي نأ رضاحلل زوجي له

 0 ؟هريغ يدابلاب قحلي له

 20000 يودبلل يرضحلا ءارش مكح

 00 يدابلل رضاحلا ريغ عيبلا ىلوت اذإ

 نيتئاملا دعب نوتسلاو يناثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ا ؟ةئبازملا يهام

 هوم مهو ووو رهو و موو مد واو ورم هه وو وو م ع مة واو ولاو

 نال

 نحر

 نر

 نا حر

 ناب

 نمل

 ناو

 نمل

 نا



 باتكلت ةماعلا سراهفلا ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 14# 0 مع ممم نه ع ع م مم عم مم عم ع عم م هم مع م مق نيتئاملا دعب نوتسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 علل 6و مفعمة مة هه مم مم مم ممم عمه هموم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 س18 0 مل مو ممم فم ممم همم همم همم ممم م ممم همم ممم م مج ممل ةلقاحملا مكح

 ”18 ل مم مروعة ممم ممم منة ممم ممم ممم فوة يصمم ؟اهلبنس يف ةطنحلا عيب زوجي له

 11# م ممم همم مم ممم همم م همم نيتئاملا دعب نوتسلاو عبارلا ثيدحلا

 مال نوف هوم مم مة مهم ممم ممم ممم همم موق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ع1 ل م ممم ممم ممم ممم موفق ممم ممم م عمم همم مم مق ؟هنمث ذخأو بلكلا عيب مكحام

 ؟ا ا ا وة روت متم وو متو ء اة م اونو نة مم و ومو ةةممتم ؟بلكلا ةراجإ زوجي له

 اا لم هل ممم م ممم مم ممم م ممم همم هم مم ممل ةبطاو بلكلاب ةيصولا مكح

 ل ؟بالكلا ةمسق زوجي له

 س1 4 مم مم هع همهم همم ممم ممل هئانتقاب نوذأملا ريغ بلكلا ءانتقا مكح

 518 6 م ممم ممم م منوم ممم مم ممم م معمم همهم وو ممم مهم مم همم م همم مرحم يغبلا رهم

 814 0 م ملم ممم مع همم مم هوم هم ممم مم ممم ممم م ممم همم همم مرحم نهاكلا ناولح

 ل4 ممم همم هم ممم م ممم همم مم همم ؟فارعلاو نهاكلا نيب قرف كانه له

 51# م م ممم مم ممم ممم ممم ممم هم ممق نيتئاملا دعب نوتسلاو سماخلا ثيدحلا

 ل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ل ؟ماجتلا بسك مكح ام

 ل مع لم ؟اهل ةلئاملا ءايشألا لخدت لهف هوركم ةماجحلاب بسكلا

 اال وم همم همم مف ممم همم همم ممم مم همم مه ممم ةوممف ؟بيطلا بسكلا وهام

 1# عم عم م ممم ممم م مم م ممم م ممم ممم كلذ ريغو ايارعلا باب

 نر نيتئاملا دعب نوتسلاو سداسلا ثيدحلا

 #8 ع م مم م م ع ممم هجم همم ممم نيتئاملا دعب نوتسلاو عباسلا ثيدحلا

 م8 5 ام موف همومه ممم ممم ممم مم ممم ممم وق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ل8 6 ل مم مم هع همم هم ممم همم همم م ممم مم مم ممم همم مم ممل ايارعلا عيب مكح

 ل80 و م وم هموم ممم همم معمم ممم موق ؟ايارعلا يف هيف صخري يذلا رادقملا مك

 8014 لع ؟ةددعتم تاقفص يف قسوأ ةسمخ نم رثكأ ءارش زوجي له



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 ل ناعاصلا هيف يرجي ىتح ماعطلا عيب نع يهنلا

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 977 ا ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم نيتئاملا دعب نوتسلاو نماثلا ثيدحلا

 ا ا م م م م مملة مما م مم ممم ممم ممم ممم ممف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ضل ؟هدعبو ريبأتلا لبق ةعيبملا لخنلا ةرمث نوكت نمل

 ا ا ا ل ل م م همم و ممم هو ملق نيعيابتملا دحأ اهطرتشاو ريبأتلا لبق لحنلا عاب اذإ

 ل ل اهسفنب تربأت اذإ

 8[ 4 ل ل طم هم همم همم همم م هم مم ممم همم مم مم مم م مم ضعب نود هضعب ربأ اذإ

 4 ا م ممم ممم همم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممف اهضعب ربأ اذإ ةلخنلا

 7 م م م م م ممم ممم مم هم ممم همم مم ؟اهعطق همزلي لهف ةرمثلا عئابلا ىنثتسا اذإ

 0 ؟هوحنو لخدلا ةرمث زجت ىتم

 يال ل عمم معمم مم ممم ممم ممم مم ممم ىرخأ دعب ةرم زجي عرز اهيف اضرأ عاب اذإ

 ال1 ل مه مم همم هم هم مم هم مم ةرمثلا ةيقبتب ررضلا لوصألا ىلع فيخ اذإ

 ضر يقس ىلإ ةرمثلا تجاتحا اذإ

 الل مم م ممم معمم مم ممم مم ممم ممم معمق ؟هكلمي لهف الام هديس هكلم اذإ دبعلا

 الل مم ممم مم ممم ممم همم مم قمم ممم همهم همم ؟عيبلا يف لخدت له دبعلا بايث

 ا ممم ممم همم ممم م هم مم م همم مم ممم مم م مق يوبر لام هعمو دبعلا عاب اذإ

 لال 6 ل مم ممم ممم همم مم م ممم نيتئاملا دعب نوتسلاو عساتلا ثيدحلا

 7 همم ممم ممم ممم ممم ممم مومو مم ومممو :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ال م مم ممم ممم مه ممم همم ممم ممم مهمل ؟صضبقلا لبق ماعطلا عيب زوجي له

 ضل ضبقلا لبق ماعطلا ىوس ام عيب مكح

 اا م ل عم م مم م ممم ممم م م مم همم م همم ممم مم مم همم مق تاعيبملا يف ضبقلا ةقيقح

 الإ م ل ممم ممم م ممم ممم همم همم همم ممم مم مم ممم ممم م ممل فرعلا ىلإ ضبقلا عجرم

 ا ا ل مم ممم م لل هريغ وأ عيبلا ىنعمب ناك اهيف ضبقلا لبق فرصتلا

 نوولا ا هضبق لبق امهوحنو ةيصو وأ ثرإب كلم ام عيب زوجي

 را ضبقلا لبق فلتف انوزوم وأ اليكم عيبملا ناك اذإ

 لا ضبقلا لبق فلت اذإ نوزوملاو ليكملا ريغ عيبملا

 نقف ع م مع هم ممل



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 للم ديدحتلاب اهليك ملعي مل نِإو تيؤر اذإ افازج ماعطلا ةربص عيب زوجي

 00 نازولاو لايكلا ةرجأ

 نيتئاملا دعب نوعبسلا ثيدحلا
 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 ؟رمخلا ليلخت زوجي له

 غ0 اهتاذب رمخلا تللخت اذإ

 00 ترهط الخ اهسفني رمخلا تبلقتا اذإ

 لي م اثم هي منقي م ةيء منو ء عمة ييمع ؟باودلا همعطت نأ زوجي له سجتنتملا ءىبثلا

 200 هؤارشو ريزنخلا عيب مرحي

 0 ا ا ل كرشلل ةذختم ةلآ لكو مانصألا عيب مرحي

 ا ؟عافتنالا ىلع مأ عيبلا ىلع دوعي «مارح وهلا :507 هلوق يف ريمضلا له
3 

 00 :زئاج ملسلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟نيعم يف ملسلا حصي له
 0 حيحصلا ىلع ملسلا اهيف زوجي ءايشأ

 0 ةفصلاب طبضني ال ايف ملسلا حصياال

 هم مرام مما فر امام مجم هو راو و هو ناواو و ءياف و ماو همه هيو هه هم اون وف مو ومو م وو عويمر ا هامامأو

 و66 م مورو مثار م وو هو وو ووو اوووي و واواراماولاو

 7” ل

 "غ6 ل

 نا
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0 

0 



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 ل طرشلا رايخ هيف تبثي الو سلجملا رايخ ملسلا يف تبثي

 885 ممم ممم م ممم م ممم همم م ممم مم ملسلا هيف مرح |مهيف ءاسنلا مرح نيلام لك

 مهل لملم همم ممم ممم ممم ممم مق ملسلا لام سأر نيدلا لعج زوجي ال

 اعل ل ل م ممم هموم ممم ممم م هوقو همم م ادحاو انمث نيسنج يف ملسلا مكح

 ؟"ه/ ا ملة مم مم ممم همم ممم ممم ممم ممم همم م ملف ةزئاج ملسلا يف ةلاقإلا

 ا 0 ا م مم م مم همم همم همم ممم مق هيف ملسملا ضعب يف ةلاقإلا مكح

 لاا ةقرفتم تاقوأ يف هضبقي نأ ىلع دحاو سنج يف ملسأ اذإ

 84 م ع معمم هم هم امهدحأ ملسأ مث رمخ يف ينارصن ىلإ ينارصن ملسأ اذإ

 م84 6 6 م مم فوة ممم م ممم مم مم معمل تاللاح هل ةفصلا ىلع هيف ملسملا راضحإ

 8884 ف مة واعف مة مء منعم ثمة ج م ممم هلحم دعب وأ لبق هيف ملسملا راضحإ مكح

 إل عمهم همم همم ممم همم ممم معمل لجألا لولح دنع ملسلا ميلست رذعت

 ا مة مم ممم ممم تمم و ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم هم ممم م متم عانصتسالا مكح

 سا ا م مم مم ممم مم م ممم ممم م مم م ممق عيبلا 2 طورُشلا باب

 ا ا ممم امومة ممم ممم ممم ممم ملف نيتئاملا دعب نوعيسلاو يناثلا ثيدحلا

 8 مة ةةة عمومة ممم همم هي مة ممم مة ثيدحلاب ةقلعتملا ماكحألاو دئاوفلا

 ما لة مام ءءء ر ممم ممم مصمم مممف نيتئاملا دعب نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ا ل مم عم هم مم م مم عم همم ل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا ل ممم ممم همم ممل ؟عيبملا يف امولعم اعفن طرتشي نأ عئابلل زوجي له

 نا ؟طرش نم رثكأ عيبلا يف طرتشي نأ زوجي له

 اال 8 طل ام همم م همم هوم ممم ممم ممم هم ممم ممم همم ؟عيبلا يف طرشلا نوكي ىتم

 لال اممم عموم همم مم ممل اهتعفنم ةانثتسملا نيعلا يرتشملا عيب مكح

 سال 1 0 ل للمتهم م ممم مهمة ممم ممم همم معمم هم وموق اهتمدخ طرتشاو ةيراجلا عاب اذإ

 سال؟ اة م مة هن ممم هوم ممم ممم ممم وممف نيتئاملا دعب نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا

 ضال ل ل مم هم مم م م ممم ممم هم م ممم مم م مقل فّرّصلاو ايرلا باب

 لاا ل و م مم همم ممم مم ممم همم م همم ممم م ممم همم مم مم مم ممل :ابرلا فيرعت

 ضف مرح عيب لك ىلع ابرلا ملعلا لهأ ضعب قلطأ



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 0 رئابكلا نم ةريبك وهو مرح ابرلا

 00 ؟برحلا راد يف ابرلا مرحي له

 نيتئاملا دعب نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا

 نيتئاملا دعب نوعبسلاو سداسلا ثيدحلا

 نيتئاملا دعب نوعبسلاو عباسلا ثيدحلا

 00 :ثيداحألاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ؟نوزوملاو ليكملا فرعي فيك

 0 اليكم هلصأ ناك امو قيوسلاو قيقدلا

 000 نزولاو ليكلا نيب قرفلا

 00 اليك نوزوملاو انزو ليكملا ةمسق زوجي

 0 ةتس عرشلا اهيلع صن يتلا ةيوبرلا فانصألا

 00 ؟ةتسلا فانصألا هذه ريغ يف ابرلا لخدي له

 0 ؟قاحلإلاب نيلئاقلا دنع ةتسلا فائصألا يف ابرلا ةلع يه ام

 00 ؟سولفلا يف ابرلا يرجي له

 0 ؟ةضفلاو بهذلاب ةيندعملاو ةيقرولا تالمعلا قحلت له

 0 طورش هسنجب يوبرلا عيبل طرتشي

 00 دحاو سنج يوبرلا فنصلا عاونأ

 0 الضافتم هسنج نم ديجب ئدرلا يوبرلا عيب زوجي ال

 00 ؟ةعنصلا لباقم يف ةدايزلا زوجي له

 هيف ف م هم هم اوم هم او ور اه واو هيث ةاوو م و هاواوم ا«

 هم م م راو موق اواو ع و مو هوة ثم وو وه وق مون. ماي اواماو

 هيو 6 وو ومن هنو وم ع يم ق هنو نام. ع .يراو و ماو ما. هاو

1 

 نا

 نس

 نا

 اللا

 ناللا

 نسا

 ناد

 ٠880 ؟ لحملا سفن نم هسنج نم يرتشي نأ هل لهف نمثلا ملتساو ارسكم وأ ائيدر ايوبر عاب اذإ

 00 افازج هسنجي يوبر عيب زوجي ال

 0 ا الثاتتم بنعلاب بنعلاو بطرلاب بطرلا عيب زوجي

 0 ةداع هنزو الو هليك نكمي ال ناك اذإ هسنجب يوبرلا عيب مكح ام



 هميم يمم م وة ةماوووراو دع الو نزو ريغب فرصلا زاج نيضوعلا ردق نافراصتملا ملع اذإ

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 لالا لم ممم ممم همم ممم مم ممم ممم هم ممل ؟اًقيقد ربب اّيح ربلا عيب زوجي له

 قال اي ل م م م عم م مم مم م ممم م ممم همم ممم ةطنح قيقدب ةطنحلا قيقد عيب مكح

 كا ل ممل لم ممم ممم همم هريغ هطلاخ اذإ ضعبب هضعب قيقدلا عيب زوجي له

 8و ا ا ا ل ممم ممم ممم ممم ممم ممم هي مممل هسنج نم زبخب زبخلا عيب مكح

 اا الضافتم رخآ سنج نم قيقد وأ بحب قيقدلا عيب زوجي

 0 ؟ىونلا عوزنم رمتب هاونب رمتلا عيب زوجي له

 ف الة م مة مة همم و ممم مومو منعم ممم ممم مم مف هنم عنصي |ب رمتلا عيب

 عقال ل دوصقمب سيل ام امهريغ نم امههيفو هسنجب يوبرلا عيب مكح ام

 00 ل رخآ سنج امهدحأ عم وأ |مهعم هسنجب يوبر عيب

 عفا الو اممم و وهمة ممم هموم ممم هومر مل ةئيسنلا ابر ابرلا عاونأ نم يناثلا عونلا

 681 م م هم ممم مهمه م همم هم هم مل ةلعلا يف هل كراشم رخآ يوبرب يوبرلا عيب

 ع8 ل ل لم م ملل ؟افازج ةلعلا يف هل كراشم يوبرب يوبر عيب زوجي له

 00 ىرخأ ةلمعب ءاضقلا طرشب ضارتقالا

 ع8 ل مم ممل ةئيسنو الضافتم |مهعيب زاج نييوبرلا يف ةلعلا تفلتخا اذإ

 ع8 ل لطم هم ع هم م همدعو ابرلا ثيح نم عيبملا تالاح ةصالخ

 عفا لوم لما مم ة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم معمول انيد بهذلا ءارش

 ع9 مل م لمفهوم وم ممم ممم م معلم نيتئاملا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا

 عا م ل م منه مم ممم همم مم هم مق نيتئاملا دعب نوعبسلاو عساتلا ثيدحلا

 عفر م م مم مع مم م مم م ممم م ممم ممم مم مق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عقل ل لع م ملم لم همم م مم م ممم هم مق همم همم ممم ممم ممم م همم هم فرصلا فيرعت

 عفر ل ع ل هم ملم م ممم مم مم همم ممم مم ممم ممل فرصلا ةحصل ضباقتلا طرتشي

 04 لل ممم هموم م همم همم همم هوم م مو ممم يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ضبقلا له

 318 مل ممم معمم ممم مم ممم همم هضعب رخأتو فرصلا ضعب ملتسا اذإ

 18 لملم هم همم مم مم م مم ملم ؟فرصلا ضعب الإ فارصلا دجي مل اذإ

 5١1 لل ؟فرصلاك ضباقتلا هيف بجي ام يف رايخلا طرتشي نأ زوجي له

 6١



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 هريغو نّهّرلا باب
 نيتئاملا دعب نوناثلا ثيدحلا

 نجلا
 كيلا 2
 باتكلل ةماعلا سراهفلا (ه)ج

 315 2 ع مة هم مومن م ممم ممم مم مم ممم همم ؟ىرخأ ةلمعي نيدلا ءاضق زوجي له

 611 ل م مم ممم هم م هع ممم نينيد اناك اذإ رخآلا نع نيدقنلا دحأ ءاضتقا

 6315 ؟اهموي رعسب نوكي نأ مزلي لهف رخآلا نع نيدقنلا دحأ ىضتقا اذإ

 6186 660006006 مم مة مة ءءء مف قة مات ةة قام مافي فوة هرمية ممف اهقيرعتو اهطباضو ةجتفسلا

 618.006 0م مم مم ممم ممم ممم تتم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وام ممم همم ةجتفسلا مكح

 ع3 6مم ممم موو ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم هموم مم ممم م ومق ةيفرصملا تالاوحلا

 6114 0 لم مم مم معمم مقطع ممم ممم همم م همم م م همم ؟هاوتحمل اضبق كيشلا ضبق دعي له

 71 و ممم موف همم ممم ممم م هممت ممم ممم ممم ممم ممل نيدلاب نيدلا عيب

 ل نيدلاب نيدلا عيب روص

 6717 ل ولم مم وممن ممم ممم همم ممم ممم ضرقلا ابر ابرلا عاونأ نم ثلاثلا عونلا

 717 ا م ا و اة ممم ممم ممم ممم مر ممم مم هموم ممم ومصمم مو ممق ضرقلا ابر روص

 ل ؟ةيده هل ىدهأ وأ هاطعأ امم لضفأ هل درف اًضرق اًصخش ضرقأ اذإ

 عال نمل ل م وهم م همم ممم م ممم ممم م ممم م ممم ممم هم مم همم همم مم مم همم ممم نيدلا بلق

 78 ل ممم مهموم مهتم مو مم همم هم ممم همم مقق هليجعت لباقم نيدلا نم ءيش عضو

 غ1 ةنيعلا عيب

 617/8 ملم ومهم ممم عمم ومو م مو ممم ممم مم ومع ممم م هو ةنيعلا عيب مكح

 عال ل مع م مم مم مم معلق لجأ ىلإ هنم رثكأب اهارتشا مث دقنب ةعلسلا عاب اذإ

 874 ملونه ممم ممم معمم ممم ممم ممم ممم هممت ممم ممم موو م مف قروتلا عيب مكح

 ع اًدقن هنم لقأب اهعيبي نأ عئابلا لكو مث لجؤم نمثب ةعلس ىرتشا اذإ

 عا ىو ووو امم هموم ممم وو توم ومو م همم موو ممم هوم همم هو مم مق طيسقتلا عيب مكح

 617 ع لل ملم مم معو ممم ممم م ممم ممم اددحي ملو اذكب ةئيسن وأ اذكب ادقن كعيبأ لاق اذإ

 ا ع ا م ع ع ملم ؟اهيف فلتخملا تالماعملاب ةبستكملا لاومألا مكح ام

 10 يراجتلا نيمأتلا مكح

 عا ل م م م معمم ممم مم ممم مم ممم م ممم همم م م ممم مم مم ممم ينواعتلا نيمأتلا مكح

 عا م فم ممم ممم ممم مم همم ممم ممم مم مم همم همم ممم مم

 4*8 نة ممر ة و ممم ممم ممم ممم ممم ممم هلع



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 814 ل ملم ممم ممم ممم هم مم مم مم هم مم م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ا رفسلا يف نهرلا زوجي

 عل و لو ول همم همم مم همم مه ممم م همم م م ممم مم ممم مم ممل رضحلا يف نهرلا مكح

 41 2 مل م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم همم هم مق نهرلا اهيف نوكي يتلا ءايشألا

 41 6 لملم م ممم م جة مو همم نيملسملاب رضي ال اب رافكلا عم لماعتلا مكح

 617 ل ل مم مم ملم مم فرصتلا يزئاج نمرملاو نهارلا نوكي نأ طرتشي

 عقل لل مل م همم م ممم ممم همم مم معمم هم مم همم م مم مق ؟نهرلا نوكي ىتم

 8 م م مم عم م همم همم ممم م هم اهنهر زاج اهعيب زاج نيع لك

 00 ؟عاشملا نهر زوجي له

 6466 000 مم ممل ممم ممم ممم ممم ملم م مم مم ممم اهحالص ودب لبق ةرمثلا نهر مكح

 عقله لمعمل همم ممم ممم مم ممم ممم همم ممم م هم فحصملا نهر مكح

 عه 00 ممم ممم مم ممم ممم منعم مم ممم ممم ممم ؟رفاكلا نيدب فحصملا نهر زوجي له

 #8 ع م ملم مم مم مم همم همم م ممم همم همم هنهريل اًئيش ريعتسي نأ زوجي

 ع8 مل م ل عم مم هم هم مم عم همم ؟ضبقلا نم دبال مأ دقعلاب نهرلا متي له

 00 نهرلا ضبق ةفص

 ض1 نهرلا ضبق يف ةلاكولا

 عل ل ل م ممل نهترملا ةهج نم زئاج نهارلا ةهج نم مزال نهرلا

 عع لل عل هم عم هل م ممم م ممل هكلم نع هجرخي اهب نهرلا يف نهارلا فرصت

 ع ل لل مم ملم ممم هكلم نع هجرخي ال | هعافتناو نهرلاب نهارلا فرصت

 4 ل عمل هب عفتني نأ نهترملل لهف ةنؤم ىلإ جاتحي ناك اذإ نهرلا

 888 2 م ل هع مم مهم ممم و ممم ؟ةقفنلا ردقب عافتنالا نوكي نأ طرتشي له

 01... 0 م نم ة منة نم ممم ممن ة ممم ممم مام متف هعم انهر نوكي له نهرلا ءان مكح

 88157 ل مل مم مم م م مم ممم همم ممم همم نهرلاب عافتنالا نهترملا طرتشا اذإ

 0 ضروع ريغب نهرلاب عفتني نأ نهترملل نهارلا نذأ اذإ

 ا ضوعب نهرلاب عافتنالا مكح

 0 ةيعارزلا يضارألا نهر ع8 5 ل م للم لل



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 88 عيبملا هيلع در نمثلا هيلع در اذإ هنأ طرشب اًئيش رخآل لجر عاب اذإ

 كل نهارلا نذإ ريغب نهرلاب نهترملا عفتنا اذإ

 عاهل للم مله هم موه مم همم م معمم ممم ممم همم همم مم ممل نهترملا دي يف نهرلا فلت اذإ

 ع1 66و ممله م م م همم ممم همم هم نيترملا فوي مل نهارلاو لجألا لح اذإ

 5351 6 م ملم نيدلا عيمج يفوي ىتح هلاح ىلع نهرلاف نيدلا ضعب عفد اذإ

 551 66 ممم ممم ممم نبترملل وهف لجألا دنع هقح هفوي مل اذإ هنأ طرتشا اذإ

 69875 0 ولم من مهم مجم ممم مم ممم مم هوم همم همم فم ةاكزلا هيف بجت ام نهرلا ناك اذإ

 100|2 نمترملا وأ نهارلا تام اذإ

 0 نيتئاملا دعب نوناثلاو يداحلا ثيدحلا

 8358 6000م 6م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مصمم ممم ممم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 888 2و لل ملول م همم ممم م هموم ممم ممم ملم لجألا لولح دنع نيدلاب ءافولا بجي

 818 0000 6 00 ممم م ممن معمم ممم مجم ممب ؟رئابكلا نم ءافولا ىلع رداقلا ينغلا لطم له

 116 م م ممم ممم مق ممم مم ممم ممم م م ممم مف ءافولا عيطتسي ال نكل اينغ ناك اذإ

 كا اة ممم ممم ممم ممم مم مممم يدؤي ىتح قوقحلا ءادأ يف لطاملا ينغلا بقاعي

 عال لل امة مم همم ممم ممم ممم صممت ممم مم ممم ممم مم مم ممف اهقيرعتو ةلاوحلا مكح

 60117 66 ل وم م همم ممم م ممم ممم مم همم مع همم مم مق ؟سايقلا قفو ىلع ةلاوحلا له

 عاب لملف ممم مم ممم وعم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ةسهخ ةلاوحلا ناكرأ

 عا[ لل ل نومهم ممم ممم ممم همة همم ممم ممم همم ممم مم هم مموق ةلاوحلا طورش

 5354 60 ف م نم ة م ممم ممم مم ممم ممم ف م ممم مم مق ؟لوبقلا هيلع لاحملا ىلع بجي له

 عال 8 لع لل مم هم مم ممم م همم مم هموم همم م همم م ممم همم ممم ؟ءيلملا وه نم

 0 ؟لوبقلا هيلع بجي لهف ءيلم ىلع ليحأ نم

 عال لم م م هموم همم ممم ممم م همم ؟لاحملا لبق اذإ ليحملا ةمذ أربت له

 61/31 ل ملهم مهمل ؟ليحملا ىلع لاحملا عجري لهف هيلع لاحملا سلفأ اذإ

 61/95 لامه مم تمم م ممم ومهم ممم مم مومن ممم موقف يضرف سلفم ىلع ليحأ اذإ

 30 اسلفم هيلع لاحملا نيبتف لاحملا ضري ىل اذإ

 20 اسلفم هيلع لاحملا نيبت مث لاحملا يضر اذإ



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 ل ةلاوح مأ ةلاكو وه له اوفلتخا مث رخآ نم هنيد ذخأ يف هل نذأ اذإ

 3000 نيتثاملا دعب نوناثلاو يناثلا ثيدحلا

 ك0 :ثيلدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ظل سيلفتلاو رجحلا فيرعت

 عال# للنمو ه نمت موو مق م مو ونزل ة نمي مفي و مم ممر ممم همة يم رف سلفلا نيدملا ىعدا اذإ

 الاطلال ل المل وول ممم تمون م ممم مم ممم همم ممف هراظنإ بهجت هل لام ال يذلا سلفملا

 1/01 0و مم و طن مومو ممم هءامرغ يفويل هسفن راجيإ ىلع سلفملا ربجي

 الالام لل عل مهمل لم ممم ه مف ؟كلذ وحنو ةقدصلاو ةبهلا لوبق ىلع ريجج له

 عالالا لل لملم مومل ؟ةيلام قوقح نم هل تبث ام نع لزانتي نأ سلفملل له

 غ0 سلفملا ىلع رجحلا مكح

 عال 6م همم مم ممم معمل هئرورض نم ناك ام الإ هلام لك سلفملا ىلع رجحي

 غال 0مم موو م مم مف مهمه مومو عمم سلفملا لام نم ىنثتسي ام

 81/4 لمطعم هم همهم هيلع رجحلا لبق هلام يف سلفملا فرصت مكحام

 أ لوول و ومفعم معهم همم متوفر لوم ومب ؟سلفملا ىلع رجنحلا مكاحلل زوجت ىتم

 ف 0 ماكحأ ةعبرأ كلذ يف قلعت سلفملا ىلع رج اذإ

 عيال لل و وو ممم مم معمم هام همم هوو ههه همم عوق هموم دلبلا دقني سلفملا لام عيبي

 عشا لل لو طم هم عم مم ممم همم ممم مم مفعم ؟سلفلاب ةلجؤملا نويدلا لحت له

 عمال 0 ل مع ممم هع ممم وم هنيد ردقب لك سلفملا لام ءامرغلا صاحتي

 عملا ل لم م هوم همم ؟هتمذ يف يقابلا ىقبي مأ نيدملا ةمذ أربت لهف اوصاحت اذإ

 غ1 هئيعب هقح ضرقملا دجوو سلفأف الجر ضرفأ اذإ

 عر لل ممم ممم همر هم ممل اهنيعب اهدجو مث اهنمث ضبقي ملو ةعلس هعاب اذإ

 عل ل ولو عم ملم و وم وم ينخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع عوجرلا رايخ له

 عيال ل م طم همم وف هم وو هم و فم همم وو همهم مل نمثلا ضعب ضيق دق ناك ذإ

 هلل لل ول ل اممم ومعهم م هم ؟اهب قحأ نوكي هتعلس ضعب دجو اذإ عئابلا له

 عطألا لل للم ول مو هو ممم ل مقل نمثلا ةعلسلا بحاص ءاطعإ ءامرغلا دارأ اذإ

 ةيطألا ل ل ل ف وم مه هع مم مم مم وم مو قوق م مو مخق ةلصتم ةدايز ةعلسلا تداز اذإ



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 00 ةلصفنم ةدايز ةعلسلا تداز اذإ

 عيا للملف م ممم همم مم ممم م هوم همم مل ريغلل قح عيبملاب قلعت اذإ

 عقل لل مم ممم مم ممم ممم ممم مه م هكلم نم عيبملا جورخ دعب سلفأ اذإ

 444 0.0 0مم م مم مم مت ممم مم مام ممم قمتم م ممم مومبف ؟سلفملا ىلع رجلا ىهتني ىتم

 ع4 لوم مو مم ممم م ممم م معمل ؟هتعلسب قحأ نوكيف سلفلا مكح توملل له

 543160060066066 6 6600م مم ممم ممم ممم ممم متم نيتئاملا دعب نوناثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ع4 ل م ممم همم مم مم مم مع مم همم م و معمم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ع7 0 م م مم م وة ة قة مة م قمن وم ممتن فمن وتفهم ممم وفم م فوم ةعفشلا فيرعت

 علل ل لومة ممم ممم همم ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم همم م ممم همم همم ةعفشلا مكح

 841 6 لول ممم ممم ومجمع ممم ممم م ممم م همم مم همم همم همم ةعفشلا يف ةمكحلا

 عل هكيرش ملعي نأ لبق هبيصن عيبي نأ صخشلل زوجي له

 ع4 ل ؟عيبلا عوقو دعب ةعفشلاب بلاط مث عيبلا يف هكيرشل نذأ اذإ

 ع4 ل عيبلا ىرجم ىرج امو عيبلاك يلام ضوعب لقتنا ايف ةعفشلا تبثت

 ع4 2. مل ملم همم همهم عمهم مم ممم مم ممم هموم ممم ثاريملاب لقتنا ايف ةعفشلا تبثتال

 5401 16 6م هم 6 ممم ممم ممم ممل ؟يلام ريغ ضوعب لقتنا اميف ةعفشلا تبثت له

 5404 0 ممم مم ممم مم م ممم ممل ؟عيفشلا هذخأي اذا بف يلام ريغ ضوعب لقتتا اذإ

 ع4 6مم موف مم ممم ممم مم همم م معقل ؟صض وع ريغب لقتنا طيف ةعفشلا تبثت

 عقال لل ل ملم عم ممم ممم مم م ممم م م م م ممم مو مم هم ؟ةراجإلا يف ةعفشلا يرجت له

 عة. يومنا مر تلة رز تمور ومعنا اممم ممم مما ف ممم و مممل ؟راجلل ةعفشلا تبثت له

 عا 0م هم هم همم همم مم هم هم ممم م مم مم مة ع همم ؟ةعفش يبصلل له

 ق8 8 ممم مم ممم ممم م ممم م هم ممم ممم همم م همم ؟ةعفشلاب ذخألا ىبصلا يلول له

 888 ل هل عمهم همم ممم مم هم م ممم همم م م همم هوم ةعفشلاب لخألا يلولا كرت اذإ

 801 ممم ممم ممل سلفملاو هيلع ىمغملاو هيفسلاو نونجملا ةعفش

 0901 000 ا ةامم م اممم مون مومو ممم وة ممم ممو ؟ملسم ىلع يمذل ةعفشلا تبثت له

 8813 0 ل مم مط مم همم م م ممم ممم همم م مم م مسقي لام راقعلا يف ةعفشلا تبثت

 801 م مم مم م مم همم مو ممم ممول ؟هتمسق نكمي ال ام يف ةعفشلا تبثت له

 68013 م مم مم ممم ممم ممم ممم متم نيمسق ىلع يهو ضرألل اعبت عابت ءايشأ



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 00 ؟راقعلا ريغ يف ةعفشلا تبثت له

 0 تيم ل ؟سلج رايخ ةعفشلا يف له
 ننال تر تمني امرة ءةف نر ةةءمن هم مفمت ؟طرش رايخ هسفنل لعجي نأ عيفشلل له

 للملا رمت ملم ة م مة فم ف ةممم هرايخ يهتني ىتح ةعفش الف رايخ عئابلل ناك اذإ

 0 يرتشملل رايخلا ناك اذإ ةعفشلا تبثت له

 00 ؟ يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ةعفشلا له

 0 همودق دنعالإ عيبلاب ملعي مل اذإ بئاغلا ةعفش

 000 دهشي لو عيبلاب بئاغلا ملع اذإ

 00 اهوحنو ةبهلاك عيبلا ريغب صقشلا يف يرتشملا فرصت اذإ

 00 ةتوافتم مهقوقحو عيفش نم رثكأ دجو اذإ

 ؟صقشلا ضعب اوذخأي نأ يقابلل لهف هقح نع ءاعفشلا دحأ لزانت اذإ

 0 ؟ةعفشلا نيقابلل لهف هئاك رش دحأل هصقش عاب اذإ

 0 هيف ةعفش ال امو ةعفش هيف ام عيبملا يف ناك اذإ

 000 يرتشملا دي يف عيبملا ضعب فلت اذإ

 00 ؟ةعفشلا ثروت له

 0 ؟ايلثم نكي مل اذإ صقشلا نمث موقي ىتم

 0 الجؤم نمثلا ناك اذإ

 ممم لم م مع م ممم همم ع همم همم ممم همم عيفشلا بلط لبق يرتشملا اهعاب اذإ

 0 لقأ نابف نمثب يرتشملا رهاظت اذإ

 0 رثكأ نابف نمثلا ةلقب يرتشملا رهاظت اذإ

 وم ام م 6 م م06 همم اء مف او واو و و هام هو ف وف وو ومو ياو و و م. هيرو نو قنوع وو وو هوو ماو

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 00 م

608 

 680 ل

 نمي ةياف ين مثم

 كلما

60084 0 

 كلاما

 6017335 ل



 حق

 يلج ير ىج
 ىتسىوزد) نيد> ساش»

 اب 113 0 تاج تلاها . 0

 باتكلل ةماعلا سراهفلا عبارلا دلجملا تايوتحم

© 

 0 نيتئاملا دعب نونامثلاو عبارلا ثيدحلا

 8 2 لم فم مم همم م ممم مم مم مم مم همم ممم همم م م مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 غ0 فقولا فيرعت

 8 006 مم مم ممم ممم ممم هم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م مة ممق فقولا مكح

 0 ؟فقولا يف ةئزجملا ةغيصلا يه ام

 غ0 ؟فقاولا ظافلأ يف ريتعملا وهام

 00 ؟فقولا مزلي مب

 200 ؟هلوبق طرتشي لهف نيعم صخش ىلع فقو اذإ

 0 طرشب فقولا ءادتبا قيلعت

 4 ل مع ع هموم ممم همم مم همم م م ممم همم مم ممم م هموم مق طرشب فقولا ءاهتنا قلع اذإ

 9 6 ملل م ممم مهملة هم ممم م ممم ؟هفالتإب الإ هب عفتني ال يذلا يشلا فقو حصي له

 18 مم مو ممم ممم ممل نيجاتحملا ضارقإل ريئاندلاو مهاردلا فقو

 18 م مم هم ممم ممم مم معمم همم م مم مل هريغو ناويحلاك لوقنملا فقو

 11 6 مم معمم ممم ممم ممم م هموم هم عمم همم همم يلح لا فقو حصي له

 117 مم ممم هم مم ممم مع ممم م ممم همم مم مم ممل ؟عاشملا فقو حصي له

 137 م ممم هم ممم همم عم ممم ممل ثلثلا ىلع دازي ال توملا ضرم يف فقولا

 ا امله همه ملل ؟فقاولا توم ضرم يف ثراولا ىلع فقولا حصي له

 ا م هم مم ممم ممم م ممم م ممم مم مم مق فقاولا طرشب لمعلا بجي له

 1 6 مو مهموم همم ممم ممم قاقحتسالاو ردقلا يف فقاولا طرش ىعاري

 18 مم همم م ممم مم ممم ممم عع هم ممم مم ممم م ؟عراشلا صنك فقاولا طرش له

 آل مم مق مم همم ممم ممم مم ممم مم ممم همم م ممم م مو هل فقتقولا عيب مكح

 00 ؟رب ىلع فقولا نوكي نأ طرتشي له

 ]14 0 مل مع هم ممم همم مم مم همم ممم همة دهاشملاو روبقلا ىلع فقولا زوجيال



 عيارلا دلجملا تايوتحم

 0 عدبلاو تامرحملاو تاهوركملا ىلع فقولا

 0 تيملا ىلإ اماوث ءادهإو نآرقلا ةءارق ىلع فقولا

 00 تاحابملا ىلع فقولا

 00 ءاينغألا ىلع فقولا

 00 ؟فقاولا كلم لوزي لهف فقولا حص اذإ

 0 ؟فوقوملا كلم لقتني نمل

 0 ؟طرتشي مل اذإ فقولاب عفتني نأ هل زوجي له

 0 ؟هسفن ىلع فقولا حصي له

 0 هب عافتنالا هل زاج هوحنو دجسملاك اماع افقو فقو اذإ

 0 اهلهأ نم راص مث ةهج ىلع فقو اذإ

 0 ؟ضعب نود هدالوأ ضعب ىلع فقي نأ هل زوجي له

 0 هيضتقي ببسل ضعب نود دالوألا ضعب صيصخت

 0 ؟ثانإلا نود هدالوأ نم روكذلا ىلع فقولا حصي له

 0 زاج ثانالا نود روكذلا هريغ دالوأ ىلع فقو اذإ

 ا ؟روكذلا لضفي وأ فقولا يف ثانإلاو روكذلا نيب يوسي نأ لضفألا له

 0 يدالوأ ىلع فقو اذه لاق اذإ

 0 ؟هدالوأ دالوأ لخدي لهف هدالوأ ىلع فقواذإ

 0 ءانبألا دحأ تايف مهدالوأ مث هدالوأ ىلع فقو اذإ

 00 0 ؟تانبلا دالوأ مهيف لخدي لهف هدالوأ دالوأو هدالوأ ىلع فقو اذإ

 باتكلل ةماعلا سراهفلا
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 عبارلا دلجملا تايوتحم

 0 ؟ىثنألاو ركذلا يوتسي لهف قلطأو هدالوأ ىلع فقو اذإ

 م ىئثنآلاو ركذلا ىوتسا ثانإو روكذ مهيف ةعامج ىلع فقو اذإ

 0 براقألا نمف براقألا ىلع فقو اذإ

 0 ؟فقولا ةراظن نوكت نم ىلإ

 00 ؟فقولا نم عافتنالا رظانلل له

 0 ؟ةاكز فوقوملا لاملا نيع يف له

 0 ةاكز فوقوملا لاملا ةلغ يف له

 ؟هفاقوأ نم ىغقت لهف هل لام الو هتوم دعب نويد فقاولل ترهظ اذإ

 0 هيف عجري وأ ءاش ىتم فقولا عيبي نأ طرش اذإ

 0 ؟ةمولعم ةدم رايخلا هسفنل طرتشي نأ فقاولل له

 00 فقولا ةراجإ مكح

 00 ؟هرجؤم تومب فقولا ةراجإ يهتنت له

 0 مهيلع فوقوملا نيب فقولا مسقي له

 00 ؟ةقفنلا نوكت نم ىلعف ةقفن ىلإ جاتحا اذإ فقولا

 0 نيتئاملا دعب نوناثلاو سماخلا ثيدحلا

 00 نيتئاملا دعب نونامثلاو سداسلا ثيدحلا

 0 :نيثيدتملاب ةقلعتملا لتاسملا

 0 لوبقلاب مأ ضبقلاب ةبحلا دقعنت له

 0 ؟بهاولا نذإ ضبقلا يف طرتشي له

 0 ؟هوحنو لفطلا نع ضبقي نم

 00 ؟زيمملا يبصلا ضبق حصي له

 0 ضبقي فيكو عاشملا ةبه حصت له

 00 ًالوهجم اًئيش بهي نأ حصي له

 نا

 كف م معلم

 7 لل

 57 مة لملم

 58 ممم عل

0 

 ا لل

53 

 هم فم م ممم ءما66و

 ناو

 مم م ملم مراة ء مة معم

 همر تا مرر مءوثقععو

 635 ل لل

 0631” ل

 #6 ل



 باتكلل ةماعلا سراهفلا عيارلا دلجملا تايوتحم

 68 200000000000 م ممم ممم ممم ممم ممم ممن ممم م مم ممم هميلست ىلع ردقي ال ام ةبه حصت له

 856 2 م مة همم همم همم همم هم همم ممم ممم مم دعب تأي مل يذلا مودعملا ةبه حصت له

 نا ؟طرش ىلع ةبهلا قيلعت حصي له

 0 ؟اهاضتقم يفانت اًطورش ةبهلا يف طرتشا اذإ

 غ0 ااا ا ةبها تيقوت حصي له

 6/8 0.6 مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم موقق لوهجملا نم ءاربإلا مكح

 2100 لوبقلا ءاربإلا ةحصل طرتشي

 64 2066م0 م و ممم ف مم مة مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممل اًضوع اهيف طرش اذإ ةبهلا مكح ام

 0 ؟ضوعب ةبهلا يف عوجرلا هل زوجي له

 1 ل مم م ممم همم ل ؟اهيف عوجرلا زوجي ال هللا هجو اهب ىغتبي يتلا ةبحلا

 ل ل مم ممم مم همم ممم مم هم ممم م معو مم ممم م هم ؟هتقدص وأ هتبه يرتشي نأ هل له

 انآ ا م مل ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم موف ثاريملا قيرط نع هتبه هيلإ تعجر اذإ

 اا له مم ع ممم م ممم ممم مع ممم مم مم ممم ةيصولا مكح توملا ضرم يف ةبحهلا مكح

 115 0 0 م همم مم مم ممم همم ممم ممم مق نيتئاملا دعي نوناثلاو عباسلا ثيدحلا

 8 ل0 ل م ممم عمم همم همم مم مم مم مم هم همم مق هنع هضبقو ريغصلا هدلول دلاولا ةبه

 0 ةيطعلاب هدلو ضعب صيصخت زوجي له

 0 ؟ةلضافملا مدع يف بألا مكح مألل له

 0 ؟ةلضافملا مدع يف بألا مكح دجلل له

 00 ؟ىثنألاو ركذلا نيب يوسي له

 00 ؟حصت لهف ةيطعلاب هدلو ضعب صخ اذإ

 ل ل موون هع مق اروف ءاطعإ وأ عوجرب يوسي نأ هيلعف مهضعب صخ اذإ

 0 يوسي نأ لبق تام مث هدالوأ نيب لضاف اذإ

 84 6 ع مم همم همم مم هع ممم م اهوحنو ةقفنلا يف دالوألا نيب لدعلا مكح

 8/8 ل مل م م مم مم ملم جاتحي ال رخآلاو جاوز ىلإ جاتحي هدالوأ ضعب ناك اذإ

 الأ ل م م هع ممم نيرخآلا نود هلمع يف هنيعي هدالوأ ضعب ناك اذإ

 91 م م م مل ؟ملسملاو رفاكلا هدلو نيب يوسي نأ هيلع بجي له



 عيارلا دلجملا تايوتحم

 0 ةسراغملا يهو هسرغي رجش ىلع ةاقاسملا زوجت له

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 10 ؟ءانبألا ريغ براقألا نيب ةيوستلا بجي له

 9/137 1م عموم هموم م همم ممم هم م ممم ممم مق هدلول هبه اهيف عجري نأ بألل له

 9/1 ل مم هم ع ممم هم همم م ع ممم عم م مق ؟اهدلول هبمت ايف عوجرلا مألل له

 ايا ل ا وم همم ممم معمل ؟امهدالوأ دالوأل نابهم اهيف عوجرلا ةدجلاو دجلل له

 9/6 6مم ممم ممم م ممم مهضعب ةبه يف عوجرلا هل سيلف هدلو نيب ىوس اذإ

 9/6 ل ل ممم ممم وم ممم مو ممم مم ممم همومهم همم ممل هدلول هتبه يف دلاولا عوجر عناوم

 1/6 26 ممل دلاولا اهيف عجري نأ لبق ةلصفنم ةدايز دلولا دنع ةبهلا تداز اذإ

 9/6 6م م وم مة موه ممم نم ممم ممم ممم ممم ممم ممم توملا ضرم يف ثراول ةبحلا مكح

 9/58 60 06م ممم م مهمه ممم فة قم موقق همم م ممم ممم ومع ةيطعلا يف تاجوزلا نيب لدعلا

 غل رخآللل هتبه يف نيجوزلا دحأ عوجر

 البط ا فلة ف نام همه ممم ممم ممم ه صومه مم مممم اهقلط مث هريغ وأ اهقادص اهبهوتسا اذإ

 الق 0060 ل م ل منو منة م نوتة ممم ممم موف نيتئاملا دعب نوناثلاو نماثلا ثيدحلا

 ل4 م ل مم ممم م همم م ممم مم ممم م ممم م م ممم مم موق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 ال4 6و مق مم موه مهمه هو ممم مم مة هجمة م فة فو مم مهمة فم مم همهم م و ةومقق ةعرازملاو ةاقاسملا

 ق4 ام امم مرة مة مام ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم متهم مو ممم همم موقف ةاقاسملا مكح

 0 ةرمثلا نم عاشم مولعم ءزج ىلع ةاقاسملا نوكت نأ طرتشي

 0 ةاقاسملا اهيف زوجي يتلا راجشألا

 مآ ل ل ا وة مم زر ة ممم وم م وة ممم معتم م ممم ت ممم ممم مام وفلل هل رمث ال ام يف ةاقاسملا

 17 م وام ممم ممم م ممم دوصقم رهز وأ قرو هلو هل رمث ال |يف ةاقاسملا

 0 حالصلا ودب لبق ةرمثلا روهظ دعب ةاقاسملا

 0 هحالص ودب دعب رمثلا ىلع ةاقاسملا زوجت له

 0 هوحنو ثاركلاك لوقبلا ىلع ةاقاسملا زوجت له

 0 لصبلا يف ةاقاسملا زوجت له

 0 عرزلا ىلع ةاقاسملا زوجت له

 0 خطابملاو يثاقملا يف ةاقاسملا زوجت له

 م45



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 اهريغو ةاقاسم نم ةدسافلا تاكرشلا يف لماعلا هقحتسي يذلا ردقلا وهام

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 لا[ م ممم نمو ممم ممم ممم م ممم ممم ممم همم ممم ممم همة مصمم ممم قف ةعرازملا زوجت له

 106 ؟ةعرازملا يف رذبلا نوكي نم ىلع

 0 دوجوم عرز ىلع ةعرازملا

 0 يقس ىلإ جاتحي ال اهيف ةعرازملاو ةاقاسملا

 ملقط لم م مم ممم م ممم ممم مم م ممم ؟زئاج مأ مزال دقع ةعرازملاو ةاقاسملا له

 84 0.0000 00مم ممم نم ممم معمم ممم مم مم مصمم ؟ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم تيقوت طرتشي له

 48 1 امة ة امة هوم ممن مة ممم و مي ممم ممم ممم وم م همم ةوممف ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم لقأ

 48 ل ل ل من فهم ممم ممم م ممم همم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مو مهمل ةعرازملاو ةاقاسملا ةدم رثكأ

 48 ل ل م مم ممم همم م مم مم همم همم مم مم همم ممم ؟رايخ ةاقاسملاو ةعرازملا يف له

 41 00 ل ل م ممم مم هم مم مم م مم مم مم ممم ممم ؟ةعرازملاو ةاقاسملا يف لماعلا مزلي اذام

 47 0 مم م ممم مم عم ممم ممم ممم مم هم ممم مم همم م ممم هلم ؟ةرمثلا ذاذج نوكت نم ىلع

 47 مم م هم مم ممم همم همم مم ممم ةعرازملاو ةاقاسملا يف نيفرطلا دحأ تام اذإ

 41 ل م م ممم م همم ممم همم ممم مم مم همم مم ممم ؟ةعرازملاو ةاقاسملا هيلع فوقوملل

 41 ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم م م ممل ةعرازملاو ةاقاسملاب ةهيبش دوقع

 46 ..006 600000660 م م مومو ممم ممم ممم ممم مف نيتئاملا دعب نوناثلاو عساتلا ثيدحلا

 13 6 ممم ممم مع ممم ممم هم ممم همم همم مع مم ممم مم همم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 418 06 ممم مم ع ممم عمم همم مم همم ممم م م م مق ةعرازملاو ةاقاسملا طورش ماسقأ

 4 ل م عمم ممم ممم هم ممم مم ممم مم ةعرازملاو ةاقاسملا يف ةدسافلا طورشلا طباض

 44 00 عمل معمل ةنيعم ةهج رمث هل نوكي نأ ةعرازملاو ةاقاسملا يف طرتشا اذإ

 4 6 66م ممن مم ممم مم مم ممم ممم ممم هطسق ىلإ ةفاضإ ةمولعم ةعفنم امهدحأ طرتشا اذإ

 44 عبرلا يلف اريعش اهتعرز نإو فصنلا يلف احمق اهتعرز نإ هل لاق اذإ

 0 فصنلا هلف احضن هاقس نإو عبرلا هلف رطملا هاقس نإ هنأ ىلع هعراز اذإ

 1 رخآ صخش نم لمعلاو صخش نم ضرألاو صخش نم رذبلا ناك اذإ

 198 مملة ممم عمق ؟ةدسافلا طورشلاب ةعرازملاو ةاقاسملا لطبت له

 151 ممل مم ممم ممم مو ممم مم مممف ؟رمثلا نملف ةعرازملا وأ ةاقاسملا تدسف اذإ



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 هنت زر ال امرة ةء مرة مم روم مف مة يمة مفمو قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك مكح ام

 0 دوقنلا ريغب ضرألا ءارك زوجي له

 00 مئاق عرزلاو ةراجإلا ةدم تهتنا اذإ

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 00 ا ا ا م ا ىرمعلاك يه لهو ىبقرلا مكح

 0 ؟عفانملا مأ ةبقرلا رمعملا كلمي له

 0 ىتثرو ىلإ وأ يلإ تعجر ّسم اذإف كتايح كل يه :لاق اذإ

 م ا ا ل راقعلا ريغ يف ىرمعلا حصت له

 00 ىبقرلاو ىرمعلا يف ةصالخلا

 ف مف ممم مم هم مقم ىرمعلاك يه لهف تومت ىتح رادلا هذه نكسا لاق اذإ

 يلم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م مم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 00 هيلع ةبشخلا عضو هل زوجي الف ررضتي راجلا رادج ناك اذإ

 00 هراج رادج يف ةبشنملا عضو ىلإ راجلا تحي مل اذإ

 0 هيلع ررض الو هراج رادج ىلع هتبشخ عضو ىلإ جاتحا اذإ

 0 ررض الب دجسملا رادج ىلع هبشخ عضو ىلإ جاتحا اذإ

 00 ؟كلذ وحن وأ ميتي طئاح وأ فقو طئاح ىلع هبشخ عضي نأ هل زوجي له

 ا ؟رادجلا طوقس فيخ وأ هعضو نع ىنغتسا اذإ هبشخ ةلازإ همزلي له

 00 هرادج ىلع ءانبلا يف هل نذأ اذإ

 00 هراحل بشخ وأ ءانب هيلع يذلا هرادج مده دارأ اذإ

 هم ممم مراح مال ام نراهم و وو ون م. نوع هه معو هين و وه وفا و هو واف اهاوأو

 همن ممر مرمر وعر و نور و نم وو و وف هو و عفو ةماواواف

 /ا١٠
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 باتكلل ةماعلا سراهفلا عبارلا دلجملا تايوتحم

 114 ل همم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممق بشنخلا لاز وأ طئاحلا مده اذإ

 1١148 0 منة معة ممم ممم مم ممم ممم م همم م مم راجلا رادج يف ىرخأ تافرصت

 118 000660 ر هم فوم م م ممم ممم مم مم ممم ممم مصمم ممم قق راجلا ضرأ يف بازيملا بص

 11378 0 م م مم ممم همم مقل هراج نذإ ريغب هقح يف هناينب يلعي نأ راجلل

 18 لة م ممم مم ممم مم مم ممق ؟ةرتس ينبي نأ همزلي لهف هراج نم ىلعأ ناك اذإ

 0 نيتئاملا دعب نوعستلاو يناثلا ثيدحلا

 131 ل مل ممم هم ممم هم م مم مم همم ممم همم هم م ممم م :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 11719 لم همم ومهم ممم مم ممم ممم مم ممم هممت ممم ممم ممم ممم ممم ممم مف | فيرعت

 11717 لل همم مم م ممم م همم هم ممم همم همم م مم مم مم هم همم مم مهموم م مم بصغلا فيرعت

 0 بصغلا مكح

 13716 ل ممم مل هئيعب ايقاب ناك نإ بوصغملا در بصاغلا ىلع بجي

 11376 6من ممل عم هم م م ممم مم مم ممل اهدئاوفو ةبوصغملا نيعلا بصاغلا دري

 1178 م هم مف م معمم ممم لاح لك ىلع نمضي بصاغلاف بوصغملا فلت اذإ

 11706 ل عل مل تفلت اذإ ةبوصغملا نيعلا دئاوز بصاغلا نمضي له

 ل ةميقلاب يلثملا ريغو هلثمب ٍلثملا نمضي

 ا ةميقلاب ىتأ لثملا رذعت اذإ

 7 ع همم ؟بصاغلا اهنمضي لهو راقعلا بصغ روصتي له

 11 و م ممن م مهمه م معمم ممم همم نمض بصاغلا نم ببسب راقعلا فلت اذإ

 نرخ ؟نمضي لهف هنذإ ريغب هراد وأ ناسنإ ضرأ لخد اذإ

 اإل م و همم م ممم ممم همم م م هم همم همم ةبوصغملا ضرألا يف ىنب وأ سرغ اذإ

 امل اهدري نأ ىلإ اهبصتغا ذنم ةبوصغملا نيعلا ةرجأ بصاغلا ىلع

 نضر ارقتسم اصقن بصاغلا دنع ةيوصغملا نيعلا تصقن اذإ

 14 ل وعلم عل اهعفانم ضعبو اهمسا ريغ ام ةبوصغملا نيعلا يف لعف اذإ

 16 ع بصاغلل ءيش الف بصاغلا دي يف ةبوصغملا نيعلا تداز اذإ

 188 م لمعه همم ممم ممم م ممم همم هموم راعسألا ريغت ببسي ةميقلا تصقن اذإ

 1 م ممم ممم مم هم مم م مم م م ممل رجشلا بحاصل بوصغملا رجشلا ةرمث



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 71705 لم همم ههه همم ممم مومن م مه همم ممم ممم ةبوصغملا ضرألا يف بصاغلا عرز اذإ

 11 ل و م ا موقع م هم ممم مم ممم ممم ممم ممم م مم همم اهدعب حبرف ادوقن بصغ اذإ

 ا اهبصغب ملعي ال نم ةبوصغملا نيعلا ىرتشا اذإ

 را ؟بصاغلا ةمذ أربت لهف اهكلامل ةبوصغملا نيعلا بهو وأ ىدهأ اذإ

 18 م مة همم همهم ممم ممم مقق اهباحصأ فرعي ال بوصغ هدي يف تيقب اذإ

 1١41 06 م ومهم ممم ممم ة مم مومو نموهم هدي عطقن الو لتقي ال بصاغلا

 0 ةطقللا باب

 0 :ةطقللا فيرعت

 0 نيتئاملا دعب نوعستلاو ثلاثلا ثيدحلا

 188 6 ل و ممم هم وم ممم همم همم م ومهم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 18 666م فمه ممم مة ممتع ممم مم مم ممم همم ممم ةمممف برضأ ةثالث ىلع ةطقللا

 188 مو ممم مة ممم مم ممم ممم همم ؟اهفرعيل اهذخأ همزلي لهف ةطقل دجو اذإ

 1١45 2 هوما همم مومو اهنمضي لهف اهناكم ىلإ اهدر مث ةطقللا ذخأ اذإ

 1 عال لل ل مل عع م ممم همم مم مم مم ممل ؟تفلت اذإ ةطقللا طقتللا نمضي له

 ١ عال. ملل ءهم مم هو مم هه وجهي ف معو همم ف هو ممم ممم ؟صافعلاو ءاكولا ةفرعم بجي له

 1 عرق ملل طل وم ممم مم مم عم م مم مم ممم ممم همم همم ؟طاقتلالا ىلع داهشإلا بجي له

 ١54 لل فرعي الو هذخأ زوجي سفنلا هعبتت ال يذلا هفاتلا ريسيلا ءيشلا

 184 0 لل وو ممم همم ممم م همم مم مم همم ممم افورعم هبحاص ناكو اًريسي اًئيش ناك اذإ

 188 ل0 للم همهم هموم همهم همم ؟ةلماك ًالوح فرعت يتلا ةطقللا رادقم مك

 161 200 6مم ممم مملة مو مو ؟فرعت لهف سفنلا اهعبتت ةريسي ةطقللا تناك اذإ

 181 ملم هه عل اهكلمتيل اهذخأ اذإ ةطقللا فّرعي نأ طفتلملا ىلع يبجي

 0 اًدبَأ اهبحاصل اهظفحيل اهذخأ اذإ

 188 ل طل عه مم ممم م ممم م همم مم م لوحلا لبق اهب قدصتلا الو اهكلمت هل سيل

 0 الوح ىقبت ال يتلا ةطقللا

 0 ؟فيرعتلا ةدم مك

 1856 06م م همم معقم همم قمم م همم همم هم ممم ممم م همم م موق ؟فيرعتلا ةنس أدبت ىتم



 0 دجسملا يف ةطقللا بلط مكح

 0 دجسملا يف ةطقللا فيرعت مكح

 0 مارحلا دجسملا يف ةطقللا فيرعت مكح

 ل ؟ةئيب نم دبال مأ تامالعلاب ةطقللا بلاط أي نأ يفكي له

 0 ؟تامالعلا ضعب فرعي نأ يفكي له

 و م ؟نيمي ىلإ جاتحي له صافعلاو ءاكولا فرع اذإ

 لم م ةه مم ة اهئامن عم هيلإ اهعفد لوحلا لبق اهبحاص ءاج اذإ

 0 اريقف ناك نإ اهكلمتي نأو اهب قدصتي نأ لوحلا دعب هل

 0 ؟اهكلمتي نأ اينغ ناك اذإ طقتلملل له

 0 ؟هرايتخاب مأ كح هكلم يف لخدت له

 ... لصفنملا نود لصتملا ءانلا عم اهبحاص اهذخأ طقتلملا اهكلمت اذإ

 0 نماض وهف لوحلا دعب اهب قدصت وأ اهلكأف اهكلمت اذإ

 ؟الف الإو نمض طقتلملا نم طيرفتب لوحلا ءانثأ يف ةطقللا تفلت اذإ

 0 لاح لك ىلع اهنمض تفلت مث لوحلا دعب اهكلمت اذإ

 00 ؟ةطقللا ةميق ريتعت ىتم

 00 لبإللا ةلاض طاقتلا زوجي له

 0 عابسلا نع عنتمت يتلا ةلاضلا طاقتلا زوجي له

 0 هطاقتلا هل زوجي ال ام طقتلا اذإ

 200 ؟منغلا ةلاض فيرعت بجي له

 0 تارايخ ةثالث منغلا ةلاض دجاول

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 ١5 ل

 1١137 مم للل

 1١ علل

 ١55 لملم

 1١1586 ءءء فلم علل

 معلم 1١4

 كلآم



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 نيتئاملا دعب نوعستلاو سماخلا ثيدحلا

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 0 اهلكأي نأ هلف فوخملا ناكملا يف منغلا ةلاض دجو اذإ

 ا م لع م ل عم م همة ممم م ممم راصمألاو ىرقلا يف منغلا ةلاض تناك اذإ

 1 ل ع معمم هم ممم مم معمل اهذخأ ةمئاق يهو منغلا ةلاض بحاص ءاج اذإ

 اا هع هم ممم همم اهنمضي لهف طقتلملا اهلكأ دقو اهبحاص ءاج اذإ

 119/8 ل م وع مومو و هع مول ؟اهيحاص ىلع عجري نأ هل لهف ةلاضلا ىلع قفنا اذإ

 ال6 رن مة ممر مروة قمامة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مبف ةلاضلاب طقتلملا عافتلا مكح

 ١9/6 0 نة ة ممم ممم ممم ممم ممم ملف منغلا مكح تاناويحلا راغص مكح

 11754 م مم م ممم هم مم م همم مم ممم م ممم همم معمم ممم ممم مم مق ةكم ةطقل مكح

 00 ةطقللا ةاكز

 اال نوم م هع عم هه مم قع هم مم مم همم هم ممم م م ممم عم مم مم ممم م موق جاحلا ةطقل مكح

 19/4 00و مو وم ممم م ممم مو هوم م ممم م مم موم ةقدصلا هيلع مرحت نم ىلع ةطقللا لحت

 11/4 2 ل موف عج همت معمم ممم هموم ممم همم ممم ةطقللاو ةلاضلا ىلع لعجلا مكح

 آم ووو ممم ممم مهمومة ممم م ممم ممم مم ممم ممم م ممم اياصولا باتك

 ا مم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم جمة ممم :اياصولا فيرعت

 آم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم نيتئاملا دعب نوعستلاو عبارلا ثيدحلا

 146 ل مل لم ممم هم ممم م ممم ممم همم مم هموم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 14 ل لوم همم م ممول م هم ممم همم ةسمخلا ماكحألا اهيف يرجت ةيصولا

 1/86 26و ممم همم هم ممم ممم هم مق هم ممم ممم م ممم مم ممم قمم م م همم همم ةعورشم ةيصولا

 آ44 مم مم ممل ممم ممم معمم ممم ممم ممم م ممم مالسإلا نساحم نم ةيصولا زاوج

 146 2مل عم علم م همم هم ممم هم هم مق همم ملمع م ممل اهيلع دهشي لو ةيصولا بتك اذإ

 145 6مم ممم مم ممم ممم لم هريغو نيد نم قوقح هيلع ناك نمل ةيصولا بهجت

 0 نيثراو ريغ اوناك اذإ براقآلل ةيصولا مكح

 اآلن عل مم مم همم ع هع همم همم مم مم همم همم ممم ؟براقألا ريغل ةيصولا زوجت له

 184 مهريغل هنم لضفأ ةجاحب اوناكو «نيثراو ريغ اوناك اذإ براقألل ةيصولا

 148 26 لل معمم ممم ممم هلم مق



 146 .ن نون لوو م ف نهم ممل ؟ةثرولا اهزاجأ اذإ ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زوجت له

 145 60مم مم مم ممم ممل ثلثلا نم رثكأب قدصتي نأ هل حيحصلا لجرلا

 145 هريغ وأ نيد نم يصوملا لام عيمج ثلث ذخأ ثلثلاب هل ىصوملل

 ل ةثرولاو هل ىصوملا ىلع فلتلا ناك اهتمسق لبق ةكرتلا ضعب فلت اذإ

 #١8 ل مة ملم هتميق تريغت ىتح هضبقي ملو هب ىصوملا كرت اذإ هل ىصوملا

 ١ ة/ .. ا مملة ممم ممم مم هول ؟هئاضقب رمألا وأ هثراو نع نيدلا طاقسإ مكح

 ١417 2. لم ممم ممم معقل ؟هلام لكب يصوي نأ هل له «هثري نم هل سيل يذلا

 ١44 لم ممل لاملا نم هفاتلا ريسيلا الإ هدنع نكي مل نمل ةيصولا بدنت ال

 ١44 ممم قمة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مهمل ثراول ةيصولا زوجت ال

 1١948 0 ممم مه ممم ممم مومو م ممق ةثرولا اهزاجأ اذإ ثراولل ةيصولا مكح

 708 ممم ممم ممم مهمزلت ال حيحص وهو يصوملا ةايح يف ةثرولا ةزاجإ

 368 ل م ممم ممم ممم يصوملا تومب ةريعلاف هبجحي ام ءاج مث ثراول ىصوأ اذإ

 888 ل وو هم ممم همم مم مم معمول مهقوقح ءامرغلا ءافيتسا دعب ةيصولا ذفنت

 ق8 ل ل م مم ممم ممم مم ممم مم ممم مم مم ممم م ممم ممم ممم ةيصولا لبق نيدلاب أدبي

 801 ل م مل عمهم فوخملا ضرملا يف ةاباحملاو ةزجنملا تاعربتلا مكح

 815 م لعل هطاقسإو هعفد هنكمي ال قح نم هضرم يف ضيرملا مزل ام

 38015 همة مف مم ممم ممم ممم م ممم اهريغو هتيصو يف عجري نأ يصوملل زوجي

 9015 لل لمعمل م ممل ًاعوجر نوكي هوحنو عيبب ةيصولاب يصوملا فرصت

 3815 فج ممم مم مم مم مم همم مم م ممم م ممم ممم مم ممم معمم امهدحأ تايف نينثال ىصوأ اذإ

 8018 ل مع مم ممم ممم همم هم ممل هفسل هيلع روجحملا غلابلا ةيصو مكح

 ل ال همم م ممم همم همم موقف مسربملاو ءنونجملاو «لفطلا ةيصو حصت ال

 0# ل معمم م ممم م همم ؟ةيصولا يف اهجوزو ءاهابأ ةأرملا نذأتست له

 ١ ؟هب ىصوملا هل ىصوملا كلمي ىتم



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 هي منع ميم مق و و مهن او م مة واوان م و ةهواففعلاو

 3815 ل اممم مو همم مع همم ممم معمم ؟لوبقلا ةيصولا كلمتل طرتشي له

 388 م ل ممم هم مم م همم مم هم ممم ممم ممل ؟ةيصولا هل ىصوملا لوبق ربتعي ىتم

 3 88 6 م مهمة ممم ممم ممم ممم ممن همم مف يصوملا توم لبق هل ىصوملا تام اذإ

 نا لوبقلا لبقو يصوملا توم دعب هل ىصوملا تام اذإ

 78 ل ملل ك0 ةيصولا در دارأ اذإ هل ىصوملا

 0 هدعب وأ يصوملا توم لبق هب ىصوملا فلت اذإ

 0 ؟ةذفان ةيصولاف ثلثلا زواجتي ال نيعم ضرعب لجرل ىصوأ اذإ

 3 ف م ممم عم ممم ع م ممم ومو هم مم م مم مم هم ددحي ملو هلام نم ءيشب ىصوأ اذإ

 8قطع همم ممم ممم م م ممم م همم ممم همم ممم هلام نم مهسب صخشل ىصوأ اذإ

 ق0 ل ملم ممم م هم عم هم ممم همم همم مم هلطاب كلمي ال ايو ةيصعملاب ةيصولا

 84# ل ل م م م مم هم همم همم مم م ممم م ممم مم ممم ةحيحص لمحلل ةيصولا

 84 ا ل ممم م ع مم هم مم هم مم همم م مم هم ؟تيملل ةيصولا مكح

 884 ممم ممم م م هم معمق رح لدع لقاع ركذ ملسم لك ىلإ ةيصولا حصت

 ال04 6 ل ممم م هوم ممم مم ممم ممم ممم مهمتهم م ممقو ؟قسافلا ىلإ ةيصولا مكح ام

 318 و ممم ممم ممم ممم م همم همم همم مم مم مق ؟ةأرملا ىلإ ةيصولا حصت له

 311 ل م ممم ممم مم همم ممم همم همم وم همم ًالعج يصولل لعجي نأ زوجي

 لاا ا نيملسملا نم لجرف دجوي مل نإو «كلذ ىلوتي مكاح اف يصو نكيومل اذإ

 51135 2 ل م مهمة مة ممم مم ممم مم ممم ممم همم ممم ممم همم همم ممل ضيِئارفلا باب

 51137 ل ممم ممم ممم ممم همم ممم ممم مم ممم ممم مقل ضئارفلا فيرعت

 3113 2 هم ممم مم ممم ممم همم مق مم ممم همم ممم م م ممم :ضئارفلا ملعت ىلع ثحلا

 0 :هسفنب اهتمسق لجو زع هللا ىلوت ثيراوملا

 ”1 5 لامة ممن ممم م مة موتة مة مممم نيتئاملا دعي نوعستلاو عباسلا ثيدحلا

 918 2 ل م عموم م ممم همم همم ممم ممم مم هم مم مم م ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 518 2 موق همم رم ممم ممم موفق مم ممم منة ممم مة مممف هللا باتك يف ةردقملا ضئارفلا

 1 نيتئاملا دعب نوعستلاو نماثلا ثيدحلا



 عيارلا دلجملا تايونحم

 مم ل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ملسملا رفاكلا ثريال

 00 ؟رفاكلا ملسملا ثري له

 هلل ثريال ةكرتلا ةمسق دعب ملسأ اذإ رفاكلا

 0 نيتئاملا دعب نوعستلاو عساتلا ثيدحلا

 نلت م مف ام لاهم جم هموم وة مة مم وممف ؟هتبهو ءالولا عيب مكح

 000 ةئايثالثلا ثيدحلا

 00 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هر را نر هنوف لة رة فة فة را ةرتم :حاكنلا فيرعت

 ممول ةثامئالثلا دعب دحاولا ثيدحلا

 0 ةئامئالثلا دعب يناثلا ثيدحلا

 0 :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 كلذ دوعسم نبا ثيدح يف ةءابلاب دارملا وهام

 ا هسفن ىلع يشخو هيلع ردق نمل حاكنلا مكح

 0 هسفن ىلع فخي لو هيلع ردق نمل جاوزلا مكح

 000 قفني ام هدنع سيلو حاكنلل هسفن تقات اذإ

 0 ؟جوزتي نأ هل ةوهش الو لام هل نمل له

 0م تاجوزلا ددعت مكح

 0 ةثايثالثلا دعب ثلاثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

0 

 ؟14 ممم نة رملة ل مملة م ممم

 آم ممم ممم

 71715 امومة ممم و م ممت

 7150 ممر ممم رو ممم ةممرف

 71754 0 ممم مة ممم مة مممم

 5 م اة مم هن مف ممم مم ممف

 711 اة ء مام اممم ممم مبم



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 اا ا ا هوم همم همم مم ممم م ممم ممم همم ممم ممم مق مدآ ينب يف ءاصتخالا مكح

 اوالا/ ا م ل هم مم مم مة ممم همم ممم همم همم مم ممم ممم ممم مدآ ينب ريغل ءاصخلا مكح

 7 م مة مر مة رم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ةئاثالثلا دعب عبارلا ثيدحلا

 48 ا م ا ا ع همم همم م م م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 3 ل ل هم مم مم همم هم ممم همم همم مم م ممم هوم همم ءاسنلا نم تامرحملا

 341 6 همم ممم عمم عمم هم ممم هم مل :ةرشع سمخ ءاسنلا نم تامرحملا

 3413 ل لل ممم ممم ع مم مم همم ممم هم مم معمل :بسنلا نم تامرحملا

 75377 مو ماو امم وتم مومو وم موووت موو موو ومو موو :عاضرلا نم تامرحملا

 0 ا ا :ةرهاصملاب تامرحملا

 158 6 6م فة مر مرمية تمت مف متم بام م مفممف :سمخ الإ تامرحم تامرحملا تانب

 561 0 ل مم م نة ل ممم ممم ممم ممتن ممم ممم مة ممم ةئاثالثلا دعب سماخلا ثيدحلا

 1501 6 موف ل نومة مف مقر ممم ممم مف ممم مصمم ممم و معف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 881 666م ونمو م ممم عفة مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مقلق عمجللاب تامرحملا

 3873 2 و همم هوم هموم مم م ممم ممم ممم هم مم همم كلملاب نيتخألا نيب عمجلا زوجي

 387 مم ممم لم ممل م م عمل ؟ءطولا يف هئامإ نم نيتخألا نيب عمجلا زوجي له

 381 ل هع م م هم عم ممم مق ؟امهادحإ ءطو هل لهف ناتخأ هكلم يف ناك اذإ

 5813“ 2 له م م هموم ممم ممم مو مما م هم فم موف ؟ةمعلا يتنبو ةلاخلا يتنب نيب عمجلا زوجي له

 ” #03 ل عل ؟اهريغ نم هتنباو لجر ةجوز تناك نم نيب عمجلا زوجي له

 7386 ممم م م ممم ممم متهم مت ممم ممم ممم مم مممف نمر ءاسنلا نم تانصحملا

 ؟ 6ك 060 م ممم ممم مرنم ممم م ممم ممم ممم ملف ةثاثالثلا دعب سداسلا ثيدحلا

 808 ع ع هع هم هع مطل هم مق مهم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 800 ع حاكتلا ىضتقم يفاني ال اًطورش طرتشت نأ ةأرملل زوجي

 آل ممم م ممم مم ممم م مم ممم ممم مم م مم م اهترض قالط ةأرملا تطرتشا اذإ

 9703 مم ممل مهمل هتدئافو هعفن اهيلع دوعي اطرش ةأرملا تطرتشا اذإ



 عبارلا دلجملا تايوتحم باتكلل ةماعلا سراهفلا

 8017 م مم مهنه ممم ممم م ممم م ممم ممم مم همم امل رهم ال نأ اهيلع طرش اذإ

 ؟ 0/4 لمهمة ف ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مقف ةقفنلاو ءطولا مدع طرتشا اذإ

 584 لل مع مع ع عمم كلذ فالخ تنابف ةفص ىلع اهنأ ىلع ةأرما جوزت اذإ

 504 2 معمم مة عنة م معمم ممم مم ممم ممم ممل ؟محاكتلا يف رايخلا طرش حصي له

 78 ل ممم مم مم ممم ممم م ممم رهملا ميلستب وأ اهمأ اضرب دقعلا يلولا قلع اذإ

 11 قلاط يهف اهجوزتي ةأرما لك نأ دقعلا يف هيلع اوطرتشا اذإ

 77 مة امم ممم هم ممم ممم ممم ممم هم مجق ةئامثالثلا دعب عباسلا ثيدحلا

 811 ل ل م همم همه ممم همم مم م م همم همم مم عم همم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 84 ا ل ل ملم همم هم ممم م مم مم م ممم مم م مم ممم همم ممم مم همم همم مم هم راغشلا مكح

 5 ا و ومنه ممم مهموم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مفرق ةيلهاجلا حاكن نم راغشلا

 758 ل هعمل ؟حاكتلا مكح |ف قادص الب هتيلو رخآلا امهدحأ جوز اذإ

 801 2. 6 و ملم مو همم هموم م همم م مق معمم هموم ممم مم ممم م همم هم اًئيعم اًقادص ايمس اذإ

 ” ل م مم ىرخألل اقادص ةمولعم مهاردو ةدحاو لك عضب العج اذإ

 53/6 م ممم مم مم مق ممم ممم ممم مرهم ممم ممم مم هموم ةئاميثالثلا دعب نماثلا ثيدحلا

 834 م همم همم مم همم مم هم ممم مم ممم همم ممم :ثيدحلاب ةقلعتملا لتاسملا

 34 لهم مهموم هم ممم مم ممم م همم همم م هم ةعتملا ميرحت اهيف ءاج يتلا عضاوملا

 اال ل ل ل ل مم مهموم مم ممم همم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم معمم هم ةوممق ةعتملا مكح

 ا[ ل ل ل ل نهم نه همم متهم ممم مم ممم حاكنلا ماكحأ نم مكح اهب قلعتي ال ةعتملا

 الالف ل لم منن همم نهم همم مهنه ممم ممم همم مهمل خسفني هنإف ةعتملا حاكن عقو ىتم

 لا للف ل مم ممم م همم مم ممم معمم مم همم مم مم ممم مم ممل قالطلا ةينب حاكتلا

 اال لة ومنة فه ممم مم مهمتهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وقل قالطلا طرشب حاكتلا

 اال مل ل هه مم مع معمم م ممم مم ممم مقل ؟رهملا امل لهف ةعتملا حاكن لصح اذإ

 1 ؟انزلا دح ةعتملا حاكن حكن نم ىلع ماقي له

 اا ل مة مع م همم همم مم مم ممم ممم معمم ممم ممم مم م مقق ؟ةعتملا دلو قحلي نمب

 817 م مم لم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م مم ةئامثالثلا دعب عساتلا ثيدحلا



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 99/0 6 لم م م مرنة ممن ممم ممم اما ممم م اممم ممم مممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 الا 6 ل م هجمة مو همهم ممم ممم همم م ممم همهم ممق ؟اهقطن ربتعملا بيثلا يهام

 7/6 ل ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم همم ممم مم ملم قطنلا نم هيف دبال بيثلا نذإ

 ا” م ممم ممم معمم من ممم ممم ؟اهنذإ ريغب بيثلا ةريبكلا جيوزت زوجي له

 81/5 ل مو مهم مم مهمة هموم ؟اهنذإ ريغب ةريغصلا بيثلا جوزي نأ بألل له

 ا« ية مم ممم ف مم ممم ممم ممم ممم هم مم هممت نموت ههه مممف ركبلا نذإ ةفص

 ا« م لة لومة همم م همم ؟نذإ اهتمص نأ ملعت ال تناك اذإ دقعلا لطبي له

 ا« مم مم مم مم هم مم هم ممم م م مم تمصلا نم متأ وهف نذإلاب تقطن اذإ

 ال م م منة ن ممم ممن ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مق ؟انذإ ريتعي له ءاكبلاو كحضلا

 ا ؟حاكتلا ىلع ةغلابلا ركبلا هتنبا رابجإ بألل له

 8/88 ل مة م ممم م ممم ممم ممم اهنذإب الإ ةغلابلا ركبلا جيوزت بألا ريغل سيل

 1مل م نة م ممم ممم ممن مو ممم مم مومن موم موو مم موف عامج ريغب امتراكب تبهذ اذإ

 841 مة وعموم ممم جم مم ممم مهم مقف اهجيوزتب اهيلول اذإ يف ناجوزلا فلتخا اذإ

 ا” الن هةموو هنت ممم مصنف حاكتلا دقعب هل اهنذإ يف ةأرملا ىلع يلولا داهشإ مكح

 84 م مم عم مل اهنذإ ريغب ةريغصلا ركبلا هتنبا لجرلا جيوزت مكح

 نك ؟تغلب اذإ رايخلا اه لهف اهوبأ اهجزو اذإ ةريغصلا ركبلا

 «4ا ل هم همم مم مم م عم م همم مو مم اهنذإ طرتشي لهف ةعساتلا تغلب اذإ

 45# م م ممم ممم م ممم ممم اهنذإ ريغب ةريغصلا ةميتيلا يلولا جيوزت مكح

 18[ م همم م مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ةئامثالثلا دعب رشاعلا ثيدحلا

 «رال ل م مم همم ممم م ممم م ممم م ممم ممم ممم مف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 الالم هريغ اجوز حكنت ىتح لوألا اهجوزل اثالث ةقلطملا لحت ال

 ؟ بط لن لمة ومو هوو مو ممم مم جف لوألا اهجوزل ةتوتبملا حيبي يذلا حاكنلا

 7/8/4 6666 مم نوم م ومع جم همم ممم تمم موف ؟لوألل هب لحت يذلا ءطولا لقأ وهام

 ا ؟لوألل اهلحي لهف قهارملا اهجوزت اذإ اثالث ةقلطملا

 8/84 ممم ممم مم م ممم همم مم ممم ممم ممم ؟اثالث ةقلطملا لحي له مارحلا ءطولا

 قلل م همم همم همم مو همم ممم همم ممم عمو م ؟دسافلا حاكنلا اهلحي له



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 لا ؟لوألل اهلحي له ةمكانلاو اهيلع ىمغملا ءطو

 841 0 م هم عمم همم هم مو ممم مم عمم ممم ممم م همم لوألل اهلحي ال جرفلا نود ءطولا

 741 ل هم هوم مم ممل تحكن دق اهنأ هتقلطم لوألا جوزلا قيدصت

 841 66 هه ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مق قالطلا دحجي مث قلطي لجرلا

 1417 ل ممم ممم ممم همم ممم م ممم ؟اهتدع يف هتعلاخم جوزتي نأ لجرلل له

 ؟9 ممم ممم م ممم مم ممم م ممق ةثاثالثلا دعب رشع يداحلا ثيدحلا

 841 ل ون مو ة مم ممم ممم مم مام ممم ممم معمم ممم مم مومف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 741 ل و ل مم مقلف فافزلا بقع اهدنع ةماقإلا نم بيثلا وأ ركبلا هقحتست ام

 34 6 0 مم م مل همم م ممم هم مم مم مم ممم مسقلا لبق ةديدجلا دنع ماقملا مكح

 1546 6 م م ممم منوم م مة مم ممم ممم ممم ممم ممم همم مقلق ثالثلاو عبسلا يف ةالاوملا

 ل ؟ةجوزلل مأ جوزلل قح روكذملا ماقملا له

 846 2 مل ل ملم م ممم م ممم مم ممم ممم مم ؟اجوزتم ناك نمب ماقملا اذه صتخي له

 74 مهم ممم ممم هم ممم ممم ممم ممل مسقلا يف تاجوزلا نيب ةيوستلا بوجو

 8411 مهموم همم ممم ممم معمم ممم مهمه ممم ممل ؟مُسَقلا دامع نوكي ىتم

 84 مم ممم ممم وق ؟اثالث اثالث وأ نيتليل نيتليل مْسَقلا زوجي له

 ا« ل ل مهمل ممم ممم هوم نهئاعدتساب وأ نه زانم يف هئاسن ىلع فاوطلا

 ا حيحصلا مسقي اك نومسقي مهوحنو نينعلاو بوبجملاو ضيرملا

 84 لل م وم مجم همم همم ممم ممم م ممم معمم ممم همم مم ممم همم م ؟مسقي له نونجملا

 94/4 ل مل لم م ممم ممم و ممم م ممم ممقق نهريغو ةمرحملاو ضئاحلاو ةضيرملل مسقي

 744 مل ؟ىرخألا هتجوز ىلإ اهل موسقملا دنع نم جرخي نأ هل زوجي له

 844 ممم ممم مجم ممم م ممل ؟ عاجلا يف هئاسن نيب ةيوستلا هيلع بهجت له

 ق8 ل ف ههه م ممم ممم م ممم م مم همم ممم مم مم ةدحاو ةليل يف نيتأرما فافز هركي

 0 ةيمذلاو ةملسملا نيب مسقلا

 فإما م و هو ممم ممم همم ممم همم ةئامثالثلا دعب رشع يناثلا ثيدحلا

 81 ع ع ها مط هم م :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 0 ا عامجلا دنع ةيمستلا مكح

 عل فلم ممم ممن ممم مم ممم ممم ممم ممم همهم ممل ةرشابملا لبق نوكت ةيمستلا

 اة م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم معلق ةئامثالثلا دعب رشع ثلاثلا ثيدحلا

 عنقه م مم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم معمم مم م ممم م م مم ةمممم قادصلا باي

 اخف 8 ا م ممم هم مف مم مم نمو م ممم مم مهو ةم مم م ممم هم موف :قادصلا ءامسأ

 908 ا ار لة ممم همم ممم ممم ممم اممم ممم ممم ة ممم ممم مممو :قادصلا ةيعورشم

 0[ اة مة مام ممم م ممم م ممم مومو ممق ةئامثالثلا دعب رشع عبارلا ثيدحلا

 عمقا ل م همم مم همم فم م مم م ممم ممم م همم ممم همم مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 #إلا و لل لهو همم منة ومهم هم ممم همم همه ممم ممم ممم هنوف هب جوزتت نأ ىلع هتمأ قتعأ اذإ

 م ل هه همم مومو ؟يلوو داهشإ مزلي لهف هب جوزتت نأ ىلع هتمأ قتعأ اذإ

 ل مم ممل ةثامثالثلا دعب رشع سماخلا ثيدحلا

 نا ةئايثالثلا دعب رشع سداسلا ثيدحلا

 713 م م ممم همم مم ممم ممم ممم ممم ممن ممم مم ممف :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 811 ل ل لم همم همم هم ممم ممم مم همم م ممم همم هم ممم مم ممم م م م مق رهملا بوجو

 3115 ل م مم ممم مهم ممم مم هوم ممم ممم ممم همم همم هموم ؟هرثكأو رهملا لقأ مك

 8115 6 ملة همم همم هيلع اوقفتا ام هب اوضارت ام بسح ىلع نوكي قادصلا

 ]4 ا ل فون ة عم مف مهمل مل راسيلاو ةردقلا عم قادصلا يف بحتسملا ردقلا

 نقل ؟هتنبا رهم نم اًئيش هسفنل طرتشي نأ بلل له

 814 و مم هوم م تهمة ممم همم ممل ؟اًئيش هسفنل طرتشي نأ بألا ريغ يلولل له

 81 ل مم مم همم همم هم هم مع مم اهقادص يطعت ىتح اهسفن عنمت نأ ةأرملل

 نضل ؟اًئيش اهئاطعإ لبق ةأرم لاب لخدي نأ لجرلل زوجي له

 14# ولاة وهم ف موو نيمو ممم ة جم فهم وم تمم مم ممم ه م وموفق هضعب وأ رهملا لجأ اذإ

 لآ 1 ل فلم همم مه همم مم همم هم م ممف ؟حاكتلا حصي لهف اقادص مسي مل اذإ

 ل1 ل ل ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم ةأرملل ارهم نآرقلا ميلعت لعج مكح

 ل ؟اًرهم عفانملا لعج زوجي له



 عبارلا دلجملا تايونحم

 ا ا لل لل م م م ل م مم هم ممم م ممم ممم ممم هم مم م م ممم مم مق اهب جحي نأ ىلع اهجوزت اذإ

 38114 ع ممم عع مم ممم هم مم مل اًقادص نوكي ال لومتي ال يذلا ءىشلا

 81 ع هم عم هع ممم ممم همم همم مم همم اًفادص نوكياال هعيب حصيال ام

 8158 ل و همم مم همم ممم مم وم ممم ؟قادصلا داسفب دّقعلا دسفي له

 1 م ممم مم هوحنو لوهجملاو مودعملاك ادساف اقادص اهل ىمس اذإ

 1 ل ل م مم م همم همم هم مم ممم ممم همم م مم مم ممل ؟لثملا رهم يف ربتعملا وهام

 1 ل م مم مل م ممم ممم ممم م ممم م م ممم همم ممم م همم م هدر اهلف ابيعم قادصلا ناك اذإ

 ا ا لل م م مم ممم مم معمق ؟اهقلط مث اهب الخ اذإ قادصلا نم ةأرملا قحتست اك

 71٠ ؟قادصلا لمكت ةولخلا نأب لوقلا ىلع هفلاختو ءطولا ةولخلا هيف قفاوت يتلا ءايشألا يه ام

 ار لوخدلا لبق قلطو اذساف ارهم ال ىمس اذإ

 ا لوخدلا لبق اهقلط مث ةروس ميلعت اهقدصأ اذإ

 نيرو لوخدلا لبق قالطلاب رهملا فصن قاقحتسا يف ءاوس ركبلاو بيبثلا

 اا ممم م همم مم ممم همم ممم م همم مم همام مم ممم ةمقق رهملل تاقحتسملا ءاسنلا

 اا ل ع مم هم ممم همم ممم مم مم ممم ممم هم هموم رهملا ردق يف ناجوزلا فلتخا اذإ

 ا ا ام مم همهم مم مهم ممم ممم مم ممم همم هممق تركنأو قادصلا عفد هنأ ىعدا اذإ

 لال 6 عل ا عمم ممل اهجزل اهقادص تبهو اذإ اهسفن رمأل ةكلاملا ةأرملا

 اال 6 ل لل همة وم مم همم همم فمه هموم مهمة ةبهطا ظفلب حاكنلا دقع مكح

 مال لم مة وهم همهم وم م ممم مم ممم كل تحبأو تللحأ :ظفلب حاكنلا دقعني ال

 اال ا مهم مم مم عمم ممم م ممم همم م همم ؟رهم انزلا ىلع ةهركملل له

 نورا ؟رهملا امل لهف ربدلا يف اهتطوو ةيبنجأ ةأرما هركأ اذإ

 سا م ع م م ممم ممم م ممم م م عمم مم مم مم مم م مم مم قالطلا باتك

 ااا وم مو ممم م متم مم همم مم ممم قمم ممم ممم ممل :قالطلا فيرعت

 ااا ا ل ل اممم م هه ممم مم هم همم ممم مم موقق :قالطلا ةيعورشم

 اا ل مل عل وهم ممل :ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا هيف يرجت قالطلا

 54139 م ممم مم ممم ممم ممم مم مم موقق ةثاثالثلا دعب رشع عباسلا ثيدحلا



 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 0 :ثيدحملاب ةقلعتملا لئاسملا

 #8 مم ل مم همم هم همم م ممم ممم ممم مم قومهم مم ممم همم ممم مو ممم هم مف ةنسلا قالط ةيفيك

 417 ع ل م م ممم ممم م ممول ؟هيلع اذاف هيف اهعماج رهط يف وأ اضئاح اهقلط اذإ

 94 م ممم قمم ومهم وم ممم ممم ممم م ممم همم ضئاحلا قالط عنم يف ةلعلا

 0 ؟هيف اهعماج يذلا رهطلا يف وأ ضيحلا يف قالطلا عقي له

 8288 ممل ؟رهطتو ضيحت ىتح رظتني نأ قلطي نأ دارأو اهعجار اذإ همزلي له

 أل ع عم ؟لسغلاب رهطتلا مأ ضيحلا عاطقنا رهطلاب دارملا له

 7" عر ل ا م ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم مم ممم م مم ممم لماحلل قالطلا قيرفت

 عر يل همة م مم ممم هم عمومة مم ممم ممم مم ممم ةسيآلاو ةريغصلل قالطلا قيرفت

 00 ءاش ىتم نهقالط زوجي ءاسنلا نم عبرأ

 888 م موو م امومة ممم ممن مو ممم ممم ممم يم ممم وة ممم ممم نابضغلا قالط مكح

 88# ل ممم مم همم مم ممم مم مم ممم هم همم ممم م قح ريغب قالطلا ىلع هركأ اذإ

 عه لمة ممم ممم ممم ممم هم همم هم هم مم هم م ؟لزاهلا قالط عقي له

 عمها لو ولم ممم ممم ممم ممم م همم مم جم همم م ممم مم مم ؟هيفسلا قالط مكح ام

 موا م ممم وة مم م مم و قة م قم مم ممم م ملم ؟يبصلا قالط مكح ام

 ال6 5 ىو م مم مق ممم ممم ممم هم ممم عموم امهوحنو مئانلاو نونجملا قالط مكح

 868 0. ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم هموم ممم مل ناركسلا قالط عقي له

 اكل م مام م ممم ممم ممم ممم ممم مجم همم ممل مكحلا هب قلعتي يذلا ركسلا طباض

 نا ةئامثالثلا دعب رشع نماثلا ثيدحلا

 الل م م همم ق مة عمم مم همم همم ممم مم همم م ممم ممل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 هتاف ل م مم مم مم مم همم همم همم مم هوم هم ممم همم ؟ةدحاو ةعفد ثالثلا قالط زوجي له

 ما تاقيلطت ثالث ىلع يهف لوألل تداع مث تجوزت مث ائتاب اهقلط اذإ

 للا لوألا ىلإ دوعت مث هريغ اجوز حكنت ثالثلا نود ةقلطملا

 لا لوألا ىلإ تداع مث جوزتت ملو ثالثلا نود اهقلط اذإ

 عاج ل م م ممم ممم ممم همم مع ممم ممم هم ممم هموم هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ

 00 ؟حاكنلا مكح ايف جوزتو هتبطخ ىلع بطخ اذإ



 نْحلا
 ؟ 0

 عبارلا دلجملا تايوتحم باتكلل ةماعلا سراهفلا (ه)ج

 اا ل لمعه ممم ممم م همم ممم مق ؟ةنئاب تناك نإو ىنكسو ةقفن لماحلا ةقلطملل

 ار ل ل مقلم ممم ممم همم ممم معمل ؟الماح نكت مل اذإ ىنكسو ةقفن نئابلل له

 88 ول ؟ىنكسو ةقفن ةهبش ءطو وأ دساف حاكن نم ةدتعملل له

 عال م لملم ممم ممم همم ممم قم مم مم مم معمم م همم ؟ةقفنلا امل له ةافولا نم ةدتعملا

 ني ؟اهتدع مايأ ىفوتملا لام نم ىنكسلا اهل بجي له ةافو نم ةدتعملا

 الا ل عع م ممم هم يعجرلا قالطلا يف ةدتعملا هقحتست يذلا وه ام

 ا عموم ممم مهمه مهم عموم همم مق ؟ىنكسلاو ةقفنلا زشاّنلا ةأرملل له

 0 ؟ىنكسلا ال لهو

 81/4 ل ل عم مم مع م م ممم مم مم ممم مم همم م ملم ؟ةقفنلا ال لهف الماح تناك اذإو

 علا ل ل معمم ممم م عمم هم ممم م م ممم م مم ؟ىنكسلاو ةقفنلا ةعلتخملل له

 9/4 ا م لمة مة نعم نم ممم قمة ممم م مم ممم ممم ةمممف ؟ىنكسو ةقفن ةنعالملل له

 سنا م ل م م هلم همم مم مم ممم همم م م هم مم هجم ممم ؟اهب ينزملا ىلع قفني له ينازلا

 81# ع ممله م لم هع م مم همم ممم م م م م ممم مم ممم لماحلا ةقلطملا ةقفن عفد ةيفيك

 عاللا/ ل ل همم همم ممم همم ممم ممم ممم ممم هم ؟لماحلل مأ لمحلل ةقفنلا له

 عال ل ل ل م ممم مة مع مم ممم ممل كلذ فالخب تنابف لماح اهنأ ىلع اهيلع قفنأ اذإ

 علال وو طل مم ممم ههه م ممم ممم ممم ممم معمق لمحلا يف ةأرملاو جوزلا فلتخا اذإ

 لا ب ل ل م م مه مفعم مم هع همم مق ؟ةقفنلا بوجو يف ةوسكلا لخدت له

 وف ل ل ل م م م ممم هم مم مم م مم هم مم مم مم م مق هم مم هم ممم مم هم م مم ٍةدِعلا باب

 ل :ةدعلا فيرعت

 لا :ةدعلا مكح

 نا ةئامئالثلا دعب رشع عساتلا ثيدحلا

 م لو فة همومه ممم ممم ممم م ممم مع عجم ممم مجمل :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 4لالا لل ملل ل لم همم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مج همم م م ممم مق ماسقأ ةعبرأ ىلع تادتعملا

 رخال ل مل هم مه ممم مجم همم ممم مم ممم هم ملف :لماحلا ةدع :لوألا مسقلا

 8ر6 لل لل م هم معمم ممم همم مم همم مع هم ممم هعضوب ةدعلا يضقنت يذلا لمحلا

 نك ؟ةدعلا يضقنت لهف لمحلا رثكأ جرخ اذإ



 ربا ل هجم مة مم وم ممم مم ممم مم مم ممم هو مقق ؟اهمايأب يللايللا ءرشعلا يف ربتعي له

 نك | رْشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع لعج نم ةمكحلا

 548 0 0 م مز تمت مر منة روم ج ممم تهم مممف ةافولا ةدع يف ضيحلا دوجو ربتعي ال

 قا و ل مم همم ممم م هم مم مم ممم م همم ةيعجرلا قالط ةدع يف جوزلا تام اذإ

 لن ؟ةافولل دتعت لهف ابتدع يف نئابلا قلطم تام اذإ

 48# ممم معمم مل ؟دتعت لهف اهنع تامو ادساف احاكن ةأرما حكن اذإ

 علا لو هوو هلع ملول :ضيحت نمم تاك اذإ ةقلطملا :ثلاثلا مسقلا

 4# ل ل لم مة معمم ممم ممم ممم همم ممف اهضيح دعابت نإو ضيحلاب دتعت ضئاحلا

 ا م م مل ةدعلا نم ةضيحلا كلت بسحت مل ضيحلا يف اهقلط نإ

 8417 ا عتمة مم ممم ممم ام لوزي ىتح تصبرت ضراعل اهضيح عفترا اذإ

 علال لل مم عج ممم همم مم هم مم مو م ممم همم ممل هعفر ام يردت ال اهضيح عفترا اذإ

 844 م م مم م م م هم مق ءورقلا ىلإ لاقتنالا اهمزل ةنسلا يف ضيخلا داع نإ

 845 م لل م م مع م م ممم م ممم مم اهتدع ءانثأ تسيأ مث ضِّيُخلا نم تناك اذإ

 ؟844 .. 0 م م مل اة مة ة ممم ممن ممم ممم مف سافنلا مدب دتعت ال ءاسفن يهو ةقلطملا

 844 اة م م ممم م مومو م ممم معمم ملقم مدلا اهب رمتسي يتلا ةضاحتسملا ةدع

 لل :روهشلاب ةدتعملا :عبارلا مسقلا

 لا اهتدع ءانثأ يف ضيحت روهشلاب ةدتعملا ةريغصلا

 ل ا ةيمذلا ةدع

 سهل ل لة عم ة همم ممم ممم هم همم م ممم هم مم مم ممل اهيلع ةدع ال سيسملا لبق ةقلطملا

 سا ع وعم همم مهمل عضولا دعب هقالط وأ اهجوز ةافوب تملع اذإ لماحلا

 و اهضعب وأ ةدعلا يضم دعب هتافو وأ اهجوز قالط ةأرملا غلب اذإ

 498# لومة ة همة معو مهمة ممم همم ممم مقل ةئامثالثلا دعب نورشعلا ثيدحلا

 ع8 8 راما مال لملف 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عا ل همم هع و مم مم هموم م مم هلق مايأ ةثالث جوزلا ريغ ىلع دادحإلا زوجي



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 00 اهجوز ةافو نم ةدتعملا دادحإ مكح

 0 قوتم جوز لك نع دادحإلا بجي

 0 دادحإلا نهيلع بجي يتلا تاجوزلا

 0 ؟دادحإلا اهيلع بجي له دوقفملا اهجوز ىلع ةدتعملا

 0 دادحإلا بوجو طقس تعضو اذإ لماحلا

 ا ؟ةدملا تلاط نإو اهلمح عضت ىتح دادحإلا لماحلا ىلع له

 100 ؟دادحإ ةقلطملا ىلع له

 00 ةقلطملا نود اهنع ىفوثملا ىلع دادحإلا لعج نم ةمكحلا

 200 دادحإلا نهيلع بجي ال يتاللا تاحوكتملا

 0 دلولا مأو ةمألاك تاجوزلا ريغ ىلع دادح ال

 ةئاثالثلا دعب نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 000 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0 ةنيزلل بايثلا نم غبص ام سبل ةدتحملا ىلع مرحي

 0 جسن مث هلزغ غبص اذإ

 000 داوسلاب غوبصملا بوثلا

 0 ةنيزلا هغبصب دصقي مل اذإ

 0 ؟ةغوبصملا ريغ بايثلا ناسح نم ةدتحملا عنمت له

 0 ةنيزلا بايث سبل ةدتحملل زوجي ال

 000 ةدتحملل ريرحلا سبل

 0 ةدتحملل ضايبلا سبل

 0 ةدتحملل عقربلا سبل

 00 يلح لا سبل ةدتحملا ىلع مرحي

 0 اهجوز توم نيح نم اهيلع يلحلا ناك اذإ

 0 ةضفلاو بهذلا ريغ نم يلحلا سبل مكح

 0 ةضفلاو بهذلا ريغ نم متاوخلا سبل مكح

 هواهم ممم مة ووقف وي وهو قف و هوو هفو

 017 ل ملل

 ت7 ا لل

0 

 عقول لل

503 



 باتكلل ةماعلا سراهفلا عبارلا دلجملا تايوتحم

 ا بيطلا ةداحلا بنتهت

 6118 م م مم م م همم هم مم ممم همم همم همم مق مم همم مم مم هم ةبيطملا ريغ ناهدألا

 6317” م مة امم مة ة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممف ةدتحملل بيطلا مش

 00 كسمملا نوباصلاو وبماشلا

 4100060 ممم ونة ممم ممم ممم ةثامثالثلا دعب نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 5315 006 م فمع هم ممم معمم هم همم م معمم همم ممم همم قف :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 15 2 م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مق اهندب يف ةنيزلا ةدتحملا ىلع مرحي

 5313 0 م لم مم ممم مم مم ممم رافظأ صقو طبإ فتنك اهندب ةدتحملا فيظنت

 ع3 0 اموت م تمم مجم موج مم و م ممم م م وفم ةدتحملل لحكلا مكح

 0 ضيبألا لحكلاب لحتكت نأ اه زوجي

 14 جورخلاو مالكلاو لمعلاو برشلاو لكألا نم هلعفت نأ ةدتحملل زوجي ام

 ا ناعللا باتك

 ا ا :ناعللا فيرعت

 6378 20م 0 م م مية م ممم ت ممم م ممم ممم ممم ممم عمامة ممم موو مم :ناعللا ةيعورشم

 47512 ممم ممم ممم مم ممم م ممم ةئامثالثلا دعب نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 عال ع م م مم مم همم ممم مم مم م م مم مع مق :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 8171 ل ل م م م م م هم ومع هم مم مم مم هم ممم هم ممم همم همم هلل هتجوز لجرلا فذق مكح

 00 ينزت اهتيؤر ىعدي نأ ناعللا يف طرتشي له

 ع7 6 ل ل مملة معمم مم ممم ممم ممم ناعللا امهنم حصي نيذللا نيجوزلا ةفص

 76 6 م ما ممم مم ممم ق م ممم ممم م ممم ممم ممم م ملقم نيجوزلا نيب ناعللا ةيفيك

 35 ل ؟ناعللا تقو لمحلا يفن همزلي له لماحلا هتجوزل فذاقلا

 ع7 ل لم ع م ملة ممم م و ومو مم ممم ممم ةسمخلا ظافلألا نم نانعالتملا صقن اذإ

 0 ؟ناعللاب لجرلا أدبي نأ طرتشي

 374 6 ممم مم ممم ممم مم ممم مم مم ةمف سانلا نم ةعامج رضحمب نعالتلا مكح

4 



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 0 نامزلاو ناكملاب ناعللا يف ظيلغتلا مكح

 م2 ل

 ةنعللاب بضغلا ةأرملا تلدبأو بضغلاب ةنعللا لجرلا لدبأ اذإ

 0 مكاح مكحب الإ نوكي ال ناعللا

 00 ؟نينعالتملل مامإلا ةظعوم نوكت ىتم

 00 نعالي نأ ىبأو انزلاب هتأرما فذق اذإ لجرلا

 00 اهجوز ناعتلا دعب ناعللا نم ةأرملا تعنتما اذإ

 00 ؟نينعالتملا نيب ةقرفلا عقت ىتم

 0 ؟هسفن بذكأ ولو ىتح دبؤم ناعللاب ميرحتلا له

 00 دحلا هيلعف هسفن بذكأ مث هتأرما فذق اذإ لجرلا

 00 هامس لجري هتأرما فذق اذإ

 0 ؟فوذقملا بلاطي مل نإو فذقلا دح فذاقلا ىلع ماقي له

 ف هيفن ديري دلو امهنيبو ا فذاقلا اهجوز نع ةجوزلا تفعاذإ

 00 هيلع دحلا ةماقإ ءانثأ يف ناعللا بلط اذإ

 00 ؟ةداهش مأ نيمي ناعللا له

 0 اهنعالي هنإف اهب لخدي نأ لبق هتجوز فذق اذإ

 0 ؟نعالي نأ هل لهف اهفذق مث ايعجر اقالط اهقلط اذإ

 0 ؟اهناعل هل لهف اهنابأ مث هتجوز فذق اذإ

 00 اهفذق مث هتجوز نابأ اذإ

 0 اهفذق مث ادساف احاكن ةأرما حكن اذإ

 0 حاكنلا لبق ام ىلإ هفاضأ انزب اهجوزت نأ دعب اهفذق اذإ

 0 اهب جوزت مث ةأرما فذق اذإ

 0 ءارذع كدجأ مل :هتجوزل لجرلا لاق اذإ

 0 فذقلا هيلع امنإو امهنيب ناعل الف ةيبنجأ فذق اذإ

 0 هيلع اذايف ةريغصلا هتجوز فذق اذإ

 0 ؟هيلع اذاىف ةنونجملا هتأرما فذق اذإ

 0 نعالي هتجوز فذق اذإ ىمعألا

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 ا

0 

35 

1 

 "ال ل

554 

 ف ل

 ا



 عيارلا دلجملا تايوتحم

 غ1 هتنعالمو سرخألا فذق مكح

 0 هتأرما يبصلا فذق اذإ

 5 م ا امم ممم ملقم و ممم همم ممم ممم ومع مة مم ملف هفذقل مكح ال نونجملا

 6494 ل ممل هع معمق فم قمم همم ومهم مم م ممم همم مم مم قم قوق انزلاب ةنعالملا يمر زوجي ال

 5 06 م همم مم مم ممم مم مم مم مم ممم ممم هموم مم م مق ةدودحم وأ ادودحم فذق اذإ

 0 ةيبرعلا ريغب ناعتلالا مكح

 ض1 اهب لوخدملا ةنعالملا رهم توبث

 ض2 ؟قالط وأ خسف ناعللاب ةقرفلا له

 5542060066 66 0 مة ة مة ممل مو ممم ممم مم ةومبف ةثاثالثلا دعب نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عع ل مل ل ل همم ممم مم همم همم ؟عضت نأ لبق هتأرما لمح نم يفتني نأ هل له

 عه 8 ل ل ل م مم مم مهمه ممم مم مم مم هج هم ممم ممم ؟دلولا نم ءافتنالا هل زوجي ىتم

 501 2.6600 6 ممم ممم ممم ممم امام مة يممم ةينازب تسيلو «ينم لمحلا اذه سيل :لاق اذإ

 6817 2م ناعل ريغب هنم ىفتنا جوزلا نم هنوك نكمي ال نمز يف دلولا لصح اذإ

 ه7 00مم مما ممم مم ممم وم مم مم ومع ممم كلذ دعب هيفن هل لهف لمحلاب رقأ اذإ

 ع817 م ممم ممم ممم هفني لو تكسف اهلمح ملع وأ هتأرما تدلو اذإ

 عال و لة و فوة م مم مم مممف لمحلا يفنل ةدعلا ءاضقنا دعب هتجوز لجرلا ةنعالم

 0 هسفن بذكأ مث هناعل يف هدلو نم ىفتنا اذإ

 508 لل اهدلوأف رخآ تحكتف هتافو اهغلبف نينس هتجوز نع باغاذإ

 6815 0 وال مم مع جه مهم هموم مجمع م ممم انزلا موي يف اهئطو مث ينزت اهآر اذإ

 ه8 00 6 م مم ممم ممم ملم م مة ممم ةئامثالثلا دعب نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 05 2 6 ممم ممن مم ممم مصمم ممم وم ممم ممم ميم م مم ممم ممم م ممم هم ممف ثيدحلا دئاوف

 غ0 ةئامثالثلا دعب نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 8/4 ل م ممم ممم ممم عم ممم ممم همم م هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 68ر8 نم ملم همم و مف ف ممم عمة م م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم هم ؟اهجوزل اشارف ةأرملا نوكت ىتم



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 56و وعم وو و ميم ةوعاو م هو و و هو وة اهف هاف مرار ثم مون هم ويوم م مث ععمعاو

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 عه 000 لل ممل همم همم مم ممم همم مم ممم ممم هم هم ممم همم ؟اًشارف ةمألا ريصت اذاهب

 388 60م مو ممم م ومهم ممم م ممم همم ممم م هوم موق ؟دلولا قحلتسي نأ بألا ريغل له

 عاق لل للم مهموم مم منهم ممم همم مف انزلا نم هدلو قحلتسي نأ ينازلل له

 ع517 0 مم مم مم ممم ممم همم م هلم ةئامثالثلا دعب نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 ع1 ل مل م ممم ممم ع م مم مم مم مم مم ممم مم مم هم :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عا ل م ممم هم همم ممم مم م ممم ممم ممم ممم هم هم ةفايقلاب بسنلا تايثإ مكح

 00 لكشأ ايف الإ ةفايقلا نوكت ال

 56 60 فووق م ممم همم م هم قع ممم مقل هاوعدب درفنا دحاو لجر طيقللا ىعدا اذإ

 8358 6060م ملم همم مم هم مم ممم معقل ءامإلاو رئارحلا دالوأ يف ةفاقلا لاوقأب ذخؤي له

 8388 0 مم م ع همم هع مع مم مم مم شارفلا عم فئاقلا لوق ىلإ تفتليال

 عا5لآ م م ممم ومو ومهمة ممم وم ممم مصممة ممم ؟دحاولا فئاقلا لوق لبقي له

 عالق ل ملل ممم ممممم هم ممم هم ممم ممم م ممق اًريبخ نوكي نأ فتاقلا يف طرتشي

 عال وو ممم م ممم ممم ممم همم م ممم م مم م ممم م هم ممم ةفاقلا لوق فلتخا اذإ

 8381 06 0 م ممم همم همم عم هم ممم ممم م مم م ممم م مق نَّيعَّدمب ةفاقلا هتقحلأ اذإ

 00 تايانجلا يف رثألا فئاقلا عبتت

 عاب لمة هموم همم مم ممم ؟ةفايقلا يفني نم دنع هيف عزانتملا دلولا نوكي نمل

 ع5 0000 ل م ممم موو مم همم عم مم م ل ةئاهثالثلا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 454 00م ومع ممم م م مق ممل ةئامثالثلا دعب نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 عال ل لل مم م ممم م ممم ممم همم م م مم مم ممل :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 21200 ؟لزعلا مكح ام

 ك2 اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعيال

 عالأ 0مم وه موو ممم مم همم مهموم ع م همم اهنذإ ريغب ةمألا نع لزعي نأ هل زوجي

 عال م ل م م مل م ممم ممم م مم مع هعمل ؟ةمألا هتجوز نع لزعي نأ هل زوجي له

 10 هبسن هقحل دلو لصحف هتمأو هتجوز نع لزع اذإ

 34 ةئايثالثلا دعب نوثالثلا ثيدحلا



 عبارلا دلجملا تايوتحم

 ل عاضرلا دعب |مهنم لك هقحتست يذلا رهملا

 باتكلل ةماعلا سراهفلا

 ط1 ثيدحلاب ةقلعتملا دتاوفلا

 غ2 عاضرلا بانك

 ك1 :عاضرلا فيرعت

 عالالا ل ل مة مة ممم معمم ممم ممم ممم هموم ممم مومو معقم :عاضرلاب ميرحتلا

 عال ا ل ا ملم ممم لم يلمف ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا

 عال لم م م مم ممم ممم م ممم م ممم ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 عالق للم و فق ممم ممم مهم ممم ممم م ممم مق :نيثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 الا نو مل موو تمم مف ممم ممم ممم وو مة همم ممق بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 عل لل ل مف لم م معمق هاف فو مة ممم هلم ممل هفلاخي امو بسنلا هيف عاضرلا كراشيام

 علال لل وف م فل مع ملم همم مع هم ممم مم ممل ؟رهصلاب مرحي ام عاضرلاب مرحي له

 عش للم ل ممم ممل ممم م ممم همم هعمل ميرحتلا اهب تبثي يتلا تاعضرلا ددع

 ع4ق ملل لل ل مم ممل ممم م ممم ممم سمخلا نم بسحت يتلا ةعضرلا طباض

 عطل لملء لل هل ل مع همم هموم ممم هموم ممم همم ممم ؟مّرحي له هريغب طلتخملا نبللا

 عرالألا ل ل ع مل ؟طوعسلاو دودللاو روجولاب عاضرلا ةمرح تبثت له

 عطا 00 ل للنوم موه مم معمم م همم ممم يبصلا همعطأ مث انبج نبللا لمع اذإ

 عطل لل م ل وم ممن ممم مم مهو مم هم مم مم مة ممل ؟ةنقحلاب ميرحتلا تبثي له

 ع4 0مم هموم مم همم ممم مل هنم تعضرأف نبل اهل رد اذإ أطوت مل يتلا ركبلا

 عطل ل م مول مم هم مول م ممم هام ل ءاسنلا نم عْمج نم بيلح يبصلل عي اذإ

 علف لل ولم مو ة ممم هم ممم ممم ممم مم ممم ممم همم ممم مم ممم مرحي هل ةتيملا ةأرملا نبل

 88 ل ا مم منعم ممم ممم ممم همم همم ممم مم مهموم همم نبل لجرل راث اذإ

 41 2.6 لل مما م و نفهم مم ومهم تم ممم ممم مم ممم م قمم همم هم مرحي ال ةميهبلا نبل

 ع4 066 مل ف مة هم مل عجر مث ةعاضرلا نم همأ وأ هتخأ يه :هتأرمال لاق اذإ

 عقال ل لل م مهمل مم همم مم همم همم همم م همم همم م ممم همم م همم هموم مم حزمي ناك اذإ يقب

 عقلا لل ل لل و مملة م ملم م هن ممم هوم ممم ةعاضرلا نم اهوخأ اهجوز نإ :تلاق اذإ ةأرملا

 59 م ملل ممم م هم ممم ىرغصلا ىربكلا تعضرأف ناتجوز هل ناك اذإ

 46 لملء لم مل



 نحنا
 ف

 باتكلل ةماعلا سراهفلا (هج لش عبارلا دلجملا تايوتحم
 845 2606006060 مملة مبمم ؟ةريغصلا رهم نم همزل اب ةريبكلا ىلع جوزلا عجري له

 عه ع مع مع م هم ممم مم ممم هع ممم همم مل روجفلا نبلب عاضرتسالا مكح

 595206 مل ممم منة ممم ممم ممم معمم ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 0 :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 عال 600 فمع ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم هموم ؟مرحي لحفلا نبل له

 0 رخآب تجوزت مث نبل هنم اهو هتجوز لجرلا قلط اذإ

 ع4 ل ل عمهم همم هموم ممم ممم همهم همم موق ؟مّرحي ينازلا نبل له
 688 1 موه مو مهمومة ووو ناعللاب اهجوز هافنف اهدلو تعضرأ اذإ ةأرملا

 66100002006 ممم ممم ممم مم ممم همم هعمل ةئائالثلا دعب نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا
 60017 0 م مهموم مم ممم همم مم ممم ممم ممم ميرحتلا هب قلعتي يذلا عاضرلا تقو

 686 206م م همم م هل مم مم مم ممل ةأرما هتعضرأ مث نيلوحلا لبق لفطلا مطف اذإ

 08 6 0مل نيلوحلا دعب سمخلا لمكأو نيلوحلا يف سمخلا ضعب عضترا اذإ

 نا ةئاثالثلا دعب نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 نا :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 686 600060 ممم ممم ممم ممم مب مرم ؟ةعاضرلا ىلع ةداهشلا يف لبقي يذلا ددعلا مك

 881 م م م مم ممل هددع يف وأ عاضرلا دوجو يف كش اذإ
 6537 6 6 مم م ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ةرسفم الإ عاضرلا ىلع ةداهشلا لبقت ال

 6/000 م ممم ممم ممم مم ممم مو مبق ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا

 نا :ثيدحلاب ةقلعتملا لئاسملا

 0318 206 مل امله نو ممم همم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم همم ممم لفطلا ةناضح مكح

 كل ؟ةناضحلا هل تبثت يذلا وه نم

 011 60.6066 ممم ممل جوزتت ملام هب قحأ مألاف دلو (ملو ناجوزلا قرتفا اذإ

 0 ةناضحل اب ىلوألا بيترت

 210 اًطورش ةناضحلا قحتسي نميف طرتشي

 نا لاز مث عنام لصح اذإ ةناضحلا قحتست يتلا ةبارقلا

 نا تايوتحملا



 حق
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