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 4 مذون اًـلِست زمق                           سَسة ثلًصة اؽلخون اًـَمَة                 

َََ زالج مٌؼوماث ٌَىذاة؛         ًو
 مٌائص إلسـاذ هؼم ؽلـة الاؾخلاذ 

 اؾخلاذ اٌَمـة من ٕاًلاذ اًضمـة             

 ذتَوػ اؽلصاذ هؼم ؽلـة الاؾخلا              
 ثلسمي

ٍن َزمَضاين  َخ ؾزّ اًض     ازّلِ
 اعتٌت هبا

 مساعيل بن عمر اجلزائرماأبو عبد الرمحن 

ةُ  ـَ  ياذِ اًَِ اِلؾِخَلاذِ  ًُم

 
 
 ؼؼؼؼؼاذِ صَ اًص   ِيِ خِ  سَ َل ا

ًَُِف   ثَبٔ

َماِم اؽلَُوف ُق 
 
 اجُن كَُساَمَة اؽلَلِسِسي ال

 ( هـ 026ــ  145) 
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ٍن َزمَضاين  َخ ؾزّ َخ ؾزّ ثلسمي اًض   ثلسمي اًض    ٍن َزمَضاينازّلِ   ؼ حفؼَ ظل وزؿاٍ ؼؼ حفؼَ ظل وزؿاٍ ؼ(1)ازّلِ

حمي محن اًص  حميثسم ظل اًص  محن اًص    ثسم ظل اًص 

الم ؿىل َمن ل هِِب  تَـسٍ. الُت واًس   اذلس عل وحسٍ واًع 

ُا ــــُمــً ة "ــــَمِـ اؽلُخون اًـِ ًصة ؼؼؼلــــ" ث ؛ةــَسَؼؼؼؼؼ موؿة اؽلحازنــــة ِمن سِ ـمجـاً فِشٍ ّسِ

ؼل اًي جَةــــاًُة اًـــــي؛ ظــــواؽلـَخج ِِبا ألد اًفاض
(2)
محن اسٌلؾَي جن  : ٔبتو ؾحس اًص 

ت زَ ـَلــاث ظُ ؼؼؼؼؼؼضاف ٕال حؼؼؼؼٌِس ًٌَؼ حُ  ،معص اجلزائصي ؼل، وُذز  ـِ ًَِمن زاَم ــ ال ة اً ِمَية 

ََة واًخ حِعِ ٍٍ َمــِخٌُةٍ َي ؿىلــاًع  ُِ ــَس َزاسؼَرــٍة، ومَ ــــوكَؼؼؼواؾ ، بسســ ــَـَـٍة، ـِـ فا َم ُمؤظ 

حل ٍق وِؿؼٍل ُمَسك ٍق، جَسِؼؼُص ِتعاِحِِبا ِِف َزهة ٔبمئ ة ؼؼؼؼهنٍج مُ ــَق مَ ؼؼؼؼوَسخٍِي واِضؼحـٍة، َوف

ي ِة وُذؿاِت احلَّقِ واًُِسى.  اًس ي

ا ؼؼَصاحؼِِا ِف ظؼؼؼؼؼفَؼَ ظل ؼ ِف ٕادؼؼؼؼؼؼاًفاضؼؼؼؼؼُي ؼ حوكس احــََتَس ألُد  وزٍت َِبَ ة دعًّ

يســَخمَس ؿىل تــ ُر اؾ ؼؼؼؼؼوجَضىِاًل، َحِ ــِ ــِة مؽ ٕازدــاِث ِوسـَدـِذؼؼِا ٕال ؼؼؼـؼؼِغ اًً ِخ اخلَّعِ

َ ــــن َمــهنَِجَ ِف اًـؼؼؼظاِحـِدؼِا، وكس ٔبابَن ؾ َؼؼجــ ٔبِو اً نِت ــمي ؿىل رضَل اؽل ُس ــــٌ ؼؼؼؼم، ًو

ًِدَ ؼؼؼؼؼاًلَ  ٍِ اؽلُخوِن هَؼـمـًا ُموافؼؼؼؼؼـغ ُــــازئ  ّنِ وثَسًزِة ؼؼلصًِة اًفَ ؼؼؼؼؼًِذَ  ،يثُوزِ ــ لًا ٌَمَ ــش

اًة ؿىل حَ  صس َِخ َمـَُوِمَ وَضحطِ َمحُفوِػَ.اًع   

                                 
الفاضل ارتبط بالعلم كالدعوة كارتبطت بو، حىت أصبح فيها كهبا أشهر ًمن نار على علم، شيخ يف اخلطابة  شيخينا (1)

فيَت كعلومو، كالتَّػػػػػدريس، كشػػػػػيخ يف التػَّػػػػعليم كالتَّػػػػػػػػربية، كشيخ يف األدب كاخللق، كشيخ يف ادلنهج كاالعتقاد، كشيخ يف التَّ 
لبة يف ونو، كالفػػػػػػػػػػػػػػقو أصػػػػػػػولو كفركعو.. ، زاده ا علما كعمال كدعوة، كرزقنا االنتفاع منو كبو، كإنَّا مػػػػػػعاشر الطَّ كاحلديث كفػػػػػػػػػن

حقِّو دلقصِّركف، فاألدب األدب رعاكم ا مع مشاخينا يف القوؿ كالفعل، عند حضورىم كحاؿ غياهبم، فذلك من بركة العلم 
  أىلو.  كأثر تعظيم

ػأؿ ىذا ًمن حيين ظنِّ الشيخ يب كإال فا يعلم أِّنِّ ضعيف يف الطَّػػػػلب، ضعيف يف العمػػػػػل، ضػػػػػػعيف يف الدعوة..، كاى أسػػ (2)
 . تورعا... أف يػتػػػػػجاكز عٍتِّ كعن كل مقصر، كىذا أقولو بيانا حلقيقة احلاؿ، كمعرفة بقدر التَّفريط كالتَّقصَت، كليس تواضعا أك
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ُا َوكَ  صميَ اًىَ  وظلَ  س  ـِ َؾَِاازِئَ ؼؼؼؼؼٔبسبُٔل َبن ًيَفَؽ ِِبَا ُم  وُك   ،ا وَحاِفَؼَِا وَصاِزََحا وُموّسِ

ححاهَ حواٌذ َنصمٌي. َ  س ُ ا وَبسََِم ِِف ثَـِممِي اًَفائسِت ِِبَا، ٕاه َُ           َمن َبؿاَن ؿىل ورَِش

س وؿىَل بِِٓل وََصِحَ. ٌِّا ُمحم      وَظىل  ظل وسؼل  وابزَك ؿىل هَحُ

  

  َوَنخةَ َوَنخةَ 

ٍن َزمَضاين  َبتُو ؾحِس ظِل ؾزّ َبتُو ؾحِس ظِل ؾزّ  ٍن َزمَضاينازّلِ ازّلِ   

ُؼُؼ  64416441من ري احلجة من ري احلجة   0202  ؾض َ ة اَلحسؾض َ ة اَلحس   

مم  02620262من ٔبنخوجص س ية من ٔبنخوجص س ية   44  اؽلُواِفق ًؼاؽلُواِفق ًؼ   
 



 لمعة االعتقاد

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لمعة االعتقاد

 6 

 
ِحِـم                  مَحؼِن اًص  ِ اًص   ِثسـِم اغل 

 

َمـُة                      اؽلُـَلـّسِ

 

َ َيُ ـِ ٍ ووَس خَ حنمسُ  علِ  اذلسَ  ٕان     َ و  ٍ،صُ س خلفِ َ وو   نا ومِ ٔبهفس يَ  ِمن ُُشوزِ  ابعلِ  ـورُ ه

ّ سَ   .َِل  يَ ُاذِ  ي فالَ ضَِ ن ًُ ِل، ومَ  ضي  فال مُ  ظلُ  سٍِ ن يَ مَ  يا،اًِ ٔبمعَ  ئاِث ُِ

ؼؼمُ  ٔبن   ـسُ ـَ، ؤبصَِؼؼًَؼؼ ًؼؼمَ ٍ ل َُش حؼؼـسَ وَ  ل ٕاِل ٕاّل ظلُ  ٔبن ـسُ صَِؼؼوبَ    ٍ حؼؼسُ ا ؾَ ـسً حم 

 .وُِل سُ وزَ 

ٍَن }    ِ َا اشل  َِ َوَل ثَُموحُن  ٕال  َوَبهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُم ََي َبيي بَٓمٌُوا اث ُلوا ظَل َحؼؼؼؼق  ثَُلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِث

َُِمونَ   [           620{ ] بٓل معصان :  ُمْسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

ي َذََ }    ِ َا اًي اُش اث ُلوا َزج ُُكُ اشل  ٍٍ َواِحؼؼؼؼؼَسٍت  ََي َبيي َلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُُك ِمن ه ْف

ي  ِ َ اشل  ًً  َواث ُلؼوا اغل  ـا َوتَر  ِمهْنَُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ِزَخاًل َنِثرًيا َوِوَسؼـا َوَذَََق ِمهْنـَا َسْوََجَ

َُكْ َزِكِ  َْ َ َ ََكَن ؿََ َِ َواَلْزَحؼؼؼؼؼاَم ٕاّن اغل  ًُوَن ِت ًَ  [              66{ ] اًًساً :  ًحاجَسـَا

َ َوُكوًُؼوا كَْوًل }    ٍَن بَٓمٌُوا اث ُلوا اغل  ِ َا اشل  اًَُىـْم َوًَْلِفْص َسِسًًسا ََي َبيي . ًُْعَؼْح ًَُُكْ َبمْعَ

َ َوَزُسوَِلُ فََلْس فَاَس فَْوًسا َؾِؼؼا  – 02] ألحؼزاة :  {ًَُُكْ ُرهُوجَُُكْ  َوَمن ًُِعؽِ اغل 

06 ].                                                                            
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ا تـس:  ٔبم 

َِ ىل  ـس ظم  ـحؼسُي مـسي ُـالُم ظِل، وذرَي اًِــحسًِر نؼفٕان  ٔبظسَق اً   ظل ؿََ

َضاَلََلٌ، وك  ٍة ـسؿة، َوُك  ِتسؾَ ٍة تِ ـزحسَ ي  مُ ـا، وناثتُ حسَ مُ  وزِ ؼص  ألمؼ، وصوسؼل  

 ضالٍَل ِف اًي از.

َ رِ  ى ؿىل كِّ فَ ال يَ ف   ِستِ لِ ـ َـَ ـ ا ًِ ـمَ  ،ِةٍ افِ ظَ  شتٍ فِ نَ  ريتٍ عِ ي ت
 
 ةِ ـًن اؽلنِ مِ  ةِ ـسالمِ  ال

ُ  ةــَ ـًوم اًرش  َُـ  ؾُ ًصفة ِِف ؼمة اًض  ـِـ ؼِ ؼ اًـَ  اكهةِ ـمـة، واًــَِ امِ اًس    يي ٔبظيُ ِِ ؛ فَ ةَفَ ـ ٌِ اؽل

 وتِ ؼؾذَ  اِش ـٔبسَ  ٔبشي  يَ ؼ، وُِ ولَ ؼظاًوُ  ن ٔبزاذَ مَ ًِ  ريِ ـاًس   سازُ ــِا مَ ؼ ِ َـ َ ـ ، وؾَ ولِ ؼؼظالس 

َِ   ظلُ ظىل   ولِ ؼساًص   َ  ةِ ً  وذِ ؼدُ ـ  اًـُ ؼل  ـي سُ لِ ـصثَ مُ ًِ  وسؼل   ؿََ  ول.وُظ اؽل

  :ةــَ ـامِ جَ ؼاً ؛َــحاذثِ ـِ ًِ  ََق ــرؼَق اًـدَ  ظلَ  ٕان  " ؼفَ 

  .َـذِ ـ فَ ِص ؼـمَ ًِ ؼؼ 6

 وَ ؼؼ 0
 
َ ال   ةِ ـاتـه

 
  َِ ـذـ د  ـ ح ؼ ومَ  َِ ـًِا

 
 .َُ ـً الِض ــــدوال

َ صُ ؼوتِ م، ُِؼ وتُ َُـ كُ  ني ؼئِ ـ مَ ـ ع ؼ ثَ هَا  ازلي ِِف  ٍِ ِص ؼنشِ ـدِ ـ فَ  ُ ؼُِ ـ ؾُ  صي ؼلَ ـثَ  صتِ ؼ الٓدِ ِِف  َِ ـذِ ـ ؤً  .مــُِؼ وه

 ؼمِ  ؼمَ ؼؾَا بَ ـ ه  ازلي م ِِف ِِؼ ِ ـ عِ ؼ ـ ًـ ُ  يًَ ؼصَ  الـفَ 
 
 صتِ الٓدِ  م ِِف يِ ـعِ ًُ  ًَ َش  لوَ ، انِ يَ ن ال

  حة  بَ 
 
َ ا   صِ ؼَ ن اًي  م مِ يِ ٍ

 
َِ ا ًَ."

 (1)
 

                                 
 ( بتصرؼ ييَت.1/32رلموع الفتاكل ) (1)
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َِ ِـَ فَ  ؛َاهِ ًَِ تُ  و  َُ ؿُ  ن ٔبزاذَ مَ ؼ"فَ    َِ اسِ ٔبسَ  وزَقِ خَ تِ  َ
 
ًِ يَ خِ ـ ؾ اِل  تِ س  َ وصِ مِ اكَ ـحوا  ٕان  ـف َ،تِ  ا

ِا اسُ ـٔبسَ ، وَ انٌ ََ ـ ٌ تُ  اُث ـزحَ وازل   الُ مَ ـألؾ، فَ اِش ــألسَ  َقِ وزِ ثَ  سزِ ىل كَ ؿَ  انِ ًَِ اًحُ  و  َُ ؿُ 

 
 
َ ال  ..انُ ي

  اِش ـسالَ  َحُ عحِ َ ثَ خُ م  ـ ُِ  ُف ازِ ـفاًـَ 
 
ُِ ـواجل ،َمُ حاكَ وا َ  يُ ا ًِ ـ  اًدِ ِِف ؽ صفَ ؼً  ريِ ن كَ ؼؾَ  يا

َ  ، فالَ اٍش سَ بَ  ُ ََ ـ ٌ ـ تُ  رُ َحَ ً ﴿اَلْؾَصاُة َبَصسي ُنْفًصا َوِهَفاكًا  ـال:، كال ثَ طَؼلُ ـسًـ َ  ٔبن َاه

َِمٌي َحِىمٌي﴾ ََُموا ُحُسوَذ َما َبْىَزَل ظُل ؿىََلٰ َزُسوِِلِ َوظُل ؿَ ـْ َ َوَبْخَسُز َبل  ً
(1)

 . 

شَ   :انِ صَ ؼؼمبَ  اُش ـسَ ا الَ ُو

َ  ةُ ـح  ؼ: ظِ امَ ـُُ سُ ـحَ بَ ؼ 6  . َِ ـاثِ ـفَ ـوظِ  َِ ـائِ ـمَ ـسبَ وَ  ٍِ ِص ؼؼمبَ وَ  ،اعلِ ـتِ  ةِ ــفِص ؼـاؽل

َ  اذِ ـِـ لِ ـ ه اِل  ًسُ ِص ؼي: تَ ؼِ اهـث  ـ اً ؼ وَ 0  .اٍُ وَ ؼا سِ ـمَ  ونَ َ ذُ ـوًِ ؼسُ صَ ؼًِ وَ  ،َـً

َِ ََ ؿَ  حسُ ٍ اًـَ ـس  بَ  اٍش ـسبَ  ُق ؼا ٔبوزَ شَ َِؼ ف  َ يََ ـ تُ  َ ًُ يَ ـ دِ ـ  اً ًِل ـخَ ـ َ ًَ س حِ ِبَ ، وَ َُ اه ًَ ـمَ  ا ، ا صا

."ةِ ـَِ ـ م  احلِ ىَل ؿَ  مْ ت، وذُ و  ؼاًلُ  غِؼفَ ـ، واحاَش ـسَ الَ  مِ ـىِ ـحبَ فَ 
 (2) 

َ  ؽُ ـا ٔبضن رَ ا بَ ـَُ وَ   َ  يَ ت   ُة ّصِ ؼكَ ، وبس سًمَ ـً
 
  سي ـمِ بس ، وَ مَ َحِ ـ ل كَ ا

 
َ َل ا  ريُ ـِثـسذَ بَ ، وَ كِ َصَ  ت

 َ ًَ يَ تِ  يَ وِّ لَ ـ ثُ ّت  ، حَ مَ ثَ صَ ؼِـ عِ ت   زمَ ؼؾَ  سي ضَ ـ ثَ ، وَ مَ ثِ ِسَ لِ ـ ؾَ  ا
 
، اٌَ فُ سالَ بَ  ٍُ صَ جَ ا سَ مَ ، تِ مَ اهِ مَ ـًا

َُ ع  ؼ دَ وَ  َُ صَ ؼد  ـ حَ ا، وَ يَ ائِ مَ ََـ ؾُ  يُ ـمِ نَ بَ  خ َ  ث ُِ م اًحَ تِِ اابَ ـذَ ـ نِ  ةُ اؿَ صَ ؼً .. تِ صَ ادِ ـم اًفَ وثِِ حُ ؼتُ ، وَ تِ صَ ؼا

 :مِ ـََـ  فَ ِِف  تُ صَ ؼائِ س  ـاً

                                 
  [ .79، اآلية: ]سيورىةي التػٍَّوبىةً  (1)

 ط دار عامل الفوائد.  322ػ  337الفوائد البن القيم ص  (2)
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ُ  ذاِة اًىِ ؼ  ِِ ِت ي ٌَ  اذِ نل اًَِاؽل  م.كوَ  بَ  

ًِ ص  اًلَ  ةِ ي  اًس ي وَ ؼ    هنَ ؾَ  فُ زًِ ٍَ لَ  ِت اً   اًِ َضَ اًحَ  ا
َ  كَ صَ ن حَ مَ  ل  ا ا  م.كوَ الَ  اَظ اًّصِ

ِّ  طلَ ـن ثِ مِ وَ    واِة ؼت بَ ت ِِف جَ خِ ـ ه ت بس ، اً  ـةِ ـاهِ ـاز اًَِ مَ ـاًث
 
 َُ فَ ـً  ا بَ مَ  اذِ ـلَ ـذـ ؾ الِ وَ  انِ مَ ـًال

ـَ   ة امَ سَ ـكُ  ٍن اجنُ ق ازلِّ ؼوف  ؼمُ ام مَ ـاًُِ ةُ مَ ال  ــاً
 
 لاذِ ـذِ ـ ؾ اِل  ةُ ـــمُ ـ" ًُ  :َـاتِ ـذَ ـ  نِ ِِف  امُ ـمال

 اذِ اًَِ
 
ُ  مِّ ـُن بَ َ، مِ َفِ بًِٔ ـثَ  شُ ـٌـ مُ  حَ ؼظدَ ي بَ شِ ـاً   " اذِ ـصاًص   َيِ ـ دِ ـ ل سَ ي ا  اِث صَ رخَ اؽل

 .ةِ ي  اًس ي وَ  لاذِ ؾخِ اِل  ؼلِ  ؿِ ِِف  زتِ ص  اؿلُ 

َ س مَ خِ  بَ ؼلَ َ فَ ـاثِ حَ  ظَ ِِف  صُث ؼَ ٌَ فَ   َ  لَ وَ  ،َيَِ ي اًلَ ضفِ ا ٌ  لاذِ ؾخِ اِل وَ  ؼلِ اًـِ  اًِة عَ ي ًِ فِ ً

َُ مِ  تَ  إلفاذَ َِل  سُ ِِّ مَ ا ًُ مَ تِ  سًسِ اًس   ًِ يَ خِ ـ ؾ  اِل ىَل ؿَ  مُت زَ ـَ فَ  ،ِيٍ خِ سَ  قِ وفَ  بَ ىَل ؿَ  ٌ ا مَ تِ  َِ تِ  ا

 َِق سكِ اًخ  وَ  َِق لِ ـ ح ؼ اًذ    رضلَ ِِف  مُ ـسؾُ بَ  لَ ، وَ صِ ؼِـ ِس ـ ِ ـ اًذ  وَ  تِ سزَ ـة اًلُ ـسـ  حَ ىَل ؿَ  َُق ًَِ َ 

ـُ اِب  لامٌ ـمَ  اكَ شَ ـفَ  ًِ ـمَ ـََ ً ا مَ تِ  ٍصُ حِص اًخ  وَ  ريُ ُِس ـ اًذ   ضِلَ  رَ  ِِف س ِِب ـ حَ ، وَ َُق ـ َِ ًـ َ  اقِ ش  ـاحلُ  ا

  .صُ ؼًسِ ـاًلَ  انُ ي  ـ مَ ـ اً  َِ تِ  يَ ـفض  ـثَ 

o  نُ ومَعًَِل اؽلَُخو  :اِضؽ ؿىَل اًّصِساَِل ًََخضم 

ساَِل تِ  حطَـ ض  .6 ُ  لاتَِخَ ؿىلمُ ـهّطِ اًِصّ نؼِـ ذَ ـ ِ ـ عِّ ؼ ؼ دَ  يِ ـذَ ــ سر ـ ه
(1)

ُ و ،    نِ ؼؼِـ ذَ ـ سر ـ ه

                                 
 موجودتُت يف الشبكة العنكبوتية يظهر أهنما متأخرتاف:  (1)

صفحة، كتب على دفتها: " دلعة االعتقاد اذلادم  12 :صفحاهتاعدد خطها كاضح،  النسخة األولى:ػ 1     
إىل سبيل الرشاد، كيليو؛ فتول للشيخ عبد الرمحن أفندم العبادم يف الدركز كمعاملتهم كأصلهم "، كيف 

ىػ، 1111آخرىا: " آخر ادلعتقد كىي دلعة يف االعتقاد اذلادم إىل سبيل الرشاد "،  كتب  يف رجب سنة 
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يِ ـذَ ـ وؾ ؼعدُ ؼ مَ 
(1)

زحاِث اًفُ ، 
 
ِئِــــؼؼؼذوَن ا يسـةِل اًَواكِ صوِق اًض   ِخ حّت  ل ؼؼـِة تَي اًً

                                   . ةاحلاخَ ل  َما هََسز ِؾيَس َمِؼي ِة ، إ َةَل ىون فَائسثَُ كَِ ـواِش مبا كس ثؼِلّي احلَ ــــبسزَ 

َ ؼٍة، ورضل ِتلــــهّطِ اًّصِساَِل ٕال فَلصاٍث ُمذحاًٌ ثَلس ميَ   .0  ّوزُ ؼسَِي ثعـ صِط ٔبن ً

 َمضموِهؼؼِا وفَِِمِا.

ًَِخلًصِة ُــ ِط ثَ ؼؼجَضىَِي اًٌّ  .4 ا،  ة ـة ًـمـِِّ ـ ة اًل ــشٍ اًّصِساًــضىِاًل ٔبػيَي اتمًّ  ـام 

َ اؽلسَم ـسُم جَضِىِِي اًي ّطِ ً ـَ  وتيَ  تَي اًىُذـة -ٔبنرِث اَلحِاِن  ِِف  -ُحوُل ؼـي، فَ

 اس ِخفاذِت اًي اِش ِمهنا.

ِ ِؿؼِل  .4 َحٍة ِِف ثَـؼلي مٍة مصقِّ َُ ؼؼَوف الاؾخلاذَوضَؽ ُملّسِ  احلي ـاًع َِف اًس   ِة ــَق َمش

ٍة ؽلهنَِج اًخّحلِؼؼِق.  ٔبُــــِي احلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِسًِر، َوُموّّضِ

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼّصِفٍة ِتَعاحِة اًِىذؼؼؼؼؼؼؼاِة وُُ  َوضؽَ  .2 ـَ َف ؼ َو َبص ؼحَصمجٍة ُم  َِؼؼؼُص ِمن ٔبن ًُـص 

                                                                                                     
قط كاالضطراب بالتقدمي كالتأخَت يف فقرات الفصوؿ كبعض اآليات، فلم أعتمدىا  كىي رديئة دلا فيها من الي

 كأصل، بل استأنيت هبا يف بعض ادلواضع أشرت إليها، كرمزت ذلا بػحرؼ "ـ".
يتضمن عددا من الرسائل يف آخرىا يظهر أنو كتب سنة  ، تقع يف رلموعخطها كاضح والنسخة الثانية:ػ 3    

صفحة، كاعتمدهتا كأصل  11 :صفحاهتا عدد، 14إىل الصفحة  14 من الصفحة تبدأ اللمعة ىػ،1173
كرمزت  دلوافقة سياقها ادلطبوع ادلشهور من اللمعة، رغم أف فيها تصحيفات تدؿ على أف ناسخها من العواـ،

 ذلا بػحرؼ "ض".
 .بدر بن عبد ا البدر(ق، بتحقيق كتعليق الشيخ 1124ة )طبعة الدار اليلفية بالكويت سن ػػ األولى: (1)

ػػػػمراِّن، طىبعػػػػػػة الشَّيخ عبد ا بن مػػحػػمَّ  ػػ والثانية:       : " اجلػػػامع للمتوف العػػػػلمية "،ػعًضمن ًكتػػػابو ادلاتػػد الشَّ
 . الطَّبعة الثَّانية من 321ػػ  181معة يف الصَّفحة الل  ، أىكرىدى عن مػػػػكػتبػػة مػػدار الوطػػن بالرِّيػػػػػاض
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 ِتـمِثهِل.

َ ـوم ،ِف ثَـؼؼؼؼؼؼًصٍف اِبؽلؼؤً ؼؼؼؼؼؼ وضؽَ  .1  خفص غ ؾيَ ِمن َمؼؼؼؼؼؼؼسائَي ل ٌَس َخلِج ـ ا ً

ؼِل ِف ِذزاس خَ ٌَمنت. ـِ  ؾهنَا ظاًؼؼؼؼؼؼؼُة اً

 وفق  حَِتاــ اٍن َمصثَ ـِـ ت مؽ ، نِ ؼمذـ اً اًَواِزذِت ِِف از ــوالٓزألحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاذًِر  ََتِصيَ  .0

َِ إلصـازِت واِلدذؼؼؼؼؼعاِز ، يـة احلسًثِةاًع    .ٕال ؾيس احلاخةؿىل وحـ

َََِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاٍث  َوضـؽَ  .8  َص ؼؼؼؼني ٔبن  اًذ ؼؼؼؼؼؼؼؼحصًِؼؼِت ٔبػـؽِ اًـــِغ اؽلَواضِ ــؿىَل ت ثَـ

ٍَيَا
 
َصاَزَت ا

 
َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمي ًَلذَِِض ال ـِ   .اً

َت ٕال  تَ.                    ًِ اًلعــِس ول حوَل ول كو  ُ ِمن وزا  واغل 

          
                             َُ  اجن معص اجلزائصي         : ٔبتو ؾحس اًصمحن اسٌلؾَيوَنخَح

 (ُؼ.   6448س ية ) زتَؽ ألول 64 ثالاثًاً ًَةل ًوم                                     

  .(م0261س ية ) هومفرب 64اؽلوافق ًؼؼ                                            

 ، اجلزائص اًـامصة. ؿي اًيـجةبي                                            
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 النسخة المخطوطة األولى:

 
 

 
 الصفحة األولى
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 الصفحة األخيرة
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 :المخطوطة الثانيةالنسخة 
 

 
 الصفحة األولى
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ِف  ًِؼؼؼؼؼّ صًِـُف ِتـاؽلَُؤ        اًخـ 

 اؽلَُؤً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِف  وَ 
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صًُِف         ِِّف  اًخـ   (1) اِبؽلًؤ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 األستاذ ادلشارؾالشيخ يوسف بن زلمد اليعيد، من ٖتقيق فدهتا بأكملها بتصرؼ ػ بالزيادة كاحلذؼ ػ است (1)

 " القرآن وكالم اهلل "يف جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية لكتاب؛ بقيم العقيدة كادلذاىب ادلعاصرة، 
  بن قدامة.اق للموفَّ 
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 (1) فالمؤل   مة  رج  ت                     
                                 

 :ترجم لون ومم   (1)
 ة؛راجم العام  ػػ في الت  / 1

 .(2/161) " معجم البلدان" ياقوت الحموي في 
 .(2/78)" قييد الت  " ابن نقطة في 

 .(631ػػ  8/627)"  في " مرآة الز مان سبط ابن الجوزي
 (.3/117المنذري في " الت كملة لوفيات الن قلة " )

 (.142ػػ  139)أبو شامة المقدسي في " ذيل الر وضتين " 
 ( الط بقة 448ػػ  434(، تاريخ اإلسالم )2/93(، دول اإلسالم )173ػػ  22/165الذ ىبي في الس ير )

 (، المختصر المحتاج إليو من تاريخ ابن الدُّبيثي 181ػػ  181/ 3الثانية والستين، الِعبر في خبر م ن غ بر )
 (.135ػػ  134/ 2)

 (.159ػػ  2/158فيات " )ابن شاكر الكتبي في " فوات الو 
 (.39ػػ  17/37الّصفدي في " الوافي بالوفيات " )

 (.48ػػ  47/ 4اليافعي " مرآة الجنان " )
 (.111ػػ  99/ 13ابن كثير في " البداية والن هاية " )

 (.149ػػ  133/ 2ابن رجب في " ذيل طبقات الحنابلة " )
 (.256/ 6بردي في " النُّجوم الز اىرة " ) ابن تغري

 (.21ػػ  15/ 2ابن مفلح في " المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد " )
 (.92ػػ  88/ 5ابن العماد في " شذرات الذ ىب " )

 (.344ػػ  341/ 2ابن طولون في " القالئد الجوىرية " )
ػػ  459/ 1(، و" ىػػػػدية العارفين" )544ػػ  71 /1إسماعيل باشا البغدادي في " إيضاح المكنون " )

461.) 
  1416، 1415، 1416، 1378، 1164، 924، 828، 343حاجي خليفة في " كشف الظُّنون " )

 ،1421 ،1626 ،1751 ،1751 ،1819.) 
ّر المنض د في أسماء كتب مذىب اإلمام أحمد " )  (.33، 32ابن حميد في " الدُّ

 (.231، 229الت اج المكل ل " )ِصد يق حسن خان في " 
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  ًَ َواسُ ذُ يَُ َ ونُ دُ ل َ َ  :َُ حُ س َ َ وو

 ؛ َُ  .  ٍنِ ازلِّ  وف قمُ  ًََلُد

  ؛ َبتو َُ  .  سحم  مُ وُنيَُُذ

 ظل ؾحسُ  ُمَ؛ـواس . 

  ُحَ؛ لؼسام جؼِن هعؼؼص ة جؼِن مِ ساَمؼس جِن كُ حم  س جِن مُ ظل جُن ٔبمحَ  ُو ؾحسُ وس َ

 .ًِل ي احليحَ مضلِ احلي ازلِّ  اًع  ًَِل اؾِ ـم  ـجؼاً

  َوزِلُ م:ٍ 

 .ُؼ (246) يةـحان س َ صَ  ِصِ ِف صَ  زِلَ وُ 

 ." اؾَيـم  ـح"  :ِاي اسُ َسعِ صى فِ ن كُ تلًصة مِ 

  َؼلِ َـِ َ ٌِ حُ ََ ظ: 

 .ييٍص ؾرش س ِ ( ُؼ، ومُعُ 226مضق س ية )اؾَي ٕال ذِ ن مج  مِ  ليَ اهخَ 

                                                                                                     

 (.238، 235ابن  ض ويان في " رفع الن قاب عن تراجم األصحاب " )
 ؛المستِقل ة البن ق دامة ف ِمنها ةأم ا الت راجم الخاص  ػػ / 2

 ػػ الش يخ علي بن محمد بن سالم الش هراني في رسالة الماجستير من قسم العقيدة والمذاىب المعاصرة 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض " منهج ابن ق دامة في تقرير عقيدة الس لف وموقف و من 

 المخالفين ".
 ػػ الش يخ الدُّكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الس عيد ضمن كتابو:" ابن  قدامة وآثار ه األ ص ولي ة ".
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و ظَ صبٓن اًلُ  غَفِ حَ   ون.اؽلخُ  تـَغ  غَفِ حَ  لري، ث  اًىصمي ُو

 َمَة؛حالث اًـِ ن اؽلىرٍثن ؿىل اًص  ن مِ ىُ ػل ٍَ 

َ 216زحي س ية )ؼ  اًلاذز  ِم؛ ؾحسُ َِّ ن ٔبخَ ؤبذش ؾن هحاز ؿٌَلئا ومِ  ،لساذ( ٕال ت

َ ؿُ  ؾن تـِغ  َ ٕال ذمضق ٔبذشَ وذثِ ، وِف ظًصق ؾَ ًَل احليحًلاجلِ   ي.وظِ ٌَلً اؽل

َ  بسدصى مصت (210)س ية  حيَ وزَ ؼ   ام.مضق اًض  ؿاذ ٕال ذِ  لساذ، ث  ٕال ت

  َِوذِ ن ص ُ م:َ 

 (ُؼ.228 س ية )ٍ ؼ، اؽلخوّف  سامة ؼ وازلُ كُ  محمس جنِ  جنُ  ؼ ٔبمحسُ 6

 (ُؼ.216 س ية )لساذي، اؽلخوّف  ًَل اًحَ اًلاذز اجلِ  ؼ ؾحسُ 0

 (ُؼ.212 س ية )ي، اؽلخوّف  اذِ لسَ ًَل اًحَ ظاحل اجلِ  جنُ  ؼ ٔبمحسُ 4

 ايق اًحلساذي، ٔبتؼو اًفؼذح، اؽلـؼصوف ابجؼن تعؼي، اؽلخؼوّف  ؾحس اًحَ  س جنُ حم  ؼ مُ 4

 (ُؼ.214س ية )

َ حم  مُ  جنُ  ؼ ظاُصُ 2  (ُؼ.211 س ية )، اؽلخوّف  ِس لسِ س اؽل

اة، ٔبتو مُ  ؼ ؾحسُ 1  (ُؼ.210 س ية )حوي، اؽلخوّف  س اًي  حم  ظل جُن ٔبمحَس اخلض 

ِّ وزًة، اؽلَل  ًيَ صح ازلّ اًفَ  ٔبمحس جنِ  ت تًُت ِسَ ؼ صَ 0 ات سؼ ية ساً"، اؽلخوف  دة تؼ" خفص اًً

 (ُؼ.204)

وس، ٔبتو اًفَ  ؼ ؾحسُ 8  (ُؼ.208 س ية )ضي، اؽلخوّف  ظل جُن ٔبمحس اًعي

 صح، اؽلخؼوّف  وسي، ٔبتؼو اًَفؼاجلَؼ محمس جؼنِ  جنِ  ؿًلّ  سنِ ٔبيب احلَ  جنُ  محنِ اًص   حسُ ؼ ؾَ 9

 (ُؼ.290س ية )

  ِِشِ مِ الَ ن ثَ م:ٍ 
ُِ اًص   ؼ ؾحسُ 6 ؼمي جِن ٔبمحَس اؽللسس، ٔبتو مُ محن جُن ٕاجصا  ٍؼن، اؽلخؼوّف  ازلِّ  اًُ س، َِبؼحم 

 (ُؼ.104س ية)
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 ظل، اؽلـؼصوف ابجؼنِ  حسِ افـي، ٔبتو ؾَ عي اًض   اًواسِ َي يَ  َس جنِ ـِ سَ  س جنُ حم  ؼ مُ 0

، اؽلخوّف   تُّثِ  (ُؼ.140 س ية )ازلي

 س ية ٍن، اؽلخوّف  ازلِّ  اش، ثليي س، ٔبتو اًـح  ؾحس اًلج اؽللسِ  محمس جنِ  جنُ  ؼ ٔبمحسُ 4

 (ُؼ.144)

 صو، اؽلـصوف ابجؼنِ ، ٔبتو مَع ًِل ي اؽلوظِ صذِ امثن اًىُ ؾُ  محن جنِ ؾحس اًص   جنُ  ؼ ؾامثنُ 4

 (ُؼ.144 س ية )الخ، اؽلخوّف  اًع  

َ  س جؼنِ اِحؼؾحؼس اًوَ  جؼنُ  سُ حم  ؼ مُ 2 ٍؼن، ازلِّ  َاًُ ، ِضؼ ظلِ  تؼو ؾحؼسِ ، بَ ِس لؼسِ ٔبمحؼس اؽل

 ُؼ.(144)  س يةاؽلخوّف  

ؼؼؼؼؼ مُ 1  حسؼؼن اًحلؼؼساذي، ٔبتؼؼو ؾحؼؼس ظل، اؽلـؼؼصوف ابجؼؼنِ  حمؼؼوذ جؼؼنِ مَ  س جؼؼنُ حم 

 (ُؼ.144 س ية )از، اؽلخوّف  ج  اًي  

 (ُؼ.121 س ية )س، اؽلخوّف  حم  زي، ٔبتو مُ يشِ مي اؽلُ ؼِ اًـَ  ؼ ؾحسُ 0

  محن جُن ٕاسٌلؾَي جنِ اًص   ؼ ؾحسُ 8
 
ُِ جؼصَ ا َ ا  بئِب ، اؽلـؼصوف ِتؼلؼسس، ٔبتؼو اًلؼاِ  مي اؽل

 (ُؼ.112 س ية )ة، اؽلخوّف  امَ صَ 

، ٔبتو مُ محن جُن محم  اًص   ؼ ؾحسُ 9  (ُؼ.180 س ية )س، اؽلخوّف  حم  س جِن ٔبمحَس اؽللسسي

 ٍن ٔبتو ٕاحساق، اؽلخؼوّف  ازلِّ  ، ثليي ًِل يحَ ي احلَ عِ جُن ؿًل جِن ٔبمحس اًواسِ  ٕاجصاُميُ ؼ 62

   (ُؼ.190س ية )

  ِاثِ فَ عي  ن مُ م:َ 

 ؽَي ضَ ؾن ثَ  ِبُ ـٌـ ، ثُ تٍ ذَ ـسِّ ــذمُ  ونٍ ٌُ ريت، ِف فُ ثِ نَ  فاٍث زمحَ ظل معي  سامة كُ  ف اجنُ ٔبً  

 ِقٍ سكِ ـوثَ  ِقٍ حلِ ؼ ؽ ثَ ق، مَ وي ؼؼفثَ وَ  
 
َ ؽٍ واضُ ؼؼوثَ  عاٍف ؼه، وا  ـال ِبا، مهناثَ  ا ظلُ يَ ـ ـ ـ ف ـ ، ه

 ا:ائًَّ جَ ُِ  ُداً صثِ ا حَ ُِِبَ صثِ ؽ حَ مَ  اؽلثالِ  ِيِ خِ وؿىل سَ  ،هنا اـلعوُظ وغ، ومِ اؽلعحُ 

َ  ذُة اًىُ ا ٔبمّ ٔب/ؼ        ا؛هنَ مِ فَ  ة:وؿَ عحُ اؽل
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َ ِِف  ازُ دَع الاسدِ  ؼ6  از.ن ألهَع حاتة مِ اًع   سِة  و

َ  ُانُ ؼ اًربُ 0  اًلصبٓن. َانِ ِف ت

 .َيَ صص ِ اًلُ  ِف ٔبوساِة  حُيُ ؼ اًخ  4

و اًص  اًََك  ِة خُ  نُ ِِف  ؼصِ اًي   ميُ صِ ؼ تَ 4  ِي.لِ ؾَ  ؿىل اجنِ  ذي م، ُو

َ ؼ حِ 2  .ةِ سؿَ اًحِ  ٔبُيِ  ؽ تـِغ مَ  صبٓنِ  اًلُ اػصت ِِف اؽليَ  ةُ اكً

يِ اًخ   مي ؼ رَ 1  .بًٔو

 اش.سوَ اًوَ  مي ؼ رَ 0

َِ مَ  مي ؼ رَ 8 و اًفُ عوي و اًخ  ؾُ س  مُ  ا ؿََ  كط.حاتة واًص  اًض ّ  مِّ ذَا ِف رَ ف، ُو

 احلي.اًع    ٔبددازِ اكً ِِف واًحُ  ةُ ك  اًّصِ  ؼ9

ُ  وُحٌ ة صِ اػِ اًي   ةُ ؼ زوضَ 62  اِػِص.يَ اؽل

 لِ اؽلس خَ  اُظ اًّصِ  ؼ66
 
 .سميِ اًلَ  صِف احلَ  زحاِث مي ِف ا

َِ  اًفِ ِِف  مستُ ؼ اًـُ 60  .ل

َِ   ظلُ ظؼىل   ظلِ  سؼولِ زَ  سًِر ن َحؼِمؼ ًصؼِة اًلَ  فسؼريِ ِف ثَ  ًِة زِ الَ  ٌـةُ ؼ كُ 64  ؿََؼ

 .ـيَ اتِ واًخ   حاتةِ  واًع  وسؼل  

َِ  اًفِ  ِِف ِِف ؼ اًاكَ 64  .ل

 .يَ واتِ اًخ   ؼ نخاُة 62

ُ  ؼ نخاُة 61  . ظلِ ِِف  يَ اتِ خحَ اؽل

َِ لاذِ الاؾخِ  ةُ ـَ ؼ ؽلُ 60 َ ِت اً   ، و  .، حمّي الاؾخياًاًيَ ًسِ بَ  يَ  ت

 .وِّ َُ اًـُ  سبَٔلُ ؼ مَ 68

َِ  اًفِ  ِِف يِق صَ اخلِ  صِ رخَ مُ  خُ  َُش لِج ؼ اؽلُ 69  .ل

َِ  اًفِ ِِف  ؽُ لٌِ ؼ اؽلُ 02  .ل
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 ة.امَ سَ كُ  اجنُ  ةُ َ  ظِ ؼ وَ 06

ًِ ََ اخلُ  يِ ائِ ضَ  فَ ِِف  ٍنَ سِ اظِ اًلَ  احُ هنَ مِ  ؼ00  .سٍنَ اصِ اًص   فا

 ا؛هنَ مِ فَ  :ةُ عوظَ اـلُ  ُة ذُ اًىُ ا ٔبم  وَ ؼ /ة 

 " ظحلؼاث احليؼاتةل رًؼيُ " ، صبٓنِ  اًُلؼس ِِف َذؼن َص ث ِمؼذَ زَ وَ  سؼبَٔلٍ مَ  واُة ؼ َحؼ6

 (.2/92)" ُة صشزاث اشل  " (، 0/649)

 از،ِف اًي ؼ غِ سَ اًِحؼ يِ ـٔبُ َسِ ـ زَِ ؼمَة ِف ثَ ـ ِ ـ ٍن اجن ث ازلِّ  رصِ َخ فَ ـ ٕال اًض   زساَلٌ  ؼ0

 (.2/92)" ُة صشزاث اشل  " (، 0/649)" رًي ظحلاث احلياتةل " 

 (.6/189)" اتزخي ألذة اًـصيب ؼ اؽلَحق ؼ " ، ةِ زتـَ الَ  اُِة ِف اؽلشَ  ساَلٌ ؼ زِ 4

 (.64/622)" اًة اًحساًة واٍهنِّ " اِف، ؼ اًض  4

 (.0/612)" مـجم اًحسلان " ، َقِ اًفَ  ةٌ ؼ ظفَ 2

ؼؼ  ائيُ َضؼؼؼؼؼ فَ 1 ـَ ؼؼ" ، رشِ ـ اً  " ظحلؼؼاث احليؼؼؼاتةل رًؼؼيُ " (، 00/618)"  رَي اًّسِ

(0/642.) 

ؼؼ"  وزاً،اُصؼؼؿَ  فضؼؼائيُ  ؼؼؼ0  " ظحلؼؼاث احليؼؼاتةل رًؼؼيُ " (، 00/618)"  رَي اًّسِ

(0/642.) 

 (.0/649)" ظحلاث احلياتةل  رًيُ " (، 00/618)"  رَي اًّسِ "  ،زُ سَ ؼ اًلَ 8

 " رًي ظحلاث احلياتةل" (، 00/618)"  رَي اًّسِ "  ل،ال  ٌَزَ  يِ ََ اًـِ  صُ ؼَع رخَ ؼ مُ 9

(0/649.) 

ؼؼ"  ة،ساَمؼؼكُ  اجؼؼنِ  ةُ زَ ضؼؼ ََ ؼؼؼ مَ 62 رًؼؼي ظحلؼؼاث " (، 618ؼؼؼ00/611)"  رَي اًّسِ

 (.0/649)" احلياتةل 

 .(6/412)"  ة اًـازفيسً  َُ " ، صائِغ  اًفَ ة ِِف مَ سِّ لَ ؼ مُ 66
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"  ظحلؼاث احليؼاتةل رًيُ " (، 2/96)" ُة اشل   زاُث شَ صَ "  ،جِّ احلَ  اسمُ ٌَ ؼ مَ 60

(0/649.) 

َ  صتٌ ؼؼؼاػَ ـٌَ ــ ؼ مُ 64  " اتزخي ألذة اًـصيب ؼ اؽلَحق ؼ" ة، ــِ  ـ ـ ـ افِ ـاًض  وَ  ةلِ اتِ ـٌـ احلَ  يَ ت

 (6/189.) 

 "ؼ  من ألظي صيب ؼ ؼازخي ألذة اًــث" ، َِ ــلــاًفَ  ولِ ؼؼؼُظ  بس ِِف  انُ زَ ؼؼؼِــ مِ ـ ؼ اً 64

 (6/498). 

  ِؿَ  ؼلِ اًـِ  ٔبُيِ  ياًِ ن زَ م ََ َِ َ: 

ؼ ذؼيَ حميَؼة: " مؼا ذَ  اجؼنُ  إلسؼالمِ  كال صؼ َخُ ؼ  ن َ ِمؼٔبفَلؼ يِّ اِؾؼوسَ الَ  تـؼسَ  امَ اًض 

ُ اًض     .(0/641)" رًي ظحلاث احلياتةل "  ،ق "وف  َخ اؽل

  َاثُ فَ و:َ 
َ ثُ    َخُ ص َ  وِّفِ

 
َ ٍنِ ازلِّ  ُق وف  مُ  سالمِ ال ( 102ية )، سؼ َ عصِ اًفِ  َسِ ؾِ  خت، ًومَ اًس   ومَ ؛ ً

 .ـميِ اًي   اِث ٌ  َ ِف حَ اثِ زخَ ذَ  زفؽَ اسـة، وَ وِ  محةً ثـال زَ  ظلُ  َُ مِحَ ُؼ، زَ 
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ـصًُِف اِبؽلُؼَؤً ــــِف         اًذـ 
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 َمـٌَؼؼؼؼؼؼؼؼاٍ: تَاُن اِسَ و 

ن م  ًيا مِ ًسِ بَ  ت تيَ نشا ِف اؽلعاذز اً  ، " الاؾخلاذ " :اًىذاة ا ُ          

 ق اجن كسامة.ًإلمام اؽلوف   مَ صحَ حَ 

َِ ؿَ  سثي مَ ي اؾخَ وظ اشل  ووزذ ِف اـلعُ  ي ٕال الاؾخلاذ اًِاذِ  ةُ مـَ " ًُ  :ا  ََ

اا، وِف بٓدِ تِ ص  ِف ظُ  اذ "صَ اًص   سخِيِ  ُ  :ُص  ي ٕال سخِيِ لاذ اًِاذِ ِف الاؾخِ  ةٌ ـَ " ؽل

 .اذ "صَ اًص  

 ص.ت ِبا اص ََتَ اً  و ، ا اًىذاُة ف ِِبَ ِص ت ؾُ حـاث اً  اًع   َؽُ مَجِ زث سَ ظَ  وِبشا الا ِ 

ُِ واًؼ    . لاذ "" الاؾخِ  :ا ِ   تيَ اِِف يَ َ ل ثَ ٔبه   صُ ا

ُ  :وا                           .اذ "صَ اًص   ِيِ خِ ي ٕال سَ لاذ اًِاذِ ة الاؾخِ ـَ " ؽل

 .لألو    ِ ِف الا عازِ الادذِ  ٕازاذتِ ال مَ لحذِ 

o  "ٌي ا  ؛" ةُ مـَ َ
ؼا مَ ًؼؼَِكـؼة، زُ  ؿؼىل وسنِ  لة:ؼؼ ًُ  ـيؼوان ـا ًِ ُِبَؼوس َ ؼِا و بَ كصتُؼ بَ لؼة، و ت ِف اٌَي س  ِؿؼ انٍ ـَ

 :اًىذاة

  َائفةُ " اًع   :سانِ  اٌَِّ ، و ِِف اِش ن اًي  مِ  ةُ ادلاؿ ." 

  ُِبـا ىٍُىذفَ   ُِش ن اًـَ مِ  ةُ ـَلَ اًد. 

  َفاًُ واًع   َاُط اًح. 

   ٌَتُ اًَ وإلضَ  انُ ـَ مَ ا. 

  َرٍيِ ن كَ  ؾَ مّي  َ وثَ ظفُ و وَ َ بَ ًوهُ  َف ََ ما ادذ. 

ُ  فكٔن   َ  ًىذاِتؼيؼوانً ِؼا ؾُ ت حـََ اً   مةِ اًكَ  ِبشٍِ  عسَ كَ  -زمحَ ظل ثـال  -ف عيِّ اؽل

 :  َُع َر  مُ  اذاظًّ  الحاً اظعِ 
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 ا؛ايب ُشَ خَ  نِ ِِف ا مَ   

 لؼة تـؼؼلِ اؽلخـَِّ ، ةمََ ؼة واًـَ مَ  َ اًـِ  سائيِ اؽل ن مِ  جموؿةٌ ٔبو مَ  ائفةٌ ظَ  ُوؼؼ           

  .لاذِ الاؾخِ 

ؼَاز ادذِ ِف  احَتؼسثي ، لؼاذؾخِ اِل  ؼلِ ِؿؼ سؼائيِ ن مَ ِمؼ ُشٍ اؾلموؿؼةُ و ؼؼ             اَُ

َ  ،اِبازَ واهخِ   ؛ وخي   ؼٍص ظل ؾز  ما ٌس   ِف رضل تلسزِ  اًلاًةَ  لُت ََ وت

ؼؼشٍ اؾلموؿؼؼةُ  ؼؼا ؛ ِف ادذِ  ت احَتؼؼسثي الاؾخلؼؼاذ اً ؼؼ ؿؼؼؼلِ  ن مسؼؼائيِ ِمؼؼ ُو  َِاُز

ؼ سن اؽلـخَلؼِمؼى ِبؼا ىذَفؼت ٍُ اً ؼ اـلخصتُ  تُ حشَ واًيي  ،سريتاًَُ  اًُحَـلةُ  ؼا مَجَ ؼ ٕار ٔبّن  ت ـَ

م فؼاتِ ٍ ِف مؤً  ؿؼىل ٕاٍؼصاذِ  اًـؼؼلِ  ٔبُؼيُ  خاتؽ ثَ  ياشل   ،ؼ لاذِ ؿؼل الاؾخِ  سائيِ مَ  ظولَ بس 

ًِ ُؼوَ والَ غ سَ ن اًِحؼهَؼا ِمؼِف ازلي  جؼاتُ ي تؼَ اًي  اشل   ،َمياًس   سِ لَ اؽلـخَ  حعَيِ ًخَ  وِف  ،ا

   مي.حِ ن نز اجلَ مِ  صتِ الٓدِ 

شا اؽلـخلسُ            َ  هَا والٓدؼصتِ ِف ازلي  جاتُ تَ اًي   يُ ي تُع اشل   ؼؼ ُو   اًـحؼسُ  َؼزمُ ًو

َِ اشل   اظؽُ اِف اًي  اًع   حَحُ اًع   يي َفِ اًس   و الاؾخلاذُ ُُ ؛ ٍٔبن ًـخلسَ   ِبي اًي ؼ ي َكن ؿََ

هلؼؼم  نَ اتـوواًخ ؼؼ ،ظل ؿَؼؼيم ٔبمجـؼؼي َ زضؼؼوانُ ؤبَصاتُؼؼ ، ظل ؿََؼؼَ وسؼؼؼل  ظؼؼىل  

 ؿىل؛ ٍن اًلائُ  وازلِّ ةل  ٌَلً اؽلِ ن ؿُ ِم مِ ََِ خِ ِم وسَ جَ ن ثحؽ ّنَ ومَ  ،إبحسانٍ 

ُ  اًؼؼوا ِ  ًَؼؼيِ ؼؼؼؼ ؿؼؼىل ازل                            ةِ ي  ، واًسؼؼ ي ن؛ اًىذؼؼاِة ي ِمؼؼِحؼؼاؽل

 اًث  
 
 ي. ظِ حَح اًص  اًع   ي، واًلِاِش اؽلخِ  حٌلغِ اتخة، وال

ظل  َ زسؼولُ ي ٔبذزَنؼاشل   ؛سًسِ اًس   َميِ اًس   ؼؼؼ وؿىل اًفِمِ                         

َ  افِاً َ ظَ ذَ م  َ بس لَ ، وتَ   ظل وسؼل  ظىل   َ اٍ مٌؼَ ََص ا، وثَل  ًَّ َِ خَ  واّضاً  اًِ ّ لِ ه   َ اًىؼصامُ ُخؼات

 .ـون..اتوؾهنم اًخ  

 ؿؼؼؼلِ  ن مسؼؼائيِ ٍ ِمؼؼهؼؼصُ رِ  ي مؼؼا سؼؼ حَق وِ َخؼؼي يَ اشل   ؼؼؼؼ فِؼؼشا اًىذؼؼاُة            

 مؼؼهنجِ  ؿؼؼىل ةِ اِّضؼؼاتخؼؼة اًوَ اًث   ٕاٍؼؼصاذ ألذَل ِ  صيؽ َتؼؼَمؼؼ اًـؼميؼؼة اجلَؼؼَةلِ  ،الاؾخلؼؼاذِ 
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ؼ َِف اًس   ؼةواًخ   ثُؼِة واًّت   َِف عؼيِ ِف اًخ   لؼاذِ الاؾخِ  ؿَؼٌلًِ  وظصائؼقِ  ،احلاًع   ،حًو

ؼؼ بٔن ٍىؼؼونِتؼؼ ي  ِص َحؼؼ ـَ ؼؼ الاؾخلؼؼاذِ  ائؼؼَق ِص ظَ  َؼؼوِة ٌَلُ  ًضؼؼ ُ  ،ؼؼؼميِ ؾَ  انٍ را ؽل  ،َمياًس 

 ُ َ ااًـ ا زّةِ وظي ٕال زضَ اؽل  ـمي.اًي   اِث حٌ   وػِ َُ ي وتُ ؽل

ٍ ٔبن َ ُؼشِ خِ ن زسؼاًَ ذ ِمؼِص َخ زمحؼَ ظل ثـؼال ػل ٍُؼاًضؼ    وؿىل ُشا فؼٕان  "        

ؼًصؼَق اًع   يًُ ؼِضؼمـؼة ثُ ُا ًُ ٌل ٔبزاذَ ، وٕاه  ؾخلاذاًل ِف اِل فع  خااًب مُ نِ  حىونَ  َُ ا ، ٔبو ٔبزاذ

َُ  بَر ٕارا ،اضلِ ٌَس   َلةً تُ  َِ زلَ  تاس خلامَ  ِا،مَ ِِا وفَ َِبَ وؾَ ا اؽلسؼل واس خَ كصٔب  فةُ مـِص  ً

و زمحؼَ ظل ثـؼال حؼصَض  ذت،ـسِّ خَ ا اؽلُ ِبِ واىِ ن حَ ِست مِ لِ اًـَ  َ ِسِثؼلِ ؾَ  تْؼطِؿؼىل زَ  ُو

  حىونَ حّت   ،وسؼل   ظل ؿَََ ظىل  ظل  ة زسولِ ي  ومن س ُ  ن نخاة ظلِ  مِ ابٔلذَل  

ًِ  ٔبُؼيِ  ؾلائؼسِ  ؾؼن صؼوائِة  تـَؼستً  ،ذاًعؼةً  ظؼافِةً  ؾلِستً  مؼن  واًحؼسغِ  ألُؼوا

 " اَل ِ اًض   صقِ اًفِ  ؤبَصاِة  فةِ واًفالسِ ، مياؽلخكِّ 
(1)
. 

شا مؼا حَ ؼؼ             َ مؼّي  خَ ِؼا ثَ ـََ ُو ؼؾؼن كريِ  يي لِ سؼ خَ  و ج  فؼصِ اًىُ  ؛ن ؾلائؼسا ِمؼَُ

 .سغِ واًحِ  اللِ واًض  

 ىىذة: ؼ

َ ى نِ ن َس  م  ومِ   ؛ ةمـَ َ اٌَي خات

ايئ احلَُسؼُِج ِِف ِنَخاِتؼَ:  اِمص  َخ ُظحِحي جن َخاِ  اًَحسِزي اًس  ؼ" اٌَي ؼ اًض   ـَ  ِِف  ةُ م

 
 
ِّ  ِة ذُ اًىُ  اذِ س يَ ا  " ةِ سـَ اًد

o  " ِ؛ " اذلَ الاؾخ 

و؛ مِ  تٌ ورَ بٔدُ يي مَ ِِت فَ وذَ ؼـلُ ــ ٔبي مَ وََل ؼفـُ  مبـ ى مَ َةَل ـِ فَ  :ًلةً ؼؼ          ن اًـلس، ُو

  تطِاًص   خِيِ ؿىل سَ   ِ اًض    ٔبظصاِف  تيَ  ادلؽُ 
 
  جصامِ وال

 
 .وزَقِ واًخ   حاكمِ وال

    ُ  .احلحيِ  لسِ وـَ  ؛ةً  اؽلاذِّ  حسامِ ِف الَ  رضلَ  ـميُ س خَ ٌو

                                 
 . " تييَت دلعة االعتقاد" الرمحن الصاحل امود يف  يخ عبدقالو الشَّ  (1)
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  .اًياكخوؾلس  وـلس اًحَؽ ؛ةًو  موز اؽلـيَ ِف الس  يَ ـمِ لس فاس خُ ـ ى اًـَ ؽ ِف مَ وسِّ ثُ  ُث  

 :ا فلط ِف مثيتُ اذ  ث مَ ذَ ٌل وزَ وٕاه   ،ميِ اًىص صبٓنِ ذ ِف اًلُ ِص ت ػل حَ لِسَ ة ؾَ مَ كَِ وَ    

َِّساً/: اَل ـَ ثَ  وِِلِ كَ  ٍَن َؾَلَسْث َبًَْماىُُُكْ فَبٓثُوُُهْ هَِعََِبُْم ﴾ ]اًً ِ  .[44﴿َواشل 

َ ححَ سؼؼؼ ُ  وِِلِ وكَؼؼؼ ٰ  َ:اه زُِمؼؼؼوا ُؾْلؼؼؼَسَت اًؼؼؼيِّاَكخِ َحؼؼؼّت  ـْ ﴾  ﴿َوَل ثَ ًِْىذَؼؼؼاُة َبَخؼؼؼهَلُ ًَْحَُؼؼؼَف ا

   .[042]اًَحَلَصت/

 :ؼؼ اظِعالحاً         

ٍُ اًي   َِ تِ  ُق عسِّ ا ثُ مَ  َ  ف   ِئي عمَ ًو
 
َِ ا َ  ونُ ىُ ٍَ  َرُ ِبَ  َُة اًلَ  ًَ  َِ دِ احِ ظَ  يسَ ؾِ ا مً اسِ خَ  اِيً لِ ً

َ  لَ   .ًةَ اًص  وَ  م  اًض   يُ لدَ ً

 ؼ فَ 
 
 ِِف  سًِر احلَ  ٔبُيِ  ةِ اؿَ مَ واجلَ  ةِ ي  اًس ي  ٔبُيِ  سِ لَ ـخَ َكُ  ا؛َحً ََصِ  نَ َكَ  ؽَ اكِ اًوَ  َق افَ ن وَ ا

 .ٍنِ ازلِّ  تواِة ة بَ َكف  

 ؼ وَ 
 
َ ا ًِ ُوَ الَ وَ  غِ سَ اًحِ  ُيِ بَ  سِ لَ ـخَ كُ  ؛ساً اسِ فَ  نَ َكَ  ؽَ اكِ ق اًوَ افِ وَ م ًُ ن ً  اللِ اًض  وَ  ًفِ اًز  وَ  ا

  ُة ًسَ ا ًُ م  مِ 
 
ا م  مِ وش و...يسُ ى واًِِازَ َع واًي   وذِ اٍَيُ  سِ لَ ـخَ مُ ، وَ اوزً وسُ  انً خَ ِبُ  مِ سالَ ًال

  ُة ًسَ ًُ  لَ 
 
 َل ا

 
 .ظاَلً بَ  سالمِ  ال

  تُ ِسَ لِ اًـَ  :غِ  اًرش  ِِف وَ ؼؼ       
 
َ  ةُ ِ  مِ سالَ ال   ؛ِِ

 حَكً ا مُ ربمً ا مُ لسً ؾَ  َِة اًلَ  لسُ ؾَ  
 
 ةِ  َخِ از قَ ددَ بَ  ؼ ةٍ َ  َمِ ؿِ  وزٍ مُ بس  نمِ  َت خَ زَ  امَ  ازِ كصَ ا اِب

  حِ اًوَ  ِِف وازذت اًؼ  ٍنِ ازلِّ  ولِ ُظ وبس 
 
ِ  ييًَِِ ال َ اشل  َِ ؿَ   ظلُ ىل  ا ظَ سً حم  مُ  َِ تِ  رَ ـَ ي ت ََ 

  وسؼل  
 
َ  اازً كصَ ا    ماً اسِ خَ ا ًَّ ِيِ لِ ً

 
 يُ لدَ ثَ  لَ  تٍ وزَ ُع تِ َ ؼ حِ س َ ِبَ  ُك   َالً فعِ و ثَ  الً مجَ ؼ ا

 .يَ حِ اًِ اًع   َِف اًس   جِ هنَ مَ  فقِ  وَ ىَل ؿَ  ضِلَ رَ  ُكي  ًةَ اًص  وَ  م  اًض   وَ  لَغ اًي  

ـَ فَ    تُ ِسَ لِ اً
 
 ةِ ي  اًس ي  ٔبُيِ  تُ ِسَ لِ وؾَ  َِف اًس   تُ ِسَ لِ ؾَ  يَي ِِ ت فَ لَ ظَِ ة ٕارا بس ِ  مِ سالَ ال

َِ ًيً ا ذِ ًيَ  ظلُ  اٍُ ي ازثضَ اشل   ا إلسالمُ ّن  ، لَ صِ ألثَ وَ  ًِر سِ واحلَ  اؿةِ مَ اجلَ وَ   تُ لِسَ ؾَ  ا و

َ حَ ن اًع   مِ وَل الس  الزةِ اًث   ونِ صُ اًلُ   يِ ـِ تِ واتَ  يَ ـِ اتِ واًخ   ةِ ات
 
  . انٍ حسَ م اِب
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 ىَل ؿَ  َق ظَِ بس  تِ ِسَ لِ اًـَ  ؼلُ وؿِ " 
 
َ  ال َُ ت مِ و  اؽلصحُ  تِ مصَ اًث   ازِ حَ ؾخِ اِب  ِسِ وحِ واًخ   انِ ي ٌ  َِ   و

َ  ا لَ مً اسِ ا خَ اذً لَ اهـِ  َِة اًلَ  اذُ لَ اهـِ  ". كَ اكَ والاهفِ  لَغ اًي   يُ لدَ ً
(1) 

 

َ  َةَ اًلَ  ٔلن   َت تشضلَ مِّ سُ فَ "  َ لضِ ـٌَ ًِ  َيَ حِ ـ ل سَ  ماً ربَ ــا مُ حكً ؼمُ  لساً ــــا ؾَ َيَ ؿَ  سُ ـلِ ً

 ؛ورضل ٔلن   َ،نِ اكَ واهفِ 

َ  ة لَ اِّضَ ة وَ َحَ ة ََصِ ِا خََ  ؼ ذ ـ ٔبذً          عوٌض ا هُ َتُ ـص، ؤبذً  ؼؼلِي ــ ول ثَ  م  ــيا صـّتَِ ً

" َلِ لَ ازل   ةُ َ  عـِ وكَ ، حوِث اًثي  ةُ كعـَ  
 (2)

. 

 :َيِ مثِ اًخ   ِيِ خِ ا ؿىل سَ هنَ مِ  اؿةِ مَ واجلَ  ةِ ي  اًس ي  ٔبُيِ  يسَ ى ؾِ دصَ بس  ٔبسٌلًٌ  تِ ِسَ لِ َـَ وٌِ 

َ ن َس  م  ومِ  ؛" ةُ ي  اًس ي " ؼ  ام ـظل، وإلم ؾحسُ  َُ س، واتيُ ـمَ ـٔبح َ تشضل، إلمامُ ى نخات

َ  ، وإلمامُ اِص  ؿَ ٔبيِب  اجنُ  ل، وإلمامُ اخلال    .يسِ صوَ اؽل

َ ن َس  م  مِ وَ  ؛" ةي  اًس ي  ولُ ُظ بس " ؼ   س،محَ بَ  امُ ي، وإلمَ َسِ مَ ـ احلُ  ، إلمامُ شضِلَ َ تِ ى نخات

 ي. ٌِ مَ سَ  يِب بَ  اجنُ  وإلمامُ 

َ ن َس  م  ومِ  ؛" ِسُ وحِ اًخ  " ؼ  ، ةيَ زَ ؼدُ  اجنُ  إلمامُ و  ٍ،يسَ ـ مَ  اجنُ  إلمامُ  ،َ تشضِلَ ى نخات

ُ   حسِ ؾَ  س جنُ حم  مُ  إلمامُ و   .ِس  اؽللسِ ِج اًلَ  حسُ ؾَ  احلافغُ إلمامُ و  اة،اًو

َ ــى نذم  ـن سَ م  ـومِ  ؛" إليانُ " ؼ   يِب بَ  اجنُ  امُ ـٍ، وإلمسَ ـٌـ مَ  اجنُ  امُ ـ، إلمَ تشضِلَ ـات

 م.سال   ا  جنُ َس اًلَ حَ  ؾُ يِب بَ  وإلمامُ  ،ةُدَ صَ 

َ ن َس  م  ومِ  ؛" لاذُ الاؾخِ " ؼ  تَ ُيا،   َى اة اؽلـخَ ف ُشا اًىذَ عيِّ َ تشضل، مُ ى نخات

َ يِب بَ  امُ ـوإلم ،يؼسِ  اؽللسِ ِج اًلَ  حسُ ـ ؾَ  احلافغُ إلمامُ و   إلمامُ و ، ًِل يحَ اً احلَ ص   اًفَ ـىَل ـ ً

 .يلِ يَ اًحَ 

                                 
 . 12" ادلدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية " للربيكاف ص (1)
 . من شرحو 4ك 1 قالو الشيخ عبد ا بن عبد الرمحن اجلربين صفحة (2)
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َ ن َس  م  ومِ  ؛" َِف اًس   تُ ِسَ لِ ؾَ " ؼ   يُ ــــاؾِمَ ـٕاس انمَ ـثـ ؾُ  وتُ بَ  امُ ـشضل، إلمـَ تى نخات

 .ويِن اتُ اًع   محناًص   ؾحسِ  جنُ 

َُ اًفِ " ؼ  َ ن س  م  ومِ  ؛" الٔنرَبُ  ل  ة.َفَ ٌِ حَ  وتُ بَ  ، إلمامُ َ تشضِلَ ى نخات

ِ " ؼ  َ ى نخَ ن س  م  ومِ  ؛" ةُ ًـَ اًرش   ي.ّصِ الٓحُ  ، إلمامُ شضِلَ َ تِ ات

o  " ًَِ؛" ياذِ ا 

ـِ : اًةُ سَ اًِِ َ مَ وتِ  حلّقِ اِب  ؼلُ ِ اً   ٍِ عسِ ؽ كَ مَ  ؽُ يفَ ا ً
 
 .َِ تِ  يِ مَ واًـَ  ٍِ ريِ ىل كَ ؿَ  ٍِ ازِ ًثَ وا

 .ضِلَ شَ نَ  صسُ واًصي 

 ص.الٓدَ  نَ ضم  ا ثَ هَُ سُ حَ بَ  ذَ فِص ا بس ٕارَ  فؼانِ اٌَ   شانِ وَُ 

ُُ سَ اًُِفَ  ؛صِ لٓدَ ا اِب هَُ سُ حَ بَ  نَ صِ ا كُ وٕارَ   .َِ تِ  يُ مَ اًـَ  صسُ اًصي ، وَ حلّقِ اِب  ؼلُ و اًـِ ى 

ِّ  يي ا اًلَ هَُ سي وضِ   ى.وَ اًَِ اغُ حَ واث

ُِ واًؼ   ِّ اؽلُ  وذَ لُع مَ  ٔبن   صُ ا ُُ ؤً ، َحِ حِ اًع   لاذِ ن الاؾخِ مِ  افؽِ اًي   ؼلِ اًـِ  ةُ فَ ـِص و؛ مَ ُُ  ايَ ف 

َ  صسِ ًصي َ اِب مِّ ـضَ  ةِ ًيَ ِص لَ تِ    .ٍُ ـسَ ت

 ام:كسَ وبَ  ُة اثِ صَ مَ  ساًةِ ٌَِِوَ 

َ اًِِ :وَل الس ؼ 6   وقٍ زَُ مَ  كِّ ًِ  ةُ ام  اًـَ  ةُ ساً
 
  ؛َِ اصِ ـَ مَ  حِ اًِ َع ل مَ ا

  فيِ ـاًعِّ  ساًةِ ِِ نَ  وقٍ زَُ مَ  كِّ وِ ًِ 
 
  انِ وَ ؼؼِاحلَ  اًةِ سَ ــ، وُِ َِ مِّ بس  سيِ ــزَ  لا

 
 َِة ــل حَ ا

َ مَ  َ مَ  فؽِ وذَ  َُ ـَ يفَ اً َ سَ ُِ ٍ وَ ضي ا ً   ةِ اً
 
  انِ وسَ ال

 
 َ.اثَ َِ حَ  غُفَ َ ويَ اصَ ـَ مَ  َِ تِ  ميُ لِ ا ًُ  مَ َل ا

ىٰ  :اَل ـَ ثَ  وُِلُ ِا كَ ََُ ًِ ذَ  ي َذَََق فََسو  ِ َز فَََِسٰى﴾ ﴿اشل  ي كَس  ِ  .(1)َواشل 

َ سَ ُِ  :ةُ ََ اهِ اًث   ؼ0  وَ  ًِف ـِص واًخ   َلِ لَ ازل  وَ  انِ ََ اًحَ  ةُ اً
 
 ؛اذِ زصَ ال

ِ ُُ وَ    اُف ضَ ي ًُ و اشل 
 
 .اذِ حَ واًـِ  صبٓنِ واًلُ  ولِ سُ  اًص  َل ا

َخِلمٍي﴾ :اَل ـَ ثَ  وُِلُ ا كَ َََُِ ًِ ذَ  اٍظ ُمس ْ َلٰ ِصَ
 
ه َم ٍَََتِْسي ا

 
 .(1)﴿َوا

                                 
 . 2 ػػ 3، اآلية:سيورىةي األىٍعلىى   (1)
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َ ححَ س ُ  وُِلُ كَ وَ  َشا اًُْلؼْصبٓنَ َ:اه َُ ن  
 
ؼ ﴿ا َ َبْكؼَوُم َوًُخَّضِ ِِ ٌَِ ؼِت  ٍؼَن ؼَيْؼِسي  ِ ٌَِي اشل  ُص اؽلُؼْؤِم

ًَِحاِث َبن  ًَؼُِْم َبْحًصا َنِحرًيا﴾ ا َمَُوَن اًع  ـْ َ ً(2). 

اِظ اجلَِحمِي﴾ :اَل ثـَ  وُِلُ كَ وَ  َلٰ ِصَ
 
ُسوُُهْ ا ُْ  .(3)﴿فَا

َ سَ ُِ  :ةُ ثَ اًِ ؼ اًث  4  ؛اذِ سَ اًس  وَ  َسِ بًِٔ واًخ   ِقِ وفِ اًخ   ةُ اً

َ وَ  َ  ، ولَ وخي   ز  ؾَ  علِ اِب  طي خَ ت َتَ اً   ِِ َ ححَ و س ُ ُُ  ا ٕال  يَ ََ ؿَ  زُ لسِ ً  .اَل ـَ وثَ  َُ اه

ؼَو  :ـاَل ثَ  وُِلُ ِا كَ ََُ ًِ ذَ  ُُ ًُ َو ه َم َل َتِْسي َمْن َبْحَدْحَت َوًَِىن  ظَل َيِْسي َمْن ٌََضا  
﴿ا

 .(4)َبْؿؼَلُ اِبؽلَُِْخِسٍَن﴾

o  " ٕ؛" ِيِ خِ ل سَ ا 

 ،سنِ اًحَ وَ  َِة َلَ ٌِ  ًِلي مَ واًـَ  يي َمِ اًـِ  ِسُ حِ اًوَ  ًُق ِص و اًع  ُُ  ؛ًصَق اًع   اشَ َُ  ٔبن  ٔبي       

  ياؽلؤذِّ وُ  يُ اؽلوظِ 
 
 ةٍ ـَفَ ٌِ مُ  سَ ـاظِ لَ ومَ  ةٍ ًفَ ِص ؼصَ  ٍث اَي كَ ٕاَل  ٍِ اذِ سَ ـوسَ  َِ ِلِ وفِ وثَ  ظلِ  رنِ اِب

  .تٍ َسَ ـِ سَ  ٍث اَيوِّنَ 

 ِ؛

o  "  ؛" اذصَ اًص  

، َحـ ح اًع   اذِ لَ ـن الاؾذِ مِ  ؽِ افِ ــاًٌ   ؼلِ ًـِ اِب  يِ ًـمَ اِب  ضِلَ رَ و  ،الخُ واًفَ  اتُ جَ اًي   ٔبي       

َ  سي ضِ  ُ اًلواً َ ؤذِّ ة اؽل  اذِ لَ ن الاؾخِ مِ  ؽِ افِ اًي   ؼلِ ًـِ اِب  يِ مَ اًـَ  كِ ّتَ تِ  انِ سَ واخلُ  كِ الَ  اًََِل ة إ ً

ِّ  َحِ حِ اًع     .اغِ سَ والاتخِ  اللِ اًض   ٔبُيِ  سِ لائِ ؾَ  اغِ حَ واث

ُا اًىِ س خَ مُ  تُ ٍ اًـلِسَ ا َكهْت ُشِ وٕارَ    ا:ٔبّن   صم   فالَ  ،ةُ ي  واًس ي  اُة ذَ مسي

                                                                                                     
  .13، اآلية: سيورىةي الش ورىل   (1)
 . 7سيورىةي اإًلٍسرىاًء، اآلية:  (2)
  .32، اآلية: سيورىةي الصَّافَّآتً  (3)
  .14سيورىةي القىصىًص، اآلية:  (4)
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ََؼِف ازلي  صؼاذِ اًص   ِيُ خِ َسؼ ؼؼ          ؼا مِ َمؼِبِِ  عؼمَ ن اؾخَ َمؼ ونَ ُىؼن ٍَ تؼبَ  ا،ه ؼم  ُُ  يَ سِ ن 

َِ ِص  ظَ ام ِِف لَ واس خَ  سَ صَ وزَ  ًِ ُوَ الَ  ُيِ وبَ  اللِ اًض   يِ حُ س ُ ن ؾَ  ـسَ واتخَ  ،ًل  .غِ سَ واًحِ  ا

 ىَل ؿَ  ن ماَث مَ  ىِسَ ؼً ُ  يَ ـحِ ، تِ صَ ؼ الٓدِ ِِف  اذِ ـصٕال اًص   َيٌ حِ ـ ًضًا سَ بَ و ُُ وَ ؼؼ        

َ اًـَ  ّةِ زَ  انِ ضوَ ِص جِ  وسِ واًفَ  ،ميِ ـِ اًي   اِث ٕال حٌ   َحِ حِ اًع   ِسِ وحِ ا اًخ  ُشَ   .يَ مِ اً

 

  ِذُ سخَ و َُ  
 
ِّ ؤَ ل مُ ا  :َِ فِ ً

  ذاِة اًىِ  ةِ س حَ  وِ ىَل ؿَ  ةً اِّضَ وَ  ةً يَ َص  لَلً ذَ  سلي ا ًَ م  مِ 
 
 ا:هنَ مِ  وزٍ مُ بس  تُ س  ة ؿِ سامَ كُ   اجنِ َل ا

 اذِ سَ  ؿِ ا اًىذاة ِِف ُشَ  ،َِل  مَ صحَ ن حَ م  مِ  يَ لِ حلِّ اؽلُ  ؼلِ اًـِ  ن ٔبُيِ مِ  اؿةٍ مَ ـحَ  صُ ؼنؼ رِ /6

َفاثِ ؤً  مُ 
(1)
. 

َُ وز ؾَ اؽلضُِ َِ وتِ سَُ بس  ِوزُ ؼ ػُ /0 َاثِ فَ ؤً   مُ ِِف  َِ تِ  اؽلـصوُف  ي
(2)
. 

 ا َُتَ سخَ ؼ وِ /4
 
َ ا ً َِ  .ةِ وظَ اـلعُ  تِ ص   ظُ ِِف  َ

َ ا َُتَ سخَ ؼ وِ /4 َِ ٕاً َ  ةِ ــــساًـ تِ ِِف  َ  َخُ ـ مة صَ ال  ــاًـ امُ ــَخ إلمــ ال اًض  ؛ " كَ وظةِ ؼعُ ؼؼؼراؽل

 
 
ش س   كَ سامة اؽللسِس كُ  س جنِ حم  مُ  ٔبمحس جنِ  جنُ  ظلِ  تو ؾحسِ ٍن بَ ق ازلِّ وف  مُ  سالمِ ال

َ وحَ زُ  ظلُ   َ:يَ ز َضِ و  َ وه

 ... ".انٍ سَ ًِ  جكِّ  اؿلموذُ  علِ  اذلسُ 

ُ  مِ ـاًـَ ن ٔبُيِ ا مِ سً ـٔبح  ٕال الٓن ٔبن  ـؼلَ م ًُ ـؼ ً/2   َِ ذِ سخَ  وِ ِِف  نَ ـَ ظَ  ٍنَ ربَ ـخَ اؽل
 
َ ا ً َِ  لَ  َ

ًٍ ذِّ اِب  َ  ِِلِ اوُ سَ وثَ  َِ ثِ ِصَ ؽ صُ مَ  رضلَ  ، كي ةٍ ج  ِبُ  ولَ  ؿا    م.ُهَنُ ت

                                 
 (، كصالح الصفدم يف الوايف بالوفيات الًتمجة رقم 33/148باسم " االعتػػػػػػػػػقاد "؛ كالذىيب يف اليػػػػػػػػػػػَت ) (1)
  .( كغَتىم19/32( )1772)
 ، ٖتقيق سعود بن عبد ا الفنيياف، قارف بينها كبُت 31يف كتابو: " الربىاف يف بياف القرآف "، صفحة كما   (2)

  ما كرد يف اللمعة يف كصف كالـ ا تعاىل.
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  ََفِ بًِٔ ثَ  ُة خَ س َِ: 
َ  اَُ وذُ ؼحُ وُ  اوُث خفَ ت ًَ ريَ ثِ نَ  ؽُ ذوافِ وَ  اةٌ ٔبس حَ  َِف بًِٔ ٌَخ   ِّ ، ومُ صؼوبٓدَ  ٍف ــؤً  مُ  يَ ت  ا ِِف ٌَ فُ ؤً

َ َ ُشَ ــخاتِ نِ  َ َِ ــَفِ بًِٔ ثَ  ِة ـدَ ـ ؿىل سَ  ّط ؼؼؼٌُ ا ػل ً َ ، ًو ن م  مِ  َِلُ  مَ ــــصحَ ن حَ م  مِ  سٌ ـحَ بَ  صٍُ شنُ م ً

َِ ََ ؿَ  ـُت ََ اظ   َ. 

َ َحً وضِ ا وثَ ِازً ؼ َ ٕاػ فَ َ ٔبً  ؛ ٔبه  الَ لَ ن ًُ بَ  نُ مىِ ي ًُ واشل    حِ ؼاًِ ـاًع   َِف اًس   سِ لَ ـخَ مُ  ًِ انً ََ ا وت

َ لُ ًِ  َ ، مَ ٔبُهِلِ  ةِ ـَ  وكِ  َِ اهِ ِف سمَ  َِ خِ صت ت اً  ا و ومً مُعُ  غِ سَ اًحِ   ٔبُيِ ؿىَل  ذِّ اًص   ِامَ سِ  ٍِ ًسِ سسِ ؽ ج

َ ِت بٔ ََ س َ وَ ؼ ، ُغ افِ وَ اًص  ؼ وَ    تُ صَ ؼاؾِ ـ: ؼ ألصَ اا وهَُ وظً ؼُع َ دُ ـاهِ مَ  سَ صث ِِف ؼؼضَ اهدَ   َانُ  ت

 مَ ــَـ ثِ ؿىَل  ذِّ ص  ؼًا اِب ى فيَ ؼٌَ ـ ذَ ـ ت اؾ ى اً  صَ ؼدَ الس ـاثُ ـفَ ــؤً  ، مُ رضلَ  سُ ــؤنِّ ا ًُ م  ؼ ومِ  ضِلَ رَ 

َ ُان ِِف " اًربُ ؼ؛ نَ  وظةٍ رَع مُ  يَ ـسائ مَ ِِف  يِ ـذَ ـ فِ ـ ائِ ــاًع    سبَٔلُ " مَ وَ "،  صبٓنِ اًلُ  َانِ  ت

" اتةِ حَ اًع   ضائيُ " فَ و"،  ًيِ بٔوِ اًخ   مي " رَ و"،  وِّ َُ اًـُ 
(1)
 . 

  َ(2) نِ ساتَ ائِ ف: 
 :لاذِ الاؾخِ  ِرُ ن حَ مِ  اؽلَُعيِِّف  صُ ؾَ ؛ وَل الس ؼ 6"

َ ِش اذِ اًس   صنِ ن اًلَ  مِ ايِن اًث   عُف ُو اًيِّ  ِف اؽلُعيِّ  صُ ؾَ  ُ خَ ، ًو  ِرُ ن حَ مِ  َمّي 

 مَصٍْن:بَ تِ  لاذِ الاؾخِ 

 اًوكِت  اش ِف رضلَ اًي   تيَ  ستُ ائِ اًس   تُ ِسَ لِ اًـَ  يَ ؼِِ؛ فَ تِ صَ اؾِ صَ الَ  ِستِ لِ ؾَ  ُػُِوزُ  -/6

ي الَ  وَلُ ِم، وِ ازل  جُ هنَ وَل، َكن ُشا مَ تي ازل   ي ثَ ة؛ وشلا مَ َ  وتِ ً اجن  عاهََف ن ثبٔم 

َ ِف ُشا ؛ ٔله  فاِث واًّعِ  ألسٌلًِ  وحِسِ ؿىل ثَ  َوَخَسُا ثسوزُ  ِستِ سامة ِف اًـلِ كُ 

 . تُ صَ اؾِ اًَف ألصَ ذَ  وحِسِ ن اًخ  وغ مِ اًي  

                                 
 . كيل ها مطبوعة ًسول األخَتحيب علمي   (1)
 . االعتقاد "العباد إلى شرح لمعة  " تيسير رب  ن شرح الشيخ عبد ا بن محود الفريج مً  (2)
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َ  ؛يِِّف َع اؽلُ  صِ  ؾَ ِِف  ضةِ افِ اًص   وذُ حُ وُ  -/0 ٍَ ىِ ًو  ا ِِف مَ ضق(، وٕاه  مَ  )ذِ ِِف  ن ًُ

َ ص، وذَ مِ  ي ازلِّ  الخُ ا ظَ يَ ََ  ؿَ َض ت كَ ة اً  ً  َسِ حَ م اًـُ َتِِ ٍو َِ  ، ًُضاُف ويِب ٍن ألً  ٕاًَ

ن ف مِ يِّ َع اؽلُ  صحَ ا؛ وشلا دَ يَ ََ  ؿَ ِالُؤُهُ ِف ِفََسعي، واسدِ  ُيَ ََحِ اًع   ُوُحوذُ 

 . تِ اُشَ ّنِ اًـَ )ِفََْسعي( ِف سِ 

 ": لاذالاؾخِ  ًُْمـةِ  " ساَلَِ ِص اتق جِ اًس   لاذِ الاؾخِ  ةُ كَ ؿالَ ؛ َةُ اهِ اًث  ؼؼ 0        

ا وُ  ي   ٔبُيِ  ْشُةَ ا مَ اًفذَ ان ذَ صكذَ ف فِ عيِّ اؽلُ  صِ ِف ؾَ  سَ خِ ًَم   ا: ، وهَُ اؿةِ مَ ة واجلَ اًس ي

  .تُ صَ اؾِ صَ الَ ؼؼ 

 ؛ ةُ ضَ افِ اًص  وَ ؼؼ 

َُ   تَانِ " ِِف  لاذِ الاؾخِ  ةِ ًُمـَ  " اَلُ سَ ث زِ اًَ خَ  َِ ت فِ فَ اًَ ا ذَ مَ ـِفِ  حَحِ اًع   ِة اؽلش ِ 

 ا فَ ؛ وشِلَ فذانِ ائِ اًع  
 
 : مَصٍْنِ ْت بَ ًَ اوَ يَ ا ثَ َِتَ ََ  مُج " ِِف  لاذِ الاؾخِ  ةِ مـَ ًُ  " ساَلَ ن  زِ ا

ًِ مَ ـس بَ ِِف  اؿةِ مَ واجلَ  ةِ ي  اًس ي  ُيِ بَ  شُةُ مَ  -/بٔ       ىَل  َِ اثِ فَ  وظِ س  َى احلُ  ظلِ  ا ـُ  ؛اً

َِ فِ وَ    .تِ صَ اؾِ صَ ذ  ؿىل الَ زَ  ِ

َ  ََصَ ِِف  اؿةِ مَ واجلَ  ةِ ي  اًس ي  ٔبُيِ  شُةُ مَ  -/ة    َِ ََ ؿَ   ظلُ ظىل   - ظلِ  ولِ سُ زَ  ةِ ات َ 

َِ فِ وَ  ؛-ن  هنُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ  - َِ اثِ وخَ وسَ  - وسؼل     ."ةِ ضَ افِ ذ  ؿىل اًص  زَ  ِ

َ مَ  ُهِّ ن بَ مِ  لاذِ الاؾخِ  ؼلِ  ؿِ ِِف  تواُة الَ  ٍِ شِ وَُ              َُ ِِف  َق عصَ ن ًُ ي بَ لِ ًدَ ا ً  ٍِ شِ  

ُ يَ فِ  احلقي  ـؼلََ  ًُ ؼ حّت   سمانِ الَ    اخةِ احلَ  تِ س  ِض ؼ ًِ  ؽَ دَ د  ًُ  ُث   نَ ِلَ سدَ ا ٌو
 
َ ا  ؛ايَ ٍ

َ  طلَ ثِ  ضازِ اهدِ  ةِ َِجَ  نؼؼ مِ         .ةِ م   الس ِِف  اَل ِ اًض   اُِة شَ اؽل

ُ  اِة توَ الَ  مَ ـَـذِ ـ تِ  ةِ ـم  الس  صِ ؼثَ ـ ؼ ٔبن  ِف ـسلَ ًِ ؼ وَ  يِ ـِؼ حَ  ةِ ن َِجَ ؼؼ ومِ         ِت ة اً  م  ِِ اؽل

َ لَ  ُ  ؽُ سَ ٌ  ا.َََِ َِ ن يَ  بَ سؼِل اؽل

 .لاذِ  الاؾخِ ِِف  ةِ حَ َِّ اًع   اَلِ سَ اًّصِ  ٍِ شِ َُ  ِقِ حلِ خَ  ًِ خِج ـَ فَ  ذَ ِت اً   س حاِة ن الَ ا مِ شَ َُ وَ 
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  َوؿُ وضُ م َُ: 
 جِ ؼَِؼ ٌ ـ ن مَ ؾَ  المِ ـاًىَ  يسَ ؾِ  ضِلَ رَ  َيُ ـ فعِ ثَ  صُ ؼشنُ َُ ـ سَ وَ ، ِف ـَاًس   لاذِ اؾخِ  يِ جمَ مُ  انُ تََ 

 ِّ َ ِِف  ِف اؽلؤً َ  َؽِ واضِ  اؽل  .ةِ وكَ عصُ اؽل
 

 

  ِذاِة  اًىِ ىَل ؿَ  ؼلِ اًـِ  ُيِ بَ  ياًِ ن زَ م: 

  َ(:4/096) ةلِ اتِ يَ احلَ  حلاِث ظَ  ًيِ  رَ ة ِِف حَ زَ  اجنُ  افغُ احلَ  الَ ك 

 ؛سنِ احلُ  اًةِ  كَ ِِف  ٍنِ ازلِّ  ولِ ُظ  بس َ ِِف َفُ عاهِ ثَ 

، َسِ اهِ ٔلسَ ، واِب زِ والآثَ  ًِر اذِ ٔلحَ اِب  وهةٌ ضحُ ، مَ زيَ اؿلسِّ  ةِ م  ئِ بَ  ةِ ًصلَ ا ؿىل ظَ َُ ؼ ٔبنرثَُ  

  ةُ ًصلَ ٌل ِ ظَ نَ 
 
 . سًِر احلَ  ةِ م  ئِ س وبَ ٔبمحَ  مامِ ال

 َ ُ مَ  وَط ى اخلَ صَ ن ٍَ ىُ م ٍَ ؼ ًو َ مِ اًََك  كائقِ  ذَ ِِف  يَ مِ خَكِّ ؽ اؽل م، يِ ََ ؿَ  ذِّ ًص  ن اِب و َكَ ؛ ًو

 .يَ مِ سِّ لَ خَ س واؽلُ محَ بَ  ةُ لَ صًِ ظَ  ٍِ شِ وَُ 

  صَ ٍَ ؛ لَ ٍِ ريِ وكَ  ولِ ُظ الس  ِة  ابَ ِِف  ولِ لُ ـٌَمَ ٌِ  ةِ اتـَ خَ اؽلُ  ريَ ثِ ـ ن نَ ؼ وَكَ 
ص ؤثَ م ًُ ا ًَ مَ  َق ظالَ ى ا

َ ، وَ اِث ازَ ــدَ اًـِ ن مِ   ـتِ  صُ ؼبٔمُ ـً
 
 وَ  ازِ صَ ؼكال

 
ازِ صَ ؼسال

(1)
ًَ ــا حَ مَ ًِ   ن مِ  ةِ ي  ـ واًسي  خاِة ـ ِف اًىِ  ا

يٍ ثَ  ولَ  ٍف صًِ تَ  ، ولَ َيٍ مثِ ثَ  ولَ  ىٍَِف حَ  ولَ  ريٍ ِس ـ ف ثَ  ريِ ـن قَ ، مِ فاِث ــاًّعِ   ولَ  بًٔو

 .َيٍ ـعِ ثَ 

  ص ؿىل ؼَع ؼذَ ـ اـل  َِ َلِ َِ ـ ـ ـ ِف ثَ  ؼثـال  َ ظلزمِح ؼ  يمِ ـِـ ثَ ـ ؾُ  اجنُ  َخُ ال اًض   كَ و

خاِة ـ اًىِ 
(2)
َِ فِ  ؽَ مَجَ  اًىذاُة  شاوَُ  : ِّ مُ  ِ ـَ  تَ تسَ سُ  َُ فُ ؤً  .تِ ِسَ لِ اً

                                 
 . كذا يف ادلطبوع كلعل الصَّواب " اإلمرار "(1)
 . 2صفحة  (2)
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  حِ ِف َُش  َخح بٓل اًض   ؼاًظَ  َخُ كال اًض   و َ
(1)
: 

َ تِ ِسَ لِ اًـَ  شِ ـدَ ـ ن هُ " مِ  لاذِ الاؾخِ  ةِ ـؼ" ًُمـتِ  ةُ ـوماؽلوسُ  اَلُ ـسَ ٍ اًّصِ شِ َِفَ  ا وِّنَ ذُ مُ  ن مِ ـِج ؛ ً

 ُ ـُ يَ ََ  ؿَ ز َى ، وبَ لاذِ الاؾخِ  رَ ـاحِ دَ ت مَ م  ـت، وكس ضَ َص رخَ اؽل َ مَ ََ ا اً ًُ ت ُ  ـسَ ا  َُ مِحَ زَ  وف قِ اؽل

 ال.ثـَ  ظلُ 

  حِ  َُش ِِف سز اًحَ  اقِ سَ ص  اً حسُ ؾَ  َخُ اًض    الَ كَ و َِ  ُ ياؽل  :سج 

 َِف اًس   تِ ِسَ لِ ـَ ًة ًِ ــظَ الَ ـ دُ اَل ـَ ثَ  ظلُ  َُ مَ ـحِ َ زَ فُ يِّ َع ؼ  مُ ِِف  ؽَ مَ ـحَ  َِ تِ  ابَ ِِف  ؽٌ فِ نَ  اةٌ خَ نِ 

َِ  فِ  َى ال واؾخَ ـَ ثَ  م ظلُ ُِمِحَ زَ  حِ اًِ اًع    وزِ اؽلبٔزُ  ليِ يَ تِ  ةِ ي  اًس ي وَ  ذاِة اًىِ  َل ِ ذِ ِلَ  ٍِ هِص ؽ رِ مَ  ِ

 .َِف اًس   نِ ؾَ 

 ائيِ سَ ن مَ ت مِ ًسَ سِ ؿَ  يَ ائِ سَ ـ وى مَ ؼحَ ا وَ مً ـِـ ؼِ ؼ ا ؾَ ريً ـى دَ وَ ؼحَ  َِ ثِ اسَ ـحَ ؽ وَ مَ  اُة ذَ اًىِ فَ 

َ يَ فِ  ؽَ مَ ـحَ  لاذِ الاؾخِ   اَل ـَ وثَ  كَ ازَ حَ ــ ثَ  ظلِ  نُ ؼًذِ وَ  ،يِ ـئِ لَ ازل   هصِ ورِ  يِ ـائِ اؽلسَ  ٍصِ لِص ثَ  يَ ا ت

 .يُ ئِ لَ وذَ  يُ ائِ سَ مَ 

 َُ ثُ َكَ صَ وجَ  َُ مُ الَ وسَ  ظلِ  َواُث ظَ  وِِلِ سُ زَ  مُ الَ ـن، وَ الَ وؿَ  ي  خَ  ظلِ  مُ الَ ـ نَ ِِ  ةُ ـً  ذِ الَ وَ 

َِ ََ ؿَ  َ. 

  َحِ ِف َُش  يِص يلَ اًـَ  ٍزِ ِز اًـَ  حسِ ؾَ  جنُ  ظلِ  حسُ َخ ؾَ اًض    الكَ و َِ  ُ ياؽل  :سج 

ُ  كَصِ ن بَ مِ  ـسي ًُ  ذاُة ا اًىِ شَ َُ    ةِ ً  سِ لَ اًـَ  ونِ خُ اؽل
 
ِّ ؤَ مُ  ن  بَ  ل  ا َِ فِ  صَ ؼنَ رَ  َُ فَ ً َ  ةً ــََ مُج  ِ  ةً ـــَ افِ ـه

 ٌِ َ  ا.ًََِ  خِ اًرش   ًصقِ  ظَ ىَل ا ؿَ مَ ََ س ِ لَ وَ  لاذِ الاؾخِ  يِ سائِ مَ تِ  ؼِل  ن ًُ بَ  اذزَ ن بَ مَ ًِ  ةِ َلاً

  َصحِ ؼؼِف صَ صي ؼائِ زَ ؼاين اجلَ ضَ ؼؼؼمَ ن زَ ؼؼؼًازلِّ  زّ ؼؼؾ ظلِ  حسِ ـ ؾ  وتُ بَ َخ اًض    الكَ و  

 ُ ياؽل سج 
(2)
 :َِ حِ ًرَش  ذاَة اًىِ  ٍِ َازِ ادذِ  خةَ سَ  ذُ سِّ ـَ ًُ و وُُ  

                                 
 . 11صفحة  (1)
 . كىو شرح ماتع مشحوف بالفوائد يير ا طبعو (2)
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ن و مِ وُُ  جِ ؼاؽلهنَ  مةِ الَ سَ و  لاذِ الاؾخِ  ةِ مَ سالَ َ ثِ احدُ ظَ  َف ِص ؾُ  خاةٌ نِ ؼؼ 6 "         

  ةِ م  ئِ بَ  جصِ َكَ بَ 
 
 َخِ ــــ ضَ ثِ  ةَ ــلِّ  ًُ ت حّت  ًسَ سِ َف اًـَ عاهِ واًخ   اِث فَ اؽلؤً   َف ي ٔبً  اشل   سالمِ ال

 
 
َِ ة فِ خَ نَ وَ  ٕال   نٍّ ن فَ ا مِ مَ فَ  سالمِ ال ِ  َ َِ فِ  غَ صَ جَ  ولُ كُ ي بَ ت  َِ اهِ ــمَ سَ  سَ ـوحَ بَ  حَ ؼؼظدَ  بَ حّت   ِ

َِ فِ  ِ. 

َ َُ مُ  ِةَلٌ سَ  تٌ ِسَ لِ ا ؾَ ّن  ؼؼ بَ 0             ." اَِؼَ فَ ن يَ بَ  ؼلِ اًـِ  ِة اًِ عَ ًِ  نُ مىِ ًُ  تٌ س 
 

  ًِِم َمهنَج اجن ا ـَ َِ اتِ خَ  نِ ِِف  كسامة ِمن َم  :ــــ

o  ِِرُ ن حَ م  َ َ  َؽِ واضِ اؽل  ت:ِسَ لِ اًـَ  ؼلِ  ؿِ ة ِِف وكَ عصُ اؽل

ُ  ِاكَ صَ ت ظَ اً   لاذِ الاؾخِ  يِ سائِ مَ  يُ جمَ مُ  ِّ اؽل  :ذاِة  اًىِ ِِف  ُف ًؤ

 .ةٌ مَ سِّ لَ مُ ؼ 

 .ؼ ذاِة اًىِ  عَف ا هِ ًحً لِص ش ثَ ذَ بَ ؼ  اِث فَ اًّعِ  ِِف  عيٌ فَ ؼ 

 .زِ سَ اًلَ  ِِف  عيٌ فَ ؼ 

 سم  مُ  ِِف  عيٌ فَ ؼ 
 
َ ى ال  .انِ ي

  ِِف  عيٌ فَ ؼ 
 
َ ال  .زِ سَ ًلَ اِب  انِ ي

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِبِّ اًي   وقِ لُ حُ  ِِف  عيٌ فَ ؼ   .ةِ م   الس ىَل ؿَ  َِ اتِ َصَ بَ وَ  َِ اخِ سوَ بَ وَ  ؼل  سَ وَ  َ

  ِِف  عيٌ فَ ؼ 
 
 .وزِ مُ الس  لتِ وُ  وقِ لُ حُ وَ  امةِ مَ ال

ًِ ُوَ الَ  ُيِ ن بَ مِ  اؿةِ مَ اجلَ وَ  ةِ ي  اًس ي  ُيِ بَ  ِف وكِ مَ  ِِف  عيٌ فَ ؼ   .غِ سَ اًحِ وَ  ا

 .ةٌ مَ اثِ ذَ ؼ 

  َ ةَ يلَ لَ جَ ََةَ دَ ائَ ف:َ
  َخُ ص َ  الَ كَ 

 
ام ــظ ذاز إلم 622ؼؼ  99ض "؛ ة ــِ  ـ اهِ َِظفَ الَ  خِ َُش "  ِِف  مِ سالَ ال

 :صسظ مىذحة اًصي  42ٔبمحس، و ض 
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ُ  لائسِ  اًـَ ِِف  يَ فِ عيِّ بٔن اؽلُ ن صَ مِ وَ       َُ  مَ ىَل ؿَ  تِ َص رخَ اؽل  ةِ اؿَ ادلَ وَ  ةِ ي  اًس ي  ة ٔبُيِ ش

َ بَ  َ وا مَ صُ شنُ ن ً ُ خَ ا ً ُ وَ  ازِ ف  ن اًىُ ؾَ  اؿةِ مَ اجلَ وَ  ةِ ي  اًس ي  ُيُ بَ  َِ تِ  مّي   وا:صُ شنُ َِ فَ  يَ ؿِ سِ حخَ اؽل

 ؼ     
 
 ى ِِف صَ  ٍُ اَل ـَ ثَ  َُ ه  بَ وَ  ،وقٍ زَُ مَ  ريُ كَ  ظلِ  مُ الَ ــنَ  صبٓنَ ؼاًلُ  ن  وبَ  ،اِث فَ ـاًّعِ  اَث ـزدَ ا

 .ُِه ريِ كَ وَ  ََلِ ـَتِ اؽلُ  نَ مِ  ةِ َ  ِمِ َجَ ا ٌِ فً الَ ، ذِ تِ صَ الٓدِ 

َ وَ ؼ      ا َ مَ ؤبه   ،اِث ئيَ اًاكَ  مَؽِ جَ ًِ  ًصسٌ ؼَ مُ ، ؤبه  حاذِ اًـِ  الِ فـَ بَ  اًُق ذَ  ظلَ  ٔبن   ونَ صُ شنُ ً

َ اًَ مَ وَ  َكن ظلُ  اًَ صَ   .ُِه ريِ  وكَ ََل ـَتِ اؽلُ  نَ ة مِ ً  زِ سَ َلَ ا ٌِ الفً ن، ذِ ىُ م ٍَ بٔ ًَ ضَ م ٌ

َ وَ ؼ      ُ  ، ؤبن  َسِ ــ ؾِ واًوَ  سِ ــؾواًوَ  مِ اكَ ــحالَ اً وَ مَ ـسالَ  يَ سائِ مَ  ونَ صُ شنُ ً  لَ  نَ ؼؼؤمِ اؽل

 .َلِ ـَتِ اؽلُ وَ  حِ وازِ َرَ ا ٌِ الفً ذِ  ،ازِ  اًي  ِِف  سُلُ يَ  ولَ  هِة اشل   ذِ ص  جَ مُ تِ  صُ ىفُ ٍَ 

 ِِف  ولَ اًلَ  ونَ لُ ـلِّ ـيَُ وَ ؼ     
 
ُ  ،انِ مَ ـً ال  ،الً جمَ مُ  صِ ائِ دَ اًىَ  يِ ـُِلٔ  سَ ــِــ ؾِ اًوَ  ونَ ؼذُ ـ دِ ـ ث ــ ًو

 .ةِ ئَ صحِ َمُ ا ٌِ الفً ذِ 

  ونَ صُ ًشنُ وَ ؼ     
 
ًِ فَ ََ ــرُ ؼاً ةَ امَ ـما َ الَ  ا  ةِ ضَ افِ اًص   نَ مِ  ةِ َـَ َض ِّ ا ٌِ الفً ذِ  ،مََُِ ائِ ضَ ؼوفَ  ـةِ ـزت

 .ُِه ريِ وكَ 

 ٔبم  وَ        
 
ّ مَ تِ  انُ مَ ـًا ال ُ  َِ ـََِ ؿَ  َق فَ ـَ ا اث  ، وَ اَل ـَ ثَ  ظلِ  َسِ ـ وحِ ن ثَ ؛ مِ ونَ مُ ـَِ ساؽل

 
َ ال  انِ ي

 ، وَ هِلِ سُ صُ جِ 
 
َُ مِ  س  تُ ا لَ ِشَ ، فَ صِ الٓدِ  ومِ ًََ اِب  يانِ ال ٌ. 

َ  ٍِ شِ َُ  يُ لئِ ا ذَ ؤبم   َ  ِة ذُ ي اًىُ فِ ؛ فَ يِ ائِ سَ اؽل  .ا.ُؼازِ دَ اًىِ  ةِ وظَ خسُ اؽل

 64ؼؼ  66ض  اذلَ ة الاؾخِ ـمـَ ؿىل ًُ  َِ ـحِ َخ ِف َُش ح بٓل اًض ّ ؼاًــــظَ  َخُ ال اًض   كَ وَ 

 :احهنَ ظحـة مىذحة ذاز اؽلِ 

ُ  ِستِ لِ اًـَ  نِ ن ِض مِ  تِ حاذَ اًـِ  َسَ ـ وح ثَ  ٔبن   ظيِ  الَ ِِف   صى ٔبن  ا ىَ يَ ٌ  ىِ ، ًَ ةَلِ فع  واؽلُ  ةلِ جمَ اؽل

ن ي ؾَ فع  اؽلُ  المَ ــِا اًىَ ؼؼ افِ ـَ ـ ٔبضي ِِف جـَ ؼال ؼ ػل ثَ ثـَ  م ظلُ ُِ مِحَ ؼ زَ  َِف اًس   ةَ ــذُ نُ 

َِ ٕاًَ  احلاخةِ  ؿسمِ  خيِ ِلٔ  ؛ ورضلَ تِ حاذَ اًـِ  ِسِ وحِ ثَ  َِ فِ  ُف ـاًزَ ؛ ٕار اؽلُ كتِ اًوَ  ضلَ  رَ ِِف  َ ِ 

ُ ، بَ ََيٌ كَ  َِ ـ ف  اًُف زَ و اؽل َ ؼؼى، ًَ ومٌ سُ ـــمَ  َ ن ا، َكَ ــَُ اؤُ وَ ؼؽ ًِ ـفَ ـثوازَ  غُ سَ ث اًحِ صَ ؼا حَ م  ن ً
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، ظلِ  ريِ لَ تِ  ازةِ لَ خِ ـ الاس  نَ ، مِ اذتِ حَ اًـِ  َسِ ـ وح  ثَ ِِف  مُ ؾؼَ الَ  يُ ـَاخلَ  ِصَ ؼ ا ػَ مَ  ةَلِ ن مُج مِ 

َ ، بَ وزٍ حُ ـ و كُ ، بَ ازٍ و ٔبشَ ، بَ ازٍ حَ بَ ق تِ ـَي ن اًخ  ومِ   اثٌ فَ ـٌ  ـ ع ؼ ت مُ ـفَ يِّ ـ ُع ، فَ رضلَ  حوِ ؼو ه

 .حاذتِ اًـَ  وحِسِ خَ ة تِ اظ  ذَ 

ـَ فَ   :انِ سمَ كِ  تُ لِسَ اً

ُُ لُ ألو   سمُ ـ اًلِ ؼ   شا َِلُ حاذتِ اًـِ  وحِسُ و ثَ :   .ةٌ اظ  ذَ  فاثٌ عي  مُ  ، ُو

ِف ا ِمَ ـنَ  اؿةِ مَ واجلَ  ةِ ي  اًس ي  ُيِ ِلٔ  ةلُ ع  ؼفَ و اؽلُ بَ  ةَلُ جمَ مُ ـاً تُ سَ ـِـ لِ ـ : اًـَ ايِن اًث   سمُ ـ واًلِ ؼ  

 ".. لاذِ ة الاؾخِ مـَ " ًُ  افـةِ اًي   ساَلِ ٍ اًّصِ شِ َُ 

َُ ِِف  َ ٍ اًّصِ شِ    : ضلَ ورَ  تِ حاذَ اًـِ  ِسِ وحِ ن ثَ ؾَ  سامةَ كُ  م اجنُ خك  ساَل ػل ً

 .ةٍ اظ  ذَ  فاٍث ؤً   مُ ِِف  ذَ فِص بس  حاذتِ اًـِ  وحِسَ ثَ  ٔلن  ؼ 

َ ؼ   صاِف ؼحِ ؼالهًِ  ِوزٌ ؼ ػُ  ؼ ثـال َ ظلُ مَ ـحزَ ؼ ة سامَ كُ  مة اجنِ اًـال   كتِ  وَ ن ِِف ىُ م ٍَ ًو

َ مَ ، وٕاه  اذتِ ـدَ اًـِ  ِسِ وحِ ؼ ثَ ِِف  مِ ــؾؼَ الَ  ََ ـ ، هُ ٍث اَيَ سَ ٔب تِ سَ ـا ت َ  ائيَ سَ  زَ ا ِِف يَ ـََـ ؾَ  ّحِ ن ىُ م حَ ًو

ََ ، حّت  فاٍث عي  مُ    َخُ  ص َ  ٔب
 
ا يَ فِ  ةَ ـذَ ـ ى ـ فَ ؼ ال ـَ َ ظل ثَ محَ زَ ؼ ة مَ  ـ ِ ـ ثَ  اجنُ  سالمِ ال

ح، فَِ مُ  ي، واجنُ اذِ اًَِ ؾحسِ  ، واجنُ اًلمّيِ  ٍ: اجنُ ِشُ مِ الَ ثَ  َُ ـَ حِ ، وثَ ـةٍ فِ نَ  ِستٍ فِ مُ  ٍث خاابَ نِ 

ىشَ   ا.يَ كذِ ا ٕال وَ ُو

 ..حِ ؼاًاًع   َِف اًس   تِ ِسَ لِ ن ؾَ ا مِ سمً كِ  يُ ثِّ مَ ا ثُ ٕارً  ساَلُ ٍ اًّصِ شِ َُ  

َ ِِبَ   :ولُ لُ شا ه

 
 
ِ  َسَ ـ وح ؼاًذ   َت ـفصَ ؼم ؾَ  ٔبه  ـِج ثَ  لَ  ةِ ـاًـسَ ٍ اًّصِ شِ َِؼ ٌا ًِ اسدَ زَ ذِ  ن  ا َ اشل   ظلُ  َُ لي حِ س خَ ـ ي ً

ى حلَ َِ ا فَ هنَ ا مِ سمً كِ  َت صفَ ؼا ؾَ مَ ، ٕاه  حِ اًِ اًع   َِف اًس   ستَ ـِلِ ـ ؾَ  فَت صَ ؼٔبو ؾَ ؼ  وؿالَ  خي  ؼ 

َ  او مَ وُُ  ، ٔبلَ مُ ؼَ ؼؾالَ  صُ ؼالٓدَ  مُ ـساًلِ  ن : مِ ٍِ اذِ حَ ىل ؾِ ؿَ ؼ  وؿالَ  خي  ؼ  َ ظلُ لي حِ س خَ ٌ

 اٍ، و سَ ـحوَ  َِ ـاذثِ ـدَ ـ ، وؾِ ٍِ َسِ ـ وحِ ثَ 
 
  ةِ ـاتـهل

 
، وغِ ضُ ـ َ، واخلُ ـًَ  ِة ـَـاًلَ  وغِ ؼضُ ؼودُ  ،َِ ـًِـ َ ا
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 ، وَ وِف واخلَ 
 
َ ؼوؿال خي  ؼ  َِل  لِ خالَ ال َ ةِ ـَ افِ اًي   ومِ َُ ن اًـُ مِ  رضلَ  حوِ ؼ، وه  ى رضلَ حلَ ، ً

ِّ ؼَ  مَ ِِف  ُة عََ ًُ  ُ َِ اه  :اذتِ حَ اًـِ  ِسِ وحِ ثَ  ِة خُ ن نُ مِ  شُ ؤذَ ، ًو

 
 
 ةَل ع  فَ ا مُ م  ؼ ا

 
 
 ا.ُؼت.َصَ رخَ ا مُ م  ؼ وا

o  ِجِ هنَ مَ  ِرُ ن حَ م  َ 
 
َ  اذِ ٍصَ ة ا  ا:ُِِبَ صثِ وحَ  يِ ئِ لَ ازل  وَ  يِ ائِ سَ اؽل

 َ  ؛اذِ ٍصَ اِبٕ  حِ اًِ اًع   َِف اًس   سِ لَ ـخَ مُ  َانُ ت

  .ةِ ي  اًس ي  ٔبُيِ  يسَ ؾِ  زِ ص  لَ اؽلُ  ظيِ ؼ الَ /6

 .ةِ َ  صبٓهِ اًلُ  الَٓيِث  ؼ ُث  /0

  ِف ًعَ بَ ، تِ انً حَِ بَ  ِاَ يِ ِص ؼؽ َتَ ، مَ ةِ ـًو  حَ اًي   ًِر اذِ حَ الٔ  ؼ ُث  /4
 
، تٍ ازَ حَ ؾِ  كيِّ بَ ، وَ تٍ ازَ صَ ا

  .انً حَِ ا بَ يَ ََ ؿَ  ُكِ احلُ  ؽَ مَ 

 . ةِ ِ  فِ ََ اًس   الآثزِ  ؼ ُث  /4

 ؛اتِ اؿَ صَ ؽ مُ مَ  ضلَ رَ  ُكي 

6 
 
  َُ اكَ ـي سَ اشل   سِ ـلَ ـذَ ـ ـ اؽلُ  منِ ـ ضِ ة ِِف َ  ؾِ اًرش   َل ِ ذِ الَ  احِ ذمَ ؼ ا

 
َ ا َفً عِ ا ًَ اخً ذزَ ا  لي سُ ً

ًِ لَ الاهخِ  سنِ  حُ ىَل ؿَ   .وِض َع اًيي  اِع ًفَ بَ  ازِ ََ  ادذِ ِِف  ِؽٍ فِ زَ  وقٍ ورَ  ا

 س حَ م ٌُ ا ًَ مَ ـِفِ  وِط اخلَ  صكِ ؼ حَ 0
 
َِ ًَ ق ا  ، وَ َ

 
ُ  ائقِ صَ ن ظَ ؾَ  اِط ؾصَ ال   .يَ مِ َكِّ خَ اؽل

  .ةِ اخَ احلَ  سزِ لَ تِ  يِّ زِ اؽلُ  ريِ كَ  ازِ َع والاكذِ  عازِ ؼ الادذِ 4

َِ فِ  َق سَ َع فَ  َ اؿَ اًربَ "  ِف: ناحِ اخ بٓل ظَ نََ  َخ ؾحس ظل جنِ اًض    ولُ كَ  ِ لِست ؼم ؾَ ة ه

 :"ةِ اؿَ مَ واجلَ  ةِ ي  اًس ي  ٔبُيِ 

يـ واً انِ ــِــ دَ ـ ؽ اً ــامِ ــــجَ ؼمَ  اسَ ؼؼؼؼؼحَ    َؼؼؼؼؼؼلَ ـََـ تا بَ ــم اػلٌ ــؾَ  َودِ ؼؼؼؼؼ اًضي  َخُ ــــ صَ   ةؼؼؼؼؼلَ ــــَ

ؼؼؼ اؽلؼؼؼؼنتَ ف س ٔبً ؼؼؼكَؼؼؼ  ا     جَمؼؼؼؼلري احلَ اًع 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼىٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼًَ    اا مَج ؼؼؼؼؼؼؼؼًَمؼؼؼؼؼؼؼؼؿِ  وسُ َ َيُ
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َُ َض              ِف سؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ الَ  لِؼؼؼؼؼؼؼؼؼستَ ؾَ  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

  
ؼؼؼؼؼدخَ مُ    ِف ذؼؼؼؼؼالَ الَ  ةِ سؿَؼؼؼؼؼن تِ ا َؾؼؼؼؼؼسً ـِ

 
ؼؼؼؼؼوَ  ـَ ؼؼؼؼؼوَ  ظؼؼؼؼؼالً بَ  َؼؼؼؼؼيَ ًِ ازل   يَ ح  َ       ِسَ

 

َ َِ فَ  َِ خِيؼؼؼؼؼؼؼمَ ًِ    ةَمؼؼؼؼؼؼؼىصُ ن مَ ا ِمؼؼؼؼؼؼؼَِؼؼؼؼؼؼؼاً
   

  َيخِ ث ٌَ ِ : 
  ُـمَ  انَ ـي نــَُ   :ؤالٌ س َُ ًِ مَ ـس الَ ة ِِف ــسامَ ـكُ  اجنِ  ُة ش  ًُغ فوِ اًخ   فاِث ـواًّعِ  ا

 ُ ق؟عََ اؽل
(1)
. 

ؼؼؼ اجلواُة           
(2)
: 

َ  :لً و  بَ ؼؼ   ؛" ًغفوِ اًخ  "  مةِ ن كَِ وذ مِ اؽللُع  ةُ فَ ـِص ي مَ لِ ًدَ ً

ًِ مَ ـس الَ ِِف  ًُغ فوِ اًخ   ُُ واًّعِ  ا  ًِ  ٔبن   سُ ـداًـَ  سَ لِ ـخَ ــ ن ًَ و؛ بَ فاث 
 
 ةِ ــفَ ــواًّعِ  مِ ـسال

ُِ ػَ  الُف ص ذِ  بٓدَ ـ ًى مَ  َ ا لَ صَُ ا   .ظلُ  ٕال   ٔبحسٌ  َُ فُ ـِص ً

  فغًََ  ن  بَ  ؛وبَ 
 
َ  لَ  ـ ًى ِل مَ  ةِ ـٌ  ٔبو اًسي  ذاِة  اًىِ ِِف  ازذُ اًوَ  ةِ ــفَ اًّعِ و  مِ ـسال َ ــمُ ـََ ً

 .ظلُ  ٕال   حسٌ بَ 

ُُ بَ   ٍ.حسَ ال وَ ـَ ثَ   ظلِ ٕاَل  فاِث اًّعِ و  اًمَ ـسالَ  ايِن ـَ مَ تِ  ؼلِ اًـِ  ذي زَ  ؛وو 

ُِ اؽلشَ  صِّ ؼن صَ و مِ ُُ وَ  َُف اُه اًس  م  ـا سَ مَ ـنَ  َيِ جِِاًخ    ٔبُيُ  ُهُ ُهُل ، وبَ ِة ا
(3)
.  

َُ مَ  الُف شا ذِ وَُ    :ونَ ٌُ ؤمِ ًُ  ؛ٍنَ اشل   َِف اًس   ِة ش

ُِ َل اًؼ  لَ ا ِ ازل  يَ ـََـ ؾَ  سلي ثَ  ـانٍ مَ  ؛َِ اثِ فَ وظِ  اً ظلِ مَ ـسِلٔ  ونَ ذُ ثخِ ًُ وَ ؼؼ   . اهنَ ت مِ صَ ا

                                 
مو هبذا الشَّيخ عبد الرزَّاؽ عفيفي كما يف فتاكيو كرسائلو ) (1)   (.111ػػ 1/112كشلَّن اهتَّ
منهج ابن قدامة يف ، ك" 11ػػ 17ك 24ػػػ21 ص " ادػػػالعب ح ربِّ ػػػػػتػػػػػػف"  ذلك انظر؛كلتفصػػيل اجلػػػػػػواب على  (2)

  .123ػػػ131ص" لف تقرير عقيدة اليَّ 
 1/81(، كسلتصر الصَّواعق )1/321(، كدرء تعرض العقل كالنَّقل )21ػػ 1/21كما يف رلموع الفتاكل ) (3)
  (.83ػػ
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 مَ                           
 
ًِ مَ ـسالَ  طلَ ثِ  ةِ ِ  َفِ ونَ  ةِ ِلَ لِ حَ  اِث زحَ ؽ ا  .فاِث واًّعِ  ا

َ  ونَ ضُ وِّ فَ ًُ وَ ؼؼ  ًِ مَ ـسالَ  طلَ  ثِ ايِن ـَ مَ  ةِ ِ  ِفِ ىَ جِ  ؼلَ اًـِ  ضلَ رَ  ـسَ ت  مصٌ َ بَ ٔله   ،فاِث واًّعِ  ا

 ًَ َ َِ فِ  ِر ــحؼًدَ ال اِب ـَ ثَ   ظلُ سُهُ ـــد  خَ م ً َُ ـ ؾَ  ِة ـِـ لِ ـ ٌ ـ واًذ   ِ َ َ لَ ؤبه   ،ي  ظلُ  ٕال  ِا مُ ـََ ً

َ ححَ س ُ   .الـَ َ وثَ اه

ُ  ؽَ مَ  َة بٔذ  وثَ  صَ ج  سَ وثَ  بَ صَ ن كَ مَ  سؼلَُ وبَ  حَُكُ وبَ  مُ فَِ وبَ  ؿؼلَُ ا بَ شَ م ِِبَ ُِؼ فَ           وِض ُع ه

َ مَ  ووُُ  َِ اتِ توَ وبَ  َِ ــَِ ائِ ـسمَ  ِف ُشَ  بَ ِِف  ،ةِ ـٌ  ـ واًسي  ذاِة اًىِ  َ ححَ س ُ  علِ ق اِب خـَ  ـ ا ً  َُ اه

َ ال ومَ ـَ وثَ   .اَََ ؿُ  فاٍث  وظِ س  َى اً حُ مَ ـسن بَ َ مِ لي حِ س خَ ا ٌ

َُ مَ فَ  ُُ ُِبُ ش  م 
 
  ازُ صَ ؼؼكو ال

 
ًِ مَ ـسالَ  وِض ُع يُ ًِ  ،ازُ صَ ؼؼموال َُ ـيَ مَ  ىَل ـؾَ  فاِث ـاًّعِ و  ا ا ا

ُ  اُصِ اًؼ    .حِ ؼاًِ اًع   َِف اًس   الخِ عِ واظ ،غِ اًرش   صِف وؾُ  ،لةِ  اٌَي ِِف  ؛زِ اذِ حَ خَ اؽل

َ  ةُ فَ ـِص ا: مَ هًَ اثَ ؼؼ   ؛امةَ سَ كُ  اجنِ  يسَ ؾِ  ًِغ فوِ ًخ  اِب  وذِ لُع اؽل

 َ َ  ـؼلََ ن ًُ ي بَ لِ ًدَ ً  ٍ:صُ ؼنرِ  حَق ا س َ مَ  ـسَ ت

ًِ مَ ـسالَ  ِة  ابَ ة ِِف سامَ كُ  اجنَ  ٔبن   [6]   ِف ـَــاًس   جِ ؼَِؼ ٌ ـ  مَ ىَل ؿَ  فاِث ــــواًّعِ  ا

َ  ورضلَ  ،حِ اًِ اًع   ٌ ت َ رِ  ُكِّ ًِ  حٌ ؼلئِ  حٌ ؼاضِ وَ  ّيِ َ  َصٍ ؼي ت  َِ حِ خُ نُ  اًة ؤبنرَثِ ِف كَ  تٍ ريَ ـعِ ؼوت

 . َِ َفِ اهِ َع وثَ 

  ة ٔبُيِ م  ئِ ن بَ مِ  ؛امةسَ ـكُ  اجنَ  تبٔن   سَ ِِؼ ن صَ مَ م الَ ـؾة الَ ـم  ـئِ الَ  نمِ  ٔبن  و  [0]

 بَ  مٍّ صَ  ونَ ذُ  ،ثصِ والَ  ًِر سِ واحلَ  ةِ ي  اًس ي 
 
 .امٍ يَ و ا

  َخُ ص َ  الَ كَ    
 
 : سالمِ ال

َ  يَ زِ حسِّ اؽلُ  ةُ ًصلَ َ ظَ ذُ ًلَ ِص عَ ة فَ ـتع   جنِ  ظلِ  و ؾحسِ تُ ا بَ ؤبم          ىصٍ  جَ يِب ة كََ حضَ اؽل

ـَ ؼي ِف اًض  ّصِ ؼؼلٓحُ ا َُ مِ  ًةٌ ِص  كَ هُل ــثـ ل م ال  ـواخلَ  ،َن ـ ِف اًسي ايِئ ـىَ ًَ واًال   ،ةًص ٌ، 

 
 
َ  َِ ذِ ًلَ ِص  ظَ َل وا يَ زِ حسِّ وا اؽلُ صُ بٔدِّ ذَ س ومُ حم  و مُ تُ َخ بَ اًض    َيُ مِ ً

(1)
. 

                                 
  (.12ػػ 4/13كما يف رلموع الفتاكل ) (1)
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 (:4/096) ةلِ اتِ يَ احلَ  حلاِث ظَ  ًيِ  رَ ة ِِف حَ زَ  اجنُ  افغُ احلَ  الَ كَ و 

ٍِن ِِف كَاًِة احلُسِن؛ثَ   عاِهَُفَ ِِف بسُظوِل ازّلِ

زَي، َمضُحوهٌة اِبٔلحَ   ِة اؿلّسِ ا ؿىل َظًصَلِة َبئِم  َُ ِر والآَثِز، واِبٔلَساِهَِس، ـاِذًـؼ ٔبنرَثُ

ِة احلَسًِر.  ماِم ٔبمَحس وَبئِم 
 
 َنٌل ِ َظًصَلُة ال

ِمَي ِِف َذك َم ٍَُىن ٍََصى اخلَوَط َمؽ اؽلُخَكِّ َو نَ ؼائـؼ ًو ّذِ ؿَََِيم، ـِق اًََكِم؛ ًو ان اِبًص 

ِمَي. َلُة َبمَحس واؽلَُخَلّسِ ٍِ َظصًِ ِش َُ  و

؛ لَ ِة ٌََِميؼ وََكن َنِثرَي اؽلَُخاتـَ  ٍِ ظاَلَق َما ًَم ًُؤثَص  ُلوِل ِِف اَبِة السُظوِل وكرَِي
 
ٍََصى ا

سؼَصازِ 
 
كؼَصاِز َوال

 
َدــاَزاِث، َوًَـبُٔمؼُص ِتـال ـِ ِمن اً

(1)
ـي ِة ِمن   ًَ ِف اًِىـخاِة واًسي ًَِما َحــا

ٍي وَل  ــفاِث، ِمن قَـرِي ثَفـِسرٍي وَل حَىٍَِف وَل ثَمِثٍَي، وَل َتصًٍِف وَل ثَبًٔو اًّعِ

 .يُ لُشا اًي   حَق س س َ ـا.ُؼ وكَ .ثَـِعَيٍ 

  ؼةِ  ِفِ ًغ اًىَ فوِ  ثَ ـ َى مَ ًغ تِ فوِ ح اًخ  ََ ععَ م مُ زسَ ة اس خَ سامَ كُ  اجنَ  ٔبن  و  [4]

 َ  ؼؼ. َِف اًس   يسَ ؾِ  ومُ اؽلشمُ ؼؼ  اؽلـ َى  ًَغ فوِ ثَ  لَ  ؼؼ َِف يس اًس  ؾِ  وذُ حمُ اؽل

 ؛ٍُ ٍصُ ِص ٍ وتَ ٍصُ لِص ثَ  حَق س َ  امَ  ُنِ واشلِّ  َِة  اًلَ ِِف  لص  ا اس خَ فٕارَ 

ـَ  مِ ـَن اًؼي مِ  َُ ٔبه   ؼِلَ ؿُ  َ ن ٍُ بَ  ميِ ؼِ اً ًِ مَ ََ ن ؿُ مِ  َيٌ َِ خَ  اػلٌ ؿَ  مَ َت  َُ مَ تِ  ةِ ي  اًس ي  ٔبُيِ  ا  ٍة ش

ُِ اؽلشَ  ن َُشِّ مِ  سي ـَ ًُ  ًِ مَ ـسالَ  ِسِ وحِ  ثَ ِِف  ِة ا  حٍ ئِ لَ  ؽٍ اظِ كَ  َيٍ ـ ًِ ذَ  ونَ ذُ  فاِث واًّعِ  ا

َِ ََ ؿَ  ص  لَ ـذَ ـ اس  حٍ ؼاضِ فَ  صيٍ ؼظَ  ولٍ و كَ بَ  َُ ؾَ  صَ و اص ََتَ بَ  َِ اثِ َِ حَ  صِ ؼ بٓدِ ِِف  َ  َِ حِ خُ  نُ ِِف  ي

 ..َِ اثِ فَ ؤً  مُ وَ 

 َ ِّ كَ ي وَ ت ..، الٍث مِ خَ ــ ح مُ  اٍث وذَ ـسُ اث مَ مَ ذ كَِ جص  مُ ًِ  ُرحِ ُة اخلَ اؽلشَ  شضلَ تِ  امُ َِؼ ؽ الث

ِ ََِِ حمَ مَ  ريِ ىل كَ ت ؿَ ََ مُحِ  َِ ََ ؿَ  لص  ـواسذَ  صَ ِِؼ ي اصذُ ا اشل  َُ ـ ث ؾَ زَ سَ ــظَ ن مَ  ولُ كَ  َ ن مِ  ي

                                 
 . كذا يف ادلطبوع كلعلَّ الصَّواب " اإلمرار "(1)
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َ  ضيِ واًفَ  ؼلِ اًـِ  ٔبُيِ   ، فَ اثمَ ىصُ واؽل
 
 وًِ ؼؼن سُ ة مِ م  الس  اَة ظَ ا بَ مَ ى تِ ذَـَىؼض اؽلُ   ظلِ َل ا

َ   َُشِّ ىَل ؿَ  اِع ًفَ الَ  يِ ومَح  ،ونِ يُ اًؼي   ؛ازٍ حَ اؾخِ  ونَ ، ذُ ِث للَ ازل   سِ فسَ وبَ  ،ايِن ـَ اؽل

 .يِ ائِ اًلَ  ةِ حَ صثَ ومَ  ََلِ نِ مَ ًِ     

َ الَ ومُ  نِ ائِ صَ وكَ  الِ حوَ بَ  هََؼٍص ِِف  وبَ       .ولِ اًلَ  وزِ سُ ُظ  اِث سَ ث

ؼؼ كَس  مِ اكَ ــــحوبَ  طِاتِ وَ ؼؼوضَ  وِظ صُ ؼوصُ  وذِ ؼِـ وكُ  اِف ــوظَ وبَ  ِط ائِ ـعرَ ًِ  ثَلِسٍصٍ  وبَ     

 َ  .ولِ اًلَ ؼ  اهنُ م  ضَ خَ ً

ُ لَ خَ ثَ  ضِلَ شَ دِ فَ  ـِ مِ  ةٌ و ابَ م، وُُ ِِ اًِ كوَ بَ وَ  يَ َِ ائِ  اًلَ ىَل ؿَ  مُ حاكَ الَ  ري   بٔنِ ــاًض   َيُ َِ ـ حَ  ؼلِ ن اً

َ م ٕان  ُِفاٌَ  ي اذِ ـواًَِ ذُ سِّ سَ اؽلُ  ، وظلُ ٍُ صَ ج  سَ وثَ  هَلُ بٔم  ن ثَ مَ ًِ  سزِ اًلَ  ميُ ؼِ ؾَ  ى سَ ـاًُِ مَ ـًسبس  و

  .اذَ سَ واًس  
 

 

  اُث ـَ ُ  " خاِة نِ  َظَح ًِ  لاذِ ة الاؾخِ ـَ ؽل ٌَل ـُ وُذ اً " َو َُجُ

: َِ  ِِف ِذسَمِذ
َ شَ َُ  ؽَ حِ ظُ   ا:هنَ مِ  حـاٍث ظَ  تَ س  ؿِ  ؽُ افِ اًي   نتُ ا اؽل
َ ـة عحَ مَ ة حـَ ظَ  [6] ص رعوظ نخِبا مُع ؼ، ؾن مَ (6448ُضق س ية )مَ سِ  تِ يّقِ اًّت 

اتؽ من ن نخاجَتا ِف ًَةل اًس  صػ مِ ؼ، وفَ ًِل ـدَ ـ ٌ ي احلَ ؼسسـاسي ؿىل اؽللـقَ  جنُ 

َُ ُؼ، تسِ  002 يةـ ة س ـصِص زح َ ؼحـة ثَ ـ ٍ اًع  شِ مضق، وؿىل   َؽُ مِ ـ ت حَ واً

 .حـاثاًع  

ِا ؼ ِ ـ َ ـ وؾ  ،(ه6402) ةـٌـ سَ  صَ ؼ مِ ِِف  ةـوضَ ًص  اِب  ةـِ  فِ ََ ة اًس  ــَ ة اؽلعحَ ــحـَ ظَ  [0]

َ  اِث وزَ ًضُ ن مَ مِ  يَ ؼ، وُِ وتةٍ ؼسُ ـ ٌ ـ مَ  صُ ؼِـ قَ  اثٌ ـلـِِـَ ثَ  ـِ ـَِاؽل َيط ي ابًصِّ َمِ س اً

 .ايَ ََ ؿَ  خةَ ٌل نَ نَ 
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اهَة ـِا زَ ؼ ـَ ـ دَ ـ (ه، ث ظَ 6482ة )ـضق سٌمَ سِ ي تِ ؼالمــة إلسـذَ ـ ة اؽلى حـَ ظَ  [4]

 (ه.6492س ية ) ةً ـَ اتِ (ه، وزَ 6489ية )س َ  ةً ثَ ًِ (ه، واثَ 6484)

اذز ـحس اًلَخ ؾَ ـ اًض   َقِ ِـَ (ه، تخَ 6496)ضق س ية مَ َان تسِ ة ذاز اًحَ حـَ ظَ  [4]

 .ايَ ََ ؿَ  َُ مَ ـاس ةَ ىذُ ن ٍَ بَ  ونَ ذُ  ؼ زمحَ ظلؼ ألزنؤوظ 

ت س ية )ًىُ َفِة اِب از اًس  ظحـة ازل   [2] َخ  ـََق اًض   حلِق وثَ خَ (ه، تِ 6421ًو

 َ  سز.ظل اًحَ  سز جن ؾحسِ ت

ِق حلِ خَ (ه، تِ 6428)َيط س ية وسًؽ ِف اًصِّ رش واًخ  سى ًٌَ  ة ذاز اًُِحـَ ظَ  [1]

 ةَ ـذَ ونَ ؼ  َ ظلـمـزحؼ اؤوظ ـاذز ألزهــس اًلــدــ َخ ؾ ـََق اًض   ي وثَ صِ وَتَ 

َُ يَ ََ َ ؿَ مُ ـاس  .تٍ اؽلص  شِ ا 

ًـاط ســية س ابًّصِ ـة اؽلًؤـدَ ـ ذَ ـ ى ـ ق ومَ ؼضـ مَ سِ ـان تِ ـِـ ة ذاز اًدَ ــدـ ذَ ـ ى ــ ة مَ حـَ ــ ظ  [0]

َ َخ ؾحس اًلَ (ه تخحلِق وثـََق اًض   6464) َخ ــ ي اًض  رصِ ؼسزان، وثَ اذز ت

 َ  س ؾَون.حم  ري مُ ِض ث

ُِ ة اِب َ  مِ ـ ِ اجن ثَ حة ىذَ ة مَ حـَ ظَ  [8]  حسِ ــــ ف جن ؾَ صَ ؼؼصبَ  جِ ؼًِص ؼرؼق وثَ ؼِــ خحلِ تِ  ،صتًلا

 .(ه6464س ية )حؽ وذ ظَ اؽللُع 

ٌَ از مِ ة ذَ حـَ ظَ  [9] َ ــاؾـدَ ـ عِّ ؼ ص  ة ى  مَ ة تِ وذً  ـُ ة اًسي َ  َمِ ة اًـِ ضَ ة اٍهن  حَ ىذَ ص مَ ؼضـ ة ه

 خ.ؼزًِ ون اتَ مة ذُ ص  اؽلىَ 

ٌَ ـِـ م ـ از اًع  ة ذَ ــَ ـدظَ  [62] ، ِف (ه6461ية )س َ  َيطوسًؽ ابًصِّ ؼص واًذ  ؼضٌـ   ـ ـي 

 ( ظفحة.02)

َ ت ِف مَ ـَ حِ ائي ظُ سَ زَ  ةوؿَ جمُ ضن مَ  [66]  (ه6442)ية س َ  ،صمِ ياز تِ عحـة اؽل

َ  ىلـؾ ـُ ؼِـ ن زم ؼص تـِـ ة ؾ ـلَ ـفـه ٕال  42فحة من اًع   ،جسيًل اًي  ـِـ لَ ـ ح اً
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 س جنِ ٔبمحَ  ز جنُ اذِ حس اًلَ َخ ؾَ يا اًض   ََ ق ؿَ ا وؿَ  ٍثَ ذِ ح ٔبحادص  ، 22 فحةاًع  

 .ؼ زمحَ ظل ثـالؼ ان سزَ فى اؽلـصوف ابجن تَ ععَ مُ 

 ائِ لَ ي وؾَ ائِ سَ رش زَ وغ ؾَ مُ ــجمن مَ ـة ضِ حـَ ظَ  [60]
 
س ٔبمحس حم  َخ مُ اف اًض   ُشَ س اِب

 ه.(6442)از س ية ة اؽليَ ـَ عحَ ؽ ِف مَ حِ ظُ  ،المؾحس اًس  

 ـَ حِ ي ظُ ائِ وؿة زسَ جمُ ؼمن مَ ـة ضِ حـَ ظَ  [64]
 
حس س ٔبمحس ؾَ حم  َخ مُ اف اًض   ُشَ ت اب

 ه.(6426)از س ية ة اؽليَ ـَ عحَ ؽ ِف مَ حِ ظُ  ،الماًس  

َ سائي وؿة زَ جمُ من مَ ـة ضِ حـَ ظَ  [64] خ ؼًزِ اـص ذون ثؼعف ِف مِ ازِ ا ذاز اؽلـَ تَ رَشَ و

س حم   مُ ًِل َخ ؿَ ص واًض   ؼانس صَ حم  مُ  سمَ ـَخ ٔبحة اًض   ـــصاحَ ؼؼَح ومُ حِ ؼؼ ع خَ تِ 

 .691فحة ٕال اًع   602 فحةن اًع  ص مِ ؼصانِ 

ِّ ي ٌَمُ سائِ زَ  وغ ِف زالِج جمُ من مَ ـة ضِ حـَ ظَ  [62]   ؛فؤً
 
"،  وّ َُ ة اًـُ فَ ظِ  اُث زحَ " ا

يـ " اً"، وَ  يِ ــبًٔوــاًذ   مي " رَ  وَ  َ ـ اًض   ياًةِ ـِ ـ ة "، تِ ــَ ـمـَ حس ظل ـ سز جن ؾَ ــَخ ت

 َ  .(ه ِف جمسل  6461ًت س ية )وَ ًىُ ري اِب زِ رش ذاز الَ اًحسز، و

" لاذ الاؾخِ "   اِب  ،(ه6462س ية ) صؼصبٓن ِف مِ ؼة اًلُ ـدَ ـ ذَ ـ ى ـ ة مَ ــَ ـدـ ظَ  [61]

ُ  ؛لِقخ وتَ اسة وَُش زَ ذِ  شا الا ،اشم ٔبتو اًـح  يـِ ؿاذل ؾحس اؽل   ُو ُو

َ فاثِ ة ِف مسذ مؤً  حَ زَ  ا كال اجنُ مَ ـَ نَ خِ صمجَ فاثَ ِف حَ مؤً   اؽلشهوز ِف تَانِ 

لاذالاؾخِ  زًُ ؛ حُ 
 (1)

ُ اّنَ صَ  ٕار ةئَُ ِّ سَ  ةحـَ ظَ  اىهن  ًَ ،  َ اثِ َلَ ِـَ خَ ق اؽلشهوز تِ حلِّ ا اؽل

ُ  اؿةمَ ة واجلَ ي  اًس ي  هنج ٔبُيِ مَ ة ًِ فَ اًِ زَ اؽلُ   .زحشَ ََُ ت.. فَ صَ اؾِ صَ الَ  سِ لَ ـخَ مُ ًِ  زُ لصِّ اؽل

                                 
 .3/127الذيل على طبقات احلنابلة  (1)
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َُ صَ ، كَ ؼلِ اًـِ  حةِ ََ عَ ة تِ اظ  ة ذَ حـَ ظَ  [60] س حم  مَ  جنُ  ظلِ  حسُ َخ ؾَ ا اًض   يَ ََ ق ؿَ ؼا وؿَ  ـٔب

 سَ ـهِ  سازِ تِ  وِج ؼحاًحُ  سمُ ا كِ  ِِبَ ان، اؾخ َى مَ ـٌِـ َ اًلُ 
 
ول ة الس حـَ م، اًع  الَ ـساً ال

 سَ ؾن ذاز هِ  ،ُؼ(6401)
 
 م.سالَ اً ال

َخ ؾحس ظل جن مُ ؼؼؼؼؼَظحـَ  [68] ــــمصاين ضِ ؼؼحــم  ة اًض   َ  َِ ذــاتِ ـ من نِ ـس اًض  :  ؽـاثِ اؽل

ـِ خُ َمُ ؽ ٌِ امِ " اجلــَ  ًّصًِؼؼؼؼؼاط، ؼؼن اِب ظَ از اًوَ ــسَ ىـخدــة مَ ؾن مــ  ة "،َ  ــــَمِ ون اً

فحة  مـةَ اٌَي  َبوَزَذ  حـة اًث اهَة ِمٌَ.ـضِ  ،026ؼؼ  682ِف اًع   من اًع 
   

 

 

  َلاذِ ة الاؾخِ مـَ ًُ "  خاِة نِ   اُث ومَ ٌؼُ م :" 
 

 ؛َِج ؾَ  َِ ص  تِ لَ وثَ  زاٍُ ن بَ ي ِلَ ازِ  اًحَ ِج لَ ف  ا وَ م  مِ وَ 

  صُ ائِ ٌَ مَ  [6]
 
َ  اذِ سـَ ال ِف  ،يحِ ؼذؽ اًفَ ـاًت جن فَ مزَ ـن حَ زَ  ٍَ يِب ِلَ  ؛اذِ لَ الاؾخِ  ةِ مـَ ًُ  ؼمُ ه

 .( تُتٍ 041)

 ي ِِف ؼِعِ يلِ وق اًض   ازُ محس سَ س وزل بَ حم  مُ ًِ  ؛ةمـَ اٌَي  اذِ لَ اؾخِ  نمِ  ةِ مـَ اًض   اذُ ٕاًلً  [0]
 .( تُتٍ 022)
ُ  وػُ َُ تُ  [4] َ  صاذِ اؽل ( 41 )ِِف  نؼاحِ ـاخ بٓل ظَ جن نََ  ظلِ  سِ ـدـ ـَ ًِ  ؛ذِ لاالاؾخِ  ةِ مـَ ًُ  ؼمُ ه

 .تُتٍ 
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  ِوَحــاُث  ن ُ "  اِة خَ ُُشُ  ": لاذِ الاؾخِ  ةِ ـَ ؽل
 

 :اؽلَعـُحوؿَةُ  - بٔ 

 ِِ وِل، وِمن حِؼؼؼؼؼُر َمٌ ثِ  نَ و ؿٌة؛ ِمن َحُِر اِلدِذعاِز واًعي ِة ــــِ  ـ ج ؼِ َؼ ريٌت و ُمذَيّوِ

خِ وبسس ـَصِط، وِمهنا ؿىل س حِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِي اؽِلثاِل ل احلَِص:ـاًرش   َُوِة اً
 

ـُ ؼاًس جن ظَ ـم  ـحؼَخ مُ َض   ٌِ  "؛ لاذِ الاؾخِ  ةِ مـَ ًُ  خُ َُش "  [6] يمِ ـِـ ثَ ح اً
 (1)

 ؽ حِ ، ظُ 

ول ة الس ـــداًع   ،صوثؼِحَ ساَل تِ سة اًّصِ ؤس  ومُ  ،َيطًصِّ صس اِب حة اًصي ىذَ ؾن مَ 

ري فِ ة سَ ـدــ ىذ ــ ازي وم ــرَ ة إلمام اًحُ ـدـ ىذ ــ ن م ؼؽ ؾحِ ظُ  (ه، ُث  6424)س ية 

ن ظَ اًوَ  ن ذازِ ا ؾَ ًضً ؽ بَ ـدِ ، وظُ  وذؼؼحس اؽللُع ُشف جن ؾَ ياً بَ ؾخِ َيط اِب ابًصِّ 

َيط ة ابًصِّ ـًص  ؼدَ ـ ظَ  ؽ ؾن ذازِ ـدِ ـ ، ث ظُ (ه6464ية )ـ اط س ـًّصِ ؼص ابًؼضٌـ   ـ ٌَ 

 . ظفحة 694ِف  ،(ه6462) اًثةحـة اًث  اًع  

حس ــــ ؾَ  س ظل جنِ ـدَخ ؾَ ـ ض  ـ َ ـ ً  "؛ اذــلالاؾخِ  ةِ ــَ ـمًُ  نِ ؼذـ ىل مَ ؿَ  َلاُث ِـَ اًخ  "  [0]

َ حوِ  وبَ ةَل س ئِ ن بَ ؼازت ؾَ حَ ـ ٍصن وُو ؾِ ؼدـ من اجل ـحاًص   ا يَ فِ  خَ ـة َُشَ ـمـىل اٌَي ة ؿَ ت

 ُ ـَ ا اؽلـَ يَ فِ  حَ ؼوضَ وبَ  ،وًةلَ اث اٌَي فصذَ اؽل ُِ ة اؽلـَ ال  ـعُ ًِ  ةـً  سِ لَ اين اً ـِ ـا ة ــِ  ـ َمِ س اً

َ َيَ ًصِّ فري اِب ـاز سَ ن ذَ ؼؽ ؾَ حِ ظُ  ،62/6/6494مٌَ س ية ِيى ؼ اهذَ  رش ذاز ط و

 ،(ه6460ية )ول س َ ـة الس ـدـ اط اًع  ـًؽ ِف اًّصِ ـوسًؼص واًذ  ؼضمَـي ًٌَ  اًع  

 َ ًل جن ـَخ ؾـ اً اًض  ـٌـ ذِ ـ ؾ اِب  ،(ه6461مَـي ِف س ية )ــ ذاز اًع   َُ ـثصَ ؼضَ ـ وه

 وس.حسن ٔبتو ًُ 
                                 

أشرطة، كالشيخ سامل الطويل  2أشرطة، كالشيخ ىشاـ البيلي يف  9كقد شرحو الشيخ عبد العزيز الراجحي يف  (1)
  .ريط، كالشيخ سامي بن زلمد الصقَت، كغَتىمش 31يف 
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[4]  " 
 
ن مَ ـس اًصحـدـ ؾ  جنِ  حس ظلِ َخ ؾَ ٌَض    ؛" اذِ لَ الاؾخِ  ةِ مـَ ًُ  خُ َُش  اذُ زصَ ال

َُ ـَ حَ ظَ  ،َؽاؽليِ س مَحَ  س جنُ حم  َ مُ ثَ ــ ً اذِ حَ ح بَ ص  ؼؼٍ ودَ س  ـٔبؾ ،اجلرٍبن َحة از ظَ ذَ  خ

خ َُش  نؼازت ؾـدَ ـ و ؾِ ، وُُ ظفحة 400ِف  (ه6468ول س ية )حـة الٔ اًع  

 ؼِـ س صَ ــجِ ؼسـ ة ِف مَ ــِ  ــ مِ ـ َ ـ وزت اًـِ س  ــَخ ِف اًاًض   
 
مَة ـ ِ م اجن ثَ الَ ؼؼؼؼؼسخ ال

َ ت َكَ واً   ،َيِط ًصِّ اِب   .ًطَُشِ  61 ت ِِف ه

س جن حم  س جن مُ ـًسَ  ٌَض َخِ  ؛" اذـلَ ـذِ ـ ة الاؾ مـَ ًُ  حِ ؼِـ وضِ ٕال ثَ  اذُ إلزصَ "  [4]

ص ؼائوي ابجلزَ ؼؼدَ اج اًي  ريَ ن ذاز اؽلِ ؽ ؾَ حِ ، ظُ ؼ  زمحَ ظلؼ  يؼؼؼَــاذي اؽلسدَ َُ 

ًِ ـٌـ ذِ ـ ؾ اِب  ،(ه6444)ة ـٌـ س  ة ألولـــدـ اًع   ،ةــمَ ــاظِ اًـَ  ًس س جن سَ ـم  ـحؼمُ  ا

 ظفحة. 682 ًل ِفاؽلسذَ 

َ اًؼؼؼّزِ "  [2]  جن دضري ًِل ؿَ َخ ٌَض    ؛" ــاذِ ــلَ الاؾــذِ  ــةِ ـَ مًُ  صخِ ؼؼؼي صَ فِ  ؼؼؼؼؼاذُ ه

و مَ  ،اخلضري  .ؽ ٔبم لَ حِ  ٕان ظُ ٔبؿؼلَ  ة، ولَ َ  وثِ يىدُ ة اًـَ حىَ ِف اًض   وذ وحُ ُو

[1]  " ُ ، ريح اًلعِ اًِ جن ظَ  حس ظلِ ؾَ َخ ٌَض    ؛" اذلَ ة الاؾخِ مـَ  ًُ ىَل اذ ؿَ فَ س خَ اؽل

 .فحةظَ  622ِف  ،(ه6404)س ية ة ألول حـَ اًع  

ظل جن حس ـ َخ ؾ ــ َض  ٌ  ؛" لاذِ ـذِ ـ الاؾ  ةِ مـَ ًُ  خُ َُش  حاذِ اًـِ  ّةِ زَ  ريُ ـِس ـ ِ ـ ثَ "  [0]

 ة،وثَ  دُ ة اًـيىَ حىَ وذ ِف اًض   وحُ ؼم ،ظفحة 094وايل ؼِف ح جؼموذ اًفًصـحَ 

 .م لَ ؽ بَ حِ ٕان ظُ  ؿؼلَُ ول بَ 

 ِِف  سـِـ مِ ـ ِ ِـ َؼ س اٌَي حم  ؼمُ  ان جنِ ـمـَِـ َخ س ــ َض  ٌ  ؛" اذلَ خِ ـ ؾ الا ةِ مـَ ًُ  خُ َُش "  [8]

 06ي ِف جِّ ؼوسُ  يىدوثَة،ـ حىة اًـ ــ  اًض  وذ ِِف ؼؼوحُ ؼمَ  ،حةؼظف 90وايل ؼؼح

 .ٕان ظحؽ ٔبم ل ول ٔبؿؼلَُ  ،ُشًط
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[9]  " َ َخ سـس جن َض   "؛ ٌ  اذِ ـلـذِ ـ ة الاؾ ــــمـَ ًُ  صخِ ؼحاذ ِف صَ اًـِ  زّةِ  ًسُ سسِ ج

 004ِف  ،وسيؼؼؼجؼؽ ؾن ذاز اجن اًـدِ ـ صي، ظُ ؼجؼحؼاً ظلِ  حسِ ؾَ  ـَس جنِ سَ 

 (ه.6408) س ية ة ألولحـَ اًع   ،ظفحة

 حٌان تًتِ  ؼلـلَ ـتِ  "؛ اذلَ ـذِ ـ ة الاؾ مـَ ًُ  خاِة نِ  نتِ مَ  ىَل اذ ؿَ اًوك   ـََُق اًخ  "  [62]

س ية حـة ألول ، اًع  حة ألسسيىذَ ؽ ؾن مَ حِ ظُ  ،اينـمـِـ س اً حم  ؼمُ  ؿًل جنِ 

 (ه.6442)

ن ذاز ؽ ؾَ حِ صي، ظُ يلَ ـ ن سـوذ اًـ مَ ـًَخ بَ َض   ٌ  اذ "؛لَ ة الاؾخِ مـَ ًُ  خُ " َُش  [66]

 .وسًؽِ رش واًخ  ًٌَ   ازتاحلضَ 

 َي س جن يَ مَ ـخ ٔبحؼِـ َض  ٌ  اذ "؛ـلَ ـذِ ـ ة الاؾ ــمـَ اذ ؿىل ًُ ـَِ ـ جِ ؼ اً  سُ ـوائِ ؼ" اًفَ  [60]

 ( ُؼ.6441) س ية ة ألولحـَ ص، اًع  مِ اح تِ ـهنَ ن ذاز اؽلِ ؽ ؾَ حِ جمي، ظُ اًي  

[64]  
 
ج، ؼِس اًفًصس فَ حم  َخ مُ َض   ٌ  اذ "؛لَ ة الاؾخِ مـَ صخ ًُ ؼاذ صَ ـدَ ـ اًـِ  اُف تَ " ا

 (ُؼ.6404)س ية  وَل ة الس حـَ ؤت، اًع  ؤًُ از اٌَي ن ذَ ؽ ؾَ حِ ظُ 

س ـديب ؾَ َخ بَ َض   ٌ  اذ "؛لَ ة الاؾخِ ــمـَ ة ًُ اسَ زَ خ وذِ اذ َُش حَ اًـِ  ّةِ زَ  ذحُ " فَ   [64]

ؽ ؾن حِ ـ ظُ  ،يِن سَ اين اًـَ مَ ـََِ ـَس اًسي ـ س جن سَ حم  اػل جن مُ ِس جن سَ ؼ ن فَ مَ ـحاًص  

 ـة ألولـدـ اك، اًع  صَ ؼلصذِ ؾي اِب اذِ ام اًوَ حة إلمَ ومىذَ  َين،سة اًص  ؤسَ از مُ ذَ 

 (ُؼ.6446) س ية

ص، ؼِـ ض ؼ وذ بٓل د حمُ ؼس جن مَ ـحم  مُ  َخَض   ٌ  ؛" اذلَ ـذِ ـ ؾ الا ةِ مـَ ـًُ  صخُ ؼؼصَ "  [62]

 .(ُؼ6440حـة ألول )صس، اًع  اًصي  حةِ ىذَ مَ  ازِ ؽ ؾن ذَ حِ ظُ 

[61]  
 
 ـدَ ـ اذ اًـِ ـزصَ " ا

 
محن جن اًص   ؾحسِ  َخَض   ٌ  ؛" اذلَ ؾخِ الاة مـَ ًُ  ايِن ـَ ـ مَ َل اذ ا

اً ؾحس ظل ـٌَ ـ ذِ ـ ظفحة، ابؾ  644سمًصة ِف از اًخ  حؽ ؾن ذَ  اًرباك، ظُ ِص نَ 

 (ُؼ.6444ة ألول )حـَ اًع   ،حميس اًسّ حمَ مُ 
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 :اؽلَسُمؼوؿَةُ  - ة

وِل، وِمن حِؼؼؼؼؼُر َمهنَجَ ِة ؼٌـ ذَ ـ ريٌت و مُ ـثِ ـ ي نَ ؼوُِ  ؿٌة؛ ِمن َحُِر اِلدِذعاِز واًعي ّوِ

ـَصِط،  خِ وبسسَُوِة اً  ؼؼؼؼؼؼؼؼِي اؽِلثاِل ل احلَِص:ِؼؼحِ وِمهنا ؿىل س َ اًرش 

 .ٔبُشظة (4ِف )ي مِ ـِـ ثَ جن ؾُ س جن ظاحل حم  َخ مُ اًض    ُشخُ  [6]

ـَ مَ ـََِ محن فِس اًسي تو ؾحس اًص  بٔ َخ اًض    ُشخُ  [0]  .اً ( ُشًع02ِف ) يِن سَ اين اً

ـِ ـُ ص جن سُ مُعَ َخ اًض    ُشخُ  [4]  .يُشًعِف  َسوذ اً

 .ةظٔبُش ( 1ِف ) ويصياًخي  نحِس ؾحس اؽلُ  سَخ مَحَ اًض    ُشخُ  [4]

َُ حم  ًس جن مُ سَ َخ اًض    ُشخُ  [2] َ اذِ س جن  اً ( ُشًع64ِف ) ًِل سذَ ي اؽل
 (1)

. 

ٓ ح ؼاًظَ َخ اًض    ُشخُ  [1]  .ةظٔبُش ( 4ِف ) َخل اًض   ب

( ُشًط60ِف ) انوسَ ح اًفَ ؼظاًَخ اًض    ُشخُ  [0]
 (2)

. 

 .ةظٔبُش ( 2ِف ) سزاق اًحَ س  اًصَ  ؾحسُ َخ اًض    ُشخُ  [8]

 .ٔبُشظة( 4ِف ) يِص يلَ ٍز اًَـ ِز حس اًـَ ؾَ  ؾحس ظل جنُ َخ اًض    ُشخُ  [9]

 .اً ًع( َُش 60ِف ) يمِ اًِ ان جن ؾحس ظل اًس  ـمـثؾُ َخ اًض    ُشخُ  [62]

 .اً ( ُشًع10ِف )ي ِص ائِ زَ اجلَ  ايِن ضَ مَ ٍن زَ ازلِّ  ؾزي َخ اًض    ُشخُ  [66]

ُِ مَ َخ اًض    ُشخُ  [60]  .ٔبُشظة( 1ِف ) اينحعَ ص جن ػافص اًلَ ا

 .اً ( ُشًع61ِف ) سالنسـَس زَ س حم  مُ َخ اًض    ُشخُ  [64]

ٓ س محموذ حم  مُ َخ اًض    ُشخُ  [64]  .اً ( ُشًع02ِف ) ل دضريب

 ةظٔبُش ( 62ِف ) اؿلموذ جن ظاحل ؾحس اًصمحنَخ اًض    ُشخُ  [62]
(1)
. 

                                 
 . يف ادلطبوعات كقد سبق ذكره (1)
 . صفحة 282مث طبع عدة طبعات منها باعتناء الشيخ عبد اليالـ بن عبد ا اليليماف يف حوايل  (2)
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 .ًعاً ( ُش 02ِف ) ف اًلفِطوسُ َخ ًُ اًض    ُشخُ  [61]

 ( ٔبُشظة.9ِف ) ميـِـ حَ َخ سـس جن ظاحل اًسي اًض    ُشخُ  [60]

 ( ٔبُشظة.62ِف ) انـمـيِاًلُ َخ ؾحس ظل اًض    ُشخُ  [68]

( ٔبُشظة1ِف ) ُِِب خَ اغ اًـُ َخ سِي جن زفِ اًض    ُشخُ  [69]
 (2)

. 

ياينام جن ؾحس ظل اًس ِّ َع َخ ؾِ اًض    ُشخُ  [02]
 (3)

. 

 .ًعاً ( ُش 64ِف ) َخ مععفى مربماًض    ُشخُ  [06]

 ( ٔبُشظة.2ِف ) محمس ارلٍُجن  َخ ؾامثناًض    ُشخُ  [00]

  ( ٔبُشظة.4ِف )جمي َخ يي اًي  اًض    ُشخُ  [04]

 ( ٔبُشظة.4ِف )اجلاجصي  َس ظلِ حَ َخ ؾُ اًض    ُشخُ  [04]

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

ن دار ػعى  عى بً و، كطي عً ارح، كىي موجودة يف موقً "؛ ٖتت إشراؼ الشَّ  تيسير لمعة االعتقادت بعنواف " غى رِّ كقد فػي  (1)
 . صفحة 213ياض يف الوطن بالرِّ 

 . اية بالرياضعن دار الرَّ طبعت  (2)
 . ر بعدنشى "؛ كمل يي ياد قريرات الجِ الت  كقد فػيرِّغت بعنواف "  (3)
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o  َيخِ ث ٌَ ِ: 
َ وكَ    نتُ س بسًِلَي ُشا اؽل

 
ًً ظَ ا اًل ِمن ِكَدي:ًَا ُمسَ وثِ ًلا  ج 

 .ايِن حَ م اًكَ ـل اجن ساًاذِ دِ ؿَ ؼؼ الَ    

َؼمِ يِب ؼؼ و ألدِ  بَ     َ  ٔبمَحس اًض    يب.لصِ ي اؽل
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      نُ ؼذــ مَ ـ اً                          
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    ميِ حِ اًص   محنِ اًص   ظلِ  سمِ ثِ             
 

 

ِ  مسُ احلَ              ِ انٍ َمؼسَ   ُكِّ ِِف اؽلَـُحوِذ  ،انٍ سَ ًِ  ُكِّ جِ  وذِ مُ اؿلَ  ،غِل  و َُؼيَ  ي لَ ، اشل 

َ  لَ وَ  ،نٌ اكَ مَ  َِ َمِ ن ؿِ مِ   ٍَ َن  ثَؼوَ  ،اذِ هؼسَ الَ وَ  اٍِ ص حَ الَ  نِ ؾَ  ي  خَ  ،بٔنٍ ن صَ ؾَ  بٔنٌ صَ  هُلُ ضلَ ٌ

َ وَ  ،ذِ ولَ الَ وَ  ةِ دَ احَ اًع   نِ ؾَ   ،ريِ فِىؼًخ  اِب  ولُ ُلؼاًـُ  هُلُ ثِّ َمؼ ثُ  لَ  ،اذِ حَ اًِـ  َؽِ  مَجِ ِِف  َُ كُ حُ  شَ فَ ه

ِمَُؽ اًَْحِعريُ  } ،ٍصِ عوِ ًخ  اِب  وُة َُ اًلُ  َُ وه ُ خَ ثَ  لَ وَ  َو اًس  ُُ ًٌ َو ٍَ َكِثهِْلِ َشْ ًَُْ } 
(1)
. 

مْحَُن ؿىََلٰ  } ،ىَل اًـُ  اُث فَ اًّعِ ، وَ س  َى احلُ  اًُ سَ الَ  َِلُ   َخَوٰى َِلُ َمؼا ِِف  اًص  ْصِص اسؼ ْ ـَ اًْ

ؼؼَلُ  ـْ َ ً َُ ه 
 
َِْص اِبًَْلْوِل فَا ْن َتْ

 
ٰى َوا َ َت اًرث  َماَواِث َوَما ِِف اَلْزِط َوَما تَُهَْنَُما َوَما َتْ اًس 

ؼ  {ص  َوَبْدَفؼؼىٰ ؼاًّسِ
(2)

، ىؼؼٌلً حُ وَ  تً ز  ِؾؼؼ وقٍ زَُؼمَ  ُك   صَ َِؼؼكَ ، وَ َؼٌلً ؿِ  ًٍ َش  ُكِّ ِجؼؼ اَظ َحؼ، بَ 

ٌَلً ؿِ وَ  ةً محَ زَ  ًٍ َش  ُك   ؽَ سِ وَ وَ 
(3)
َُعؼوَن  } ، ؼَلُ َما تَؼْيَ َبًْؼِسِيْم َوَمؼا َذََْفُِؼْم َوَل ُيِ ـْ َ ً

َِ ِؿًَْما  { ِت
(4)
. 

َ  َِ تِ  َف ظَ ا وَ مَ تِ  وٌف وُظ مَ  ـَ  َِ اتِ خَ  نِ ِِف  َُ فسَ ه َ  انِ سَ  ًِ ىَل ؿَ وَ  ،ميِ ؼِ اً  ؛ميِ صِ اًىَ  َِ ِِّ خِ ه

ًَ ا خَ مَ  ُكي وَ         .صبٓنِ اًلُ  ؛ِِف  ا

َِ ََ ى ؿَ فَ ععَ اؽلُ  نِ ؾَ  ح  ؼو ظَ بَ                          .مُ الَ اًس   َ

  ؛ةَ حَ وَ  :نِ محَ اًص   اِث فَ ن ظِ مِ 
 
َِ لِّ ََ ثَ ، وَ َِ تِ  انُ مَ ـًال   .ولِ دُ اًلَ وَ  ميِ سَِ ًد  اِب  ِ

َِ ضخِ اًد  وَ  ًيِ بٔوِ اًخ  وَ  ذِّ ًص  اِب  َِلُ  ِط ـصي اًخ   صكُ حَ وَ                              . َيِ مثِ اًخ  وَ  ِ

                                 
 . 11( سورة الشورل آية: 1)
 . 9ػػ  1: اآليات( سورة طو 2)
 . " ِحلما  يف ادلخطوط "ض": "  (3)
 . 112( سورة طو آية: 4)
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  ؛ةَ حَ وَ  ضِلَ ن رَ مِ  صَكَ ا بَ مَ وَ  
 
َ  َُ اثُ زحَ ا   .فؼاً ً

اٍُ ـيَ مَ ًِ  ِط صي ـَ اًخ   صكُ حَ وَ                                  
(1)

  َُ َمَ ؿِ  ذي صُ ىَ وَ ، 
 
 .هِلِ ائِ  كَ َل ا

ِّ  هِلِ كِ  نَ ىَل ؿَ  َُ ثَ ِسَ ؾُ  يُ ـَ نَ وَ  ِ  ؼلِ  اًـِ ِِف  يَ زِ ؼاسِ اًص   ًقِ ِص عَ ًِ  اؿاً حَ اث  م ِِف يِ ََ ؿَ   ظلُ ز َى بَ  ٍنَ اشل 

ُ  َِ اتِ خَ نِ  َ ححَ س ُ  وِِلِ لَ تِ  يِ حِ اؽل َِ ُك  ِمْن  }: اَل ـَ ثَ وَ  َُ اه ؼْلِ ًَُلوًُوَن بَٓمٌ ا ِت ـِ اِِسُوَن ِِف اًْ َواًص 

ِّيَا   {ِؾْيِس َزت
(2)

ٍَن ِِف  }:  ًهِلِ نِ ثَ  َِ اتِ ضَ دَ مُ ًِ  ًيِ بٔوِ ي اًخ  لِ دخَ مُ  مِّ  رَ ِِف  الَ كَ وَ ،  ِ ا اشل  فَبَم 

ؼَلُ ثَبِْوً ـْ َ ًَ ثَبِْوًهِلِ َوَما ً ًَ اًِْفْذيَِة َواتِْخَلا َُ اتِْخَلا ََ ِمٌْ َ وَن َما جََضات ـُ ْم َسًٌْف فََِخ ِح ل  ُكَُوِِبِ
 
هَلُ ا

 { ظلُ 
(3)

َ صَ كَ ، وَ ًفِ  اًز  ىَل ؿَ  ةً مَ الَ ؿَ  ًيِ بٔوِ اًخ   اًَ لَ اتخِ  يَ ـَ جَ ، فَ  ، مِّ  اشل  ِِف  ةِ ذيَ اًفِ  اًِ لَ تخِ اِب  َُ ه

َ ححَ س ُ  وِِلِ لَ ، تِ وٍُ سُ َع ا كَ م مَع  ُِ اؾَ ظمَ بَ  ؽَ عَ كَ ، وَ وٍُ َُ م  ا بَ م مَع  َِبُ جَ حَ  ُث   ؼَلُ  }: َُ اه ـْ َ َوَما ً

ل  
 
 { ظلُ ثَبِْوًهَلُ ا

(4)
 . 

  الَ كَ 
 
َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ ؼ  يَ يحَ ـ حَ  س جنِ حم  مُ  جنِ  سُ مَ ـحبَ  ظلِ  حسِ ـ و ؾَ تُ بَ  امُ ـمَ ال  ؼ ي

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   ولِ  كَ ِِف    } : ؼل َ سَ وَ  َ
 
  لُ نِ ًَ  ظلَ  ن  ا

 
ًِ  َسَ َل ا  { اهََ ازلي  ا

(5)
و ، بَ 

{  
 
 { ةِ امَ َِ  اًلِ ى ِِف صَ ٍُ  ظلَ  ن  ا

(6)
 :ًِر اذِ حَ الَ  ٍِ شِ َُ  ََ ص حَ ا بَ مَ وَ  ،

َ ، وَ اهنَ مِ  ُئاً صَ  ذي صُ ىَ  لَ ، وَ ـ َى مَ  لَ ، وَ ٍَف نَ  لَ وَ  ،اِِبَ  ُق سِّ َع هُ ، وَ اِِبَ  نُ ؤمِ هُ "   ن  بَ  ـؼلَُ ه

ًَ ا خَ مَ  َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولِ سُ  زَ ىَل ؿَ  ذي صُ ىَ  لَ ، وَ ق  حَ  ولُ سُ اًص   َِ تِ  ا  لَ وَ  ،ؼل َ سَ وَ  َ

 َ َ  َِ تِ  َف ظَ ا وَ م  مِ  نرَثَ بَ تِ  ظلَ  ُف عِ ه َ كَ  لَ وَ  سٍّ حَ  الَ تِ  َُ فسَ ه َو  } ةٍ اً ُُ ًٌ َو ٍَ َكِثهِْلِ َشْ ًَُْ

                                 
 . كقد سبق بياف ميألة التَّفويض عند ابن قدامة( 1)
 . 9سورة آؿ عمراف آية: ( 2)
 . 9( سورة آؿ عمراف آية: 3)
 . 9( سورة آؿ عمراف آية: 4)
 . كغَتىم ،عن أيب ىريرة رضي ا عنو( 9173أمحد )ك ، (918ميلم )ك ، (1111البخارم )ركاه ( 5)
 . ، كغَتىمعن أيب ىريرة رضي ا عنو( 422ميلم )ك ، (9121، 9121البخارم )ركاه  (6)
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ِمَُؽ اًَْحِعريُ   { اًس 
(1)

َ ، وَ  َ ، وَ الَ كَ  امَ ـنَ  ولُ لُ ه َ  َِ تِ  َف ظَ ا وَ مَ تِ  َُ فُ عِ ه َ  ، لَ َُ فسَ ه ى س  ـَ خَ ه

َ  لَ ، وَ ضِلَ رَ   لَ ، وَ َِ اِبِِ ضَ دَ مُ وَ  َِ حكَِ مُ  َِ ُكِّ  صبٓنِ ًلُ اِب  نُ ؤمِ ، هُ يَ فِ اظِ اًوَ  ظُف وَ  َُ لُ حَُ ً

َُ ؾَ  ًيُ ِز ىُ  َ  لَ ، وَ ْت ـَ يِّ ص ُ  ةٍ اؿَ يَ ض َ ًِ  َِ اثِ فَ ن ظِ مِ  ةً فَ ظِ  ي  لَ ، وَ ًرَ سِ احلَ وَ  صبٓنَ ى اًلُ س  ـَ خَ ه

 َ َُ نُ  ََف نَ  ـؼلَُ ه   ضِلَ رَ  ي
 
َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ولِ سُ اًص   ًقِ سِ ــعخَ تِ  ل  ا  َتِ ـ دِ ـ ث ثَ وَ  ؼل َ سَ وَ  َ

 " صبٓنِ اًلُ 
(2)

 . 

  الَ كَ 
 
  جنُ  سُ حم  مُ  ظلِ  حسِ و ؾَ تُ بَ  امُ مَ ال

 
َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  يـِ افِ اًض   ٍَ ـًذِز ا "  :ؼ ي

ًَ ا خَ مَ تِ وَ  ،علِ اِب  ٌُت بٓمَ  ًَ ا خَ مَ تِ ، وَ ظلِ  ولِ سُ صَ جِ  ٌُت بٓمَ ، وَ ظلِ  اذِ صَ  مُ ىَل ، ؿَ ظلِ  نِ ؾَ  ا  ا

 " ظلِ  ولِ سُ زَ  اذِ صَ  مُ ىَل ؿَ ، ظلِ  ولِ سُ ن زَ ؾَ 
(3)

 . 

َُ ىَل ؿَ وَ      ن  مُِ، ُكي  ؼ مهنُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ ؼ  ِف ََ اخلَ  ةُ م  ئِ بَ وَ  ُف ََ اًس   حَ زَ ا ذَ شَ  
 
ؼ َوا

  : ىَل ؿَ  ونَ لُ فِ ذ  مُ ؼ  ادذََََفت َبًَفاُػُِم
 
 وَ  ازِ كصَ ال

 
 وَ  ازِ مصَ ال

 
 نَ مِ  ذَ زَ ا وَ مَ ، ًِ اِث زحَ ال

 .ًهِلِ بٔوِ خَ ًِ  ٍط صي ـَ ثَ  ريِ ن كَ مِ  ،وِِلِ سُ زَ  ةِ ي  س ُ وَ  ظلِ  اِة خَ  نِ ِِف  اِث فَ اًّعِ 

ًِ فَ كذِ ِل  اِب صنَ مِ س بس كَ وَ   ًِ سَ ُخِ اِل ، وَ ُِه زِ اثَ ِلٓ  ا  ُِه ازِ يَ مَ تِ  ا
(4)
ُ ِمن  زنَ شِّ حُ وَ    ِث اثَ حسَ اؽل

 ؛ِث لَ الَ اًض   نَ ا مِ َِؼ ه   بَ نَ ذرِب بس وَ 

                                 
 . 11( سورة الشورل آية: 1)
 ، كشيخ اإلسالـ يف درء 32( كابن قدامة يف ذـ التأكيل صفحة 11ػػ1/11ذكره أبو يعلى يف ذـ التأكيل ) (2)

 (، كابن القيم يف اجتماع اجليوش 1/121(، كبياف تلبس اجلهمية )1/221( )21ػػ3/22تعارض العقل كالنقل )
 ( عن اخلالؿ 221ػػ11/222( سلتصرا، كالذىيب يف اليَت )3/313الصواعق ) ، كسلتصر19اإلسالمية صفحة 

 أنو قاؿ يف كتاب " الينة "..، كجاء ًمن طريقُت يىشد  بعضها بعضنا، إضافة إىل تلقِّي ىؤالء العلماء اقِّقُت ىذا 
 . القوؿ بالقىبوؿ مع ًنيبىتو إىل اإلماـ أمحد مع شدَّة اعتناءىم بأقوالو

ِـّ 94( ط مكتبػػػػة ابن تيمية الكويت، ك)11ره ابن قػدامػػة يف ادلناظػػػػػرة؛ صفحة )ذكػ (3)  ( ط مكتبػػػػة الرشد، كذ
 (، كصدَّره بصيغة التَّمريض " ييركىل " ادلشًعرة بضىعفو كعدـً ثيبوتًو عن الشَّافعي مع شيهرىت النَّقل7التَّأكيل صفحة )

 . عنو
 ين. دَّ ل بُت احلى عى العالمة ٕتي ( ادلنار، مجع منارة: كىي 4)
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َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   الَ لَ فَ         :ؼل َ سَ وَ  َ

ًِ فَ ََ اخلُ  ةِ ي  س ُ  وَ ِت ً  سُ  ثِ َُُك ََ ؿَ  } َ  ٍنَ سِ اصِ اًص   ا ِّ ِسِ اؽل َ مِ  يَ ً ا يَ ََ وا ؿَ ضي ، ؾَ يـسِ ن ت

 ، وَ شِ اخِ وَ ًي  اِب 
 
 ، فَ وزِ ؼؼمُ الس  ِث اثَ سَ ـحمُ  وَ كُ َي  ا

 
 ةٍ سؿَ تِ  ُك  ، وَ ةٌ سؿَ ـتِ  ةٍ زَ سَ ـحمُ  ُك   ن  ا

 { ََلٌ الَ ضَ 
(1)

 . 

َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  وذٍ سـُ مَ  جنُ  ظلِ  حسُ ؾَ  الَ كَ وَ         :ؼ ي

 " ُِم فِ س نُ لَ وا فَ ؾُ سِ خذَ ثَ  لَ وا وَ ـُ حِ اث  " 
(2)

 . 

َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  ٍزِ ِز اًـَ  حسِ ؾَ  جنُ  صُ مُعَ  الَ كَ وَ         :اٍُ ـيَ مَ  ماً ََكَ  ؼ ي

 فَ  ،ومُ اًلَ  َف كَ وَ  ِرُ حَ  ْف كِ " 
 
 ىَل م ؿَ ًَُِ ، وَ وافي نَ  شٍ فِ نَ  َصٍ حَ تِ ، وَ وافُ كَ وَ  ؼلٍ ن ؿِ م ؾَ ّن ُ ا

ُ ا َكَ َِضفِ نَ   .ىحصَ ا بَ يَ فِ  نَ و َكَ ًَ  ضيِ ًفَ اِب ، وَ ىكوَ وا بَ ه

َ  َج سَ : حَ َُم  كُ ِئ ََ فَ             .َحَسجٌ  ُهُ ـسَ ت

  َُ زَ حسَ ا بَ مَ فَ           
 
وا فُ ظَ س وَ لَ ًَ ، وَ مِِؼ ذِ ٌـ   ن سُ ؾَ  ةَ قِ زَ وَ  ،مسيَُ َُ  َف اًَ ن ذَ مَ  ل  ا

َُ مِ  َ مَ  ٌ َُ وا مِ مُ َك  حَ وَ  ،يضفِ ا ٌ  ،ّصِ لَ م مُ وّنَُ ا ذُ مَ ، وَ ّسِ حَ م مُ ُِوكَ ا فَ مَ ، فَ يىفِ ا ٍَ مَ تِ  ٌ

                                 

 ( 71دارمي )ػػػػال، ك (3198)رمذم ػػػػػػكالت ،(1429أبو داكد )، ك (19111)مد ػأح ركاه، صحيح حديث (1)
 ، كالعالَّمة ميقبل مة األلباِّن كما يف صحيح أيب داكدحو العالَّ ، كصحَّ يح العرباض بن سارية رضي ا عنوعن أيب صلى 

 .(731الصَّحيح ادليند )بن ىادم الوادعي يف 
 : " يف ىذا احلديث علـو كثَتة حيتاج إىل علمها مجيع 21عن ىذا احلديث يف األربعُت ص  مقاؿ اإلماـ اآلجرِّ 

 . ادليلمُت "
 ، (321)، كالبيهقي يف ادلدخل (314الدارمي )، ك (211، ركاه ككيع يف الزىد )موقوؼ صحيح اإلسناد( 2)

 ، (11(، كابن زمنُت يف أصػػوؿ اليػػنػػػػػػة )44، كادلركزم يف أصػػػػػػػوؿ اليػػػػػػنػػػػػػػػة )(11)م ػػػلػػػػػعػكأبو خيثمة يف كتاب ال
 ، كغَتىم من طرؽ (191(، كابن بطة يف اإلبانة )121اعتقاد أىل الينة كاجلماعة )كالاللكائي يف شرح أصوؿ 

 م البن أيب ػػػػػلػػػػػاب العػػػكت  أم الذم ركاه صػػػػػاحبحيح " ػػػػػناده صػػػػػػػ: " إساأللباِّن تدؿ  على ثيػػػػبػػػػػػوتًػػػػػػو، كقاؿ العالَّمة
 . (11)خيثمة
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َ س كَ لَ ًَ   وِ  ،واَُ لَ فَ  ونَ صُ  بٓدَ ُهُ سَ اوَ تََ وَ ، وافَ جَ فَ  ومٌ م كَ هنُ ؾَ  ص 
 
َ مَ ـِم فِ ّن ُ ا  ىَل ـَ ًَ  ضِلَ رَ  يَ ا ت

 " ميٍ لِ س خَ ى مُ سً ُُ 
(1)

 . 

  الَ كَ وَ      
 
َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  ياؾِ وسَ الَ  وص و مَعْ تُ بَ  امُ مَ ال   :ؼ ي

 وِ  َف ََ ن سَ مَ  زِ بآثَ تِ  َمَ ََ ؿَ " 
 
 ، وَ اُش اًي   مَ ضَ فَ ن زَ ا

 
ًَ بٓزَ وَ  كَ َي  ا  ، وَ الِ خَ اًّصِ  ا

 
 وٍُ فُ دصَ ن سَ ا

 " ولِ ًلَ اِب  ضَلَ 
(2)

 . 

  نِ محَ اًص   حسِ ؾَ  س جنُ حم  مُ  الَ كَ وَ       
يي مِ زَ رْ اَلّ

(3)
 اَش ا اًي  ؿَ ذَ وَ  ةٍ سؿَ حِ تِ  مَ َك  حَ  يٍ خُ صَ ًِ  

 
 
َ ا  : ايَ ٍ

؛ "  ٍِ ِش َُ َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولُ سُ ا زَ َِمَ َِ ي ؿِ َُ َبذرِبيِن َؾن َمَلاًَِخَم  و تُ بَ وَ  ؼل  سَ وَ  َ

َ و ًَ ، بَ ًِل  ؿَ وَ  انُ مَ ـثؾُ وَ  صُ مُعَ وَ  ىصٍ جَ    .؟اوَُ مُ ـََ م ً

َ ًَ : الَ كَ       .اوَُ مُ ـََ م ً

َ ًَ  ًٌ َظ : فَ الَ كَ      َُ ـََ م ً   .؟هَت بَ  َُ مخَ َِ ؿَ بَ  لًِ ؤُ َُ  م

 : فَ يُ خُ اًص   الَ كَ     
 
 .اوَُ مُ َِ س ؿَ كَ  ولُ كُ  بَ يّنِ ا

َ  ل  م بَ ُِـَ سِ وَ فَ : بَ الَ كَ      َ  لَ ، وَ َِ وا تِ مُ َك  خَ ً   اَش وا اًي  سؾُ ً
 
َ ا ً َِ َ م ًَ ، بَ َ  .؟مـُِ سَ م ٌ

َ الَ كَ       .مُِـَ سِ  وَ ىَل : ت

                                 

 ، كابن بطَّة (137م يف الشريعة )اآلجرِّ  ركاهك  ،اـبنحوه بيياقو التَّ  (1413)أبو داكد  ركاه، صحيح مقطوع( 1)
 . كما يف صحيح أيب داكد  مة األلباِّنحو العالَّ كصحَّ  (،142)
 (، كابن عبد الرٌب يف جامع 322، كالبيهقي يف ادلدخل )(139م يف الشريعة )اآلجرِّ  ركاه، مقطوع صحيح (2)

 ، كما قاؿ بإسنػػاد صحيح( 4ث )ػديػػاب احلػػػحػػ، كاخلطيب البغدادم يف شرؼ أص(3299بياف العلم كفضلو )
 . 128العلو ص لباِّن كما يف سلتصر مة األالعالَّ 

 ىذا ىو الصَّواب يف ضبطو، كاسػمو عبد ا بن زلمد بن إسحاؽ أبو عبد الرمحن األذرمي، نيبة إىل أذرمة  (3)
 قرية من قرل نىًصيبُت، خالفا دلن أثبت "األدرمي" فهو خطأ ظاىر، كىو من شيوخ النَّيائي كأيب داكد، كثَّقو أبو 

 . (3/132ذيب )حامت كالنَّيائي، انظر هتذيب التَّه



 لمعة االعتقاد

 67 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولَ سُ زَ  ؽَ سِ وَ  ًٌ َظ فَ : الَ كَ      ًَ فَ ََ ذُ وَ  ؼل َ سَ وَ  َ َ  لَ  ٍُ ا  مَ ـُ سَ ٌ

  .؟هَت بَ 

 . يُ خُ اًص   ؽَ عَ اهلَ فَ    

َ ن ًَ  مَ ىَل ؿَ  ظلُ  ؽَ س  وَ  : لَ -ا اِضً حَ  نَ َكَ وَ  - ةُ َفَ َِ اخلَ  الَ لَ فَ     َُ سَ م ٌ ا مَ  ـ

"  مُِـَ سِ وَ 
(1)

 . 

َ مَ ا شَ ىَ َُ وَ  َ ن ً َُ سَ م ٌ َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولَ سُ زَ  ؽَ سِ ا وَ مَ  ـ َ حَ ؼظبَ وَ  ،ؼل َ سَ وَ  َ  ،َُ ات

 ُِ ًَ  يَ ـِ اتِ اًخ  وَ 
 
َ مِ  ةَ م  ئِ الَ وَ  ،انٍ حسَ م اِب  تِ وَ الَ ن ثِ مِ  ؛ؼلِ  اًـِ ِِف  يَ زِ ؼاسِ اًص  وَ  ،ُِه ـسِ ن ت

ًَ صَ كِ وَ  ،اِث فَ اًّعِ  ِث بَٓيَ   وَ  ،اَُ ازِ ددَ بَ  تِ ا
 
ًَ ا خَ مَ ـا نَ َُ اِز مصَ ا َِ ََ ؿَ  ظلُ  ؽَ س  وَ  الَ ، فَ ثا َ.  

 

 :اِث فَ اًّعِ  ِث ن بَٓيَ مِ  اًَ ا خَ م  مِ فَ ؼؼؼ                

ِّمَ  } :ي  خَ ز  وَ ؾَ  ظلِ  ولُ كَ  َُ َزت  { َوًَْحَلٰى َوْخ
(2)
.  

َ ححَ س ُ  وُِلُ كَ وَ  ٍُ َمخُْسوَظَخانِ  }: اَل ـَ ثَ وَ  َُ اه  { تَْي ًََسا
(3)
. 

                                 
 (، 172( ط دار الغرب اإلسالمي، كاآلجرِّم )1113الًتمجة  11/391ركاىا اخلطيب يف تاريخ بغداد ) (1)

 ( مث قاؿ: " ىذه 214ػػ 11/212(، )12/229، كالذىيب يف اليَت )177ػػ171كابن قدامة يف التَّوابُت ص 
 ىا، فكأف الذَّىيب يرل ثيبوت ىذه القصَّة لصاحبها، قصة مليحة كإف كاف يف طريقها من جيهل كذلا شاىد " مث ذكر 

 ط دار الغرب اإلسالمي، كقاؿ احلافظ ابن حجر كما يف هتذيب  (942ػػ1/917كأكردىا يف تاريخ اإلسالـ )
 ط دار ىجر،  (248ػػػػ11/249(: " القصة مشهورة "، كذكرىا ابن كثَت يف البداية كالنهاية )3/132التَّهذيب )

 (ط دار ابن كثَت، كقاؿ: " ركاىا اخلطيب البغدادم يف تارخيو بإسناد فيو بعض من ال أعرفو 113ػػ11/111)
 كساقها مطولَّة كفيها نكارة " ا.ق، كقوؿي الذَّىيب أقرب للصواب الستقرائو شيئنا ًمن أسانيد القصَّة، يظهر ذلك دلن 

 . نظر يف اليَت، كا تعاىل أعلم
 . 39سورة الرمحن آية:  (2)
 . 41( سورة ادلائدة آية: 3)
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 اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ وَ 
 
َِ ََ  ؿَ َُص ن ؿِ ؾَ  ازاً ددَ  ا ؼَلُ َما ِِف  }: الَ كَ  َُ ه  بَ  مُ الَ اًس   َ ـْ َ هَْفِط َوَل َبْؿؼَلُ َما ث

 { ِِف هَْفِسمَ 
(1)
.  

َ ححَ س ُ  وُِلُ كَ وَ  يمَ  }: َُ اه ًَ َزت  { َوَخا
(2)
.  

ْي  }: اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ وَ  ل  َبْن ًَبِْحَيُُم ظلُ َُ
 
 { ًَْيُؼُصوَن ا

(3)
. 

َُ  }: اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ وَ   { َزِظَ ظُل َؾهْنُْم َوَزُضوا َؾْي
(4)
.  

َُ  }: اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ وَ  َ حيوه ُْم َوُيِ ِبي  { ُيِ
(5)
. 

مْ  }: ازِ ف   اًىُ  ِِف اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ وَ   { َوقَِضَة ظُل ؿَََْيِ
(6)

وا َما  }: اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ ، وَ  ـُ اث َح

 { َبِْسَطَ ظلَ 
(7)

ٍَ ظُل  }: اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ ، وَ  اَثُمْ َنِص ـَ  { اهِْح
(8)

 . 

 :ةِ ي  اًس ي  نَ مِ وَ ؼؼ              

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   ولُ كَ  َ  } :ؼل َ سَ وَ  َ ي زَ  لُ نِ ً   َةَلٍ ًَ   ُك  اَل ـَ ثَ وَ  كَ ازَ حَ ا ثَ يَ ت
 
 اًِ مَ ـ سَ َل ا

 { اهََ ازلي 
(9)
. 

ُ  }: وُِلُ كَ وَ  َ خَ تِ  خُ فصَ بَ  غَل  { ..ٍِ حسِ ؾَ  ةِ وت
(10)

. 

                                 
 . 114( سورة ادلائدة آية: 1)
 . 33( سورة الفجر آية: 2)
 . 312( سورة البقرة آية: 3)
 . 117( سورة ادلائدة آية: 4)
 . 11( سورة ادلائدة آية: 5)
 . 4( سورة الفتح آية: 6)
 . 38( سورة زلمد آية: 7)
 . 14( سورة التوبة آية: 8)
 طبع ديع نفيسػػػب لػقػػػتػيػم كتابيف  مية ىذا احلديث ػػػػػػيػالـ ابن تػػػػػيخ اإلسػػػػػرح شػػػشكقد  ،سبق تػخريػجو( 9)

 . " شرح حديث النزكؿ ": باسم
 . عن أنس رضي ا عنو، (3919ميلم )ك ، (4227البخارم )ركاه ىذا احلديث موجود يف ادلخطوط "ـ"،  (10)
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َ  }: وُِلُ كَ وَ  ي زَ  ُة ـجَ ً  { تٌ حوَ ظَ  ت َِلُ ُسَ ًَ  اّةِ ن اًض  مِ  مَ ت
(1)
. 

  ظلُ  مُ حَ ؼضًَ  } : وُِلُ كَ وَ 
 
َ  ُث   صَ ؼؼؼا الٓدَ هَُ سُ ـحُ بَ  يَ خَ ــ كَ  يِ ََـ حُ  زَ َل ا  نِ الَ سذُ ــً

 { ةَ ؼؼؼؼؼؼؼٌ  ــ اجلَ 
(2)
. 

 :َُ اثُ وَ ت زُ ًَ سِّ ؿُ وَ  ٍُ سُ يَ س َ  ح  ؼا ظَ م  مِ  ؛َُ ص َِبَ ا بَ مَ ا وَ شَ َِ فَ          

          ُ   .ٍُ سُ حَ نَ  لَ وَ  ٍُ ذي صُ ىَ  لَ ، وَ َِ تِ  نُ ؤمِ ه

َ  لَ وَ           ُِ ػَ  ُف اًِ يَُ  ًيٍ بٔوِ خَ تِ  ؛ُِلُ و  بَ خَ ه   .ٍُ صَ ا

ُ  لَ وَ           ُ ض َ و  .يَ زِ سَ اؿلُ  اِث مَ ِس ثِ  لَ ، وَ يَ وكِ زَُ مَ ـاً اِث فَ عِ تِ  َُ ِّبِ

                                 

 ، كعبد (182كابن أيب عاصم يف الينة ) ،(1917) كأبو يعلى، (19291ركاه أمحد )، حديث حسن( 1)
 اـ ، ك٘تَّ (194(، كالقيضاعي يف مػػػػػيند الشِّهاب )812(، كالطرباِّن يف الكبَت )222 بن ادلبارؾ يف الزىد )ا

  كضعف احلديث ،ابن ذليعةبإسناد ضعيف فيو  ،عن عقبة بن عامر رضي ا عنو (،1389ازم يف فوائده )الرَّ 
 ، كاليخاكم نػػػػفيو 132ينة ص ػػػحػد الػػػػػاصػػقػتلميذه احلافظ اليخاكم كما يف ادلنقلو عنو  ،احلافظ ابن حجر

  (1418ع )ػػ، كضعيف اجلام(3134عيفة )لية الضَّ ػػػػػػمة األلباِّن كما يف الي، كالعالَّ خالف شيخىو كحيَّن إسناده
 ( بطريقُت عن ابن كىب، كركاية ابن كىب عن ابن ذليعة صحيحة، فتػػػػػػراجع العالَّمة 331) ، لكن ركاه الرَّكياِّن

 ( حيث قػػاؿ: ىذا إسػػػػػنػػػػػاد جػػػػػيِّد ا.ق، كانظػػػػػر كػػػػػػػػػػتاب " تراجع 3812األلباِّن عن تضعيفو كما يف الصػػحيحة )
 (، كما ركاه الطػػػػػػبػػراِّن من طػػػػػريق قػػػتػػيػػػبة بن سعيد، كيلحق 3/212( )129العالمة األلباِّن .." احلديث برقم )

 بالعبادلة الَّذين إذا رككا عن ابن ذليعة دييىشَّى حىديثيهم، ألنَّو كاف يعتمد على كػػتاب ابن كىب كليس على ما ييمعو 
 كػػػػركا لو شاىدا من حديث أيب ىػػػريػػرة عند من ابن ذليعة، كحيَّن احلديث زلقِّقو ادليند فقالوا: حػػػػػين لغَته ، كذ 

 ( كقالوا: ال بأس بو يف الشواىد، كقد أعلَّو اإلماـ أبو حامت بالوقف كما 3/47أيب نعيم يف " أخبار أصبهاف " )
 ت ا (، لكن يقاؿ إفَّ ىذا ال ييقاؿ ًمن ًقبىل الرَّأم كاالجتهاد لتىعل ًقو بصفا3/114يف العلل البنو عبد الرمحن )

 .عزَّ كجل فيكوف لو حيكمي الرَّفع، كا تعاىل أعلى كأعلم
 يل إىل اذلول. ادلبوة: كالصَّ 

 . اه غَتمهاعن أيب ىريرة رضي ا عنهما، كرك ، (1872ميلم )ك ، (3834البخارم )ركاه ( 2)
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 َ ُ ت َ وَ  َِ فؼِ ََ تِ  نُ ؤمِ ي ه َ وَ  ،ٍُ ريُ فِس ثَ  َُ ثُ اًَ صَ اٍ، كِ ـيَ مَ ًِ  َط ـصُ اًخ   كُ ّتُ ه َ ححَ س ُ  ظلَ  ن  بَ  ـؼلَُ ه  َُ اه

ََ ـ دِ ـ صَ   لَ اَل ـَ ثَ وَ  َ  لَ وَ  َُ ــًَ  َ ِمَُؽ اًَْحِعريُ  } ريَ ــــؼِ ؼؼه َو اًس  ُُ ًٌ َو ٍَ َكِثهِْلِ َشْ ًَُْ } 
(1)

 ،

 فَ  ؛الِ ًحَ اِب  صَ عَ و دَ بَ  ،ُنِ  اشلِّ ِِف  يَ َِّ ا َتُُ مَ  ُكي وَ 
 
ِ اَل ـَ ثَ  ظلَ  ن  ا ِِ  .َِ فِ الَ  

َخَوٰى  }: اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ ؛ ضِلَ ن رَ مِ وَ   ْصِص اس ْ ـَ مْحَُن ؿىََلٰ اًْ  {اًص 
(2)
.  

ًِ  }: اَل ـَ ثَ  وُِلُ كَ وَ  َما  { َبَبِمٌُْمْ َمْن ِِف اًس 
(3)
.  

ِ  ا ظلُ يَ ـ ت  زَ  } :ؼل َ سَ وَ  َِ ــــََِ ؿَ  ظلُ  ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   ولُ كَ وَ  ًِ مَ ــ اًس  ي ِِف اشل   َش س  لَ ثَ  ا

 { مَ مُ ـاس
(4)
. 

َ ازِ َجَ ٌِ  الَ كَ وَ    .؟ ظلُ  ٍنَ بَ  } :ةِ ً

َ كَ  ًِ مَ  اًس  : ِِف تاً  . ا

 ا فَ َِلَ ؾخِ : بَ الَ كَ 
 
َ ا َ بَ  جنُ  اضِلُ مَ وَ   ،سؼِلٌ مُ  اٍُ وَ زَ  { .ةٌ ٌَ ؤمِ ا مُ ّن  ةِ م  ئِ الَ  نَ ا مِ هَُ ريُ كَ وَ   ،ٍو

(5)
 . 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   الَ كَ وَ    كَ   }: يٍ َع حُ ًِ  ؼل َ سَ وَ  َ
 .؟ سُ ـحُ ثَ  ِاً ًَ  ا

 . اًِ مَ  اًس  ا ِِف سً احِ وَ وَ  زِط  الَ ِِف  ةً خ  ، س ِ ةً حـَ س َ : الَ كَ  

سي ن مَ : الَ كَ  ـِ   .؟ مَ خِ ُحَ زَ وَ  مَ خِ قحَ صَ ًِ ثُ

ِ : الَ كَ  ًِ مَ  اًس  ي ِِف اشل   .ا

                                 
 . 11( سورة الشورل آية: 1)
 . 1( سورة طو آية: 2)
 . 14( سورة ادللك آية: 3)
 ( 1229، كالنيائي يف عمل اليـو كالليلة )(2873أبو داكد )(، ك 32719أمحد ) ركاه، إسناده ضعيف (4)

 قاؿ  ،زيادة بن زلمد األنصارمسعيد ابن أيب مرمي ضعيف، ك  كيف سنده، عن أيب الدرداء رضي ا عنو، كغَتمها
 مة األلباِّن يف ضعيف أيب داكد ك ادلشكاة فو العالَّ ، كضعَّ " يثمنكر احلد"  :الػػػػػبػػػػخػػػػػػارم كأبػػػػو حػػػػػاتػم كالنَّيػائي

 . ، كقاؿ زلققو ادليند: إسناده ضعيف(1111)
  عن معاكية بن احلكم (722أبو داكد )ك ، (1318النيائي )ك ، (129ميلم )، ك (1421ركاه مالك )( 5)

 . ، كلبعضهم رسالة: " أين ا، دفاع عن حديث اجلارية ركاية كدراية "رضي ا عنو اليلمي
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ِ اؾحُ وَ  ةَ خ  اًس ِّ  كِ احصُ فَ : الَ كَ  ًِ مَ  اًس  ي ِِف س اشل    .يِ ثَ ؾوَ ذَ  مَ مُ َِّ ؿَ  بس نَ بَ ، وَ ا

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   َُ مَ َ  ؿَ ، وَ سؼلََ بَ فَ  َ بَ  ؼل َ سَ وَ  َ  .يصسِ  زُ مِج ًِِبَ  م  ُِ : اٌَ  ولَ لُ ن ً

َ   َُش  ِج كِ وَ                                                        { .فِط ه
(1)

 . 

ُ مَ ـِفِ وَ  َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   اِث مَ الَ ن ؿَ مِ  يَ لِ ا ه  ِة ذُ  اًىُ ِِف  َِ اتِ َصَ بَ وَ  ؼل َ سَ وَ  َ

 ُ َ م ّن ُ بَ  " :ةِ مَ سِّ لَ خَ اؽل   ن  بَ  ونَ زمُعُ ٍَ وَ  زِط لَ اِب  ونَ سُ سجُ ٌ
 
َ ا ًِ مَ  اًس  م ِِف ُِ َِ ً "  ا

(2)
 . 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِب  اًي   ن  بَ  َِ ًٌِ َ  سُ ِِف  ذَ اوُ و ذَ تُ ى بَ وَ زَ وَ    }: الَ كَ  ؼل َ سَ وَ  َ
 
َ مَ  ن  ا  يَ ا ت

  اًٍ مَ ـسَ 
 
ًٍ مَ ـسَ  َل ا   رَبَ اخلَ  صَ نَ رَ وَ  ،{ . . . اشَ نَ ا وَ شَ نَ  تُ ريَ ِس مَ  ا

 
 ضِلَ رَ  وَق فَ وَ  }: وِِلِ  كَ َل ا

َ ححَ س ُ  ظلُ ، وَ صُص اًـَ   { ضَلَ رَ  وَق فَ  َُ اه
(3)
. 

                                 

 احلين " ، ك" ضعيف ب بن شيبة ادلنقرم البصرمػػيػبػػش" و ػيػػ، ف(2182) رمذمػركاه الت، عيفػػػاده ضػنػػػإس (1)
 مة األلباِّن كما يف ادلشكاة الَّ فو الع، كضعَّ " مل ييمع من عػػػػػمراف بن الػحػػػصػُت، كىو مدلِّػػػػس كقد عنعن البصرم

  ، عن عمراف بن حصُت طبعة دار الرسالة (2987)رل للًتمذم برقم ػ(، ك يف طبعة أخ3194اِّن )حقيق الثَّ التَّ 
 َت ىذا ػػػػػػمراف من غػػػػػذا احلديث عن عػػػػػػ، كقد ركم ىغريب نػػػػػػػػيػػػػح ىذا حديث" : الًتمذم ، كقاؿرضي ا عنو

 من طريق فيو " عمراف بن خالد بن  (17كابن قدامة يف العلو ) ،(199"، كركاه ابن خزدية يف التوحيد ) الوجو
 ػقػػػػػػوم كػمػػػا قاؿ طليق اخلزاعي "؛ مػػػػتػػػػػػركؾ احلديػػػػػػث كما قاؿ اإلمػػػاـ أحػػػػمد، ك" خػػػػػػالػػػػػػػد بن طػػػػلػػيػػػػق " ؛ ليس بالػػ

 . (71ػػ 4/71ثابتة لوجود شاىد ذلا كما يف ٗتريج طبعة دار الرسالة )أمَّا فقرة الد عاء: ف الدارقطٍت..،
 ، كبرقم أحػمد بن عطية الغامدم ( طبعة9برقم ) " العلو" ، ذكره ادلصنف ميندا يف كتابو إسناده ضعيف (2)
 ، كقاؿ احلافظ الذىيب : " إسناده ضعيف "12 ؿ يف ٖتقيقو للمعة االعتقاد ص، كقا( طػػػػػػبعػػػػػة بػػػػػدر البػػدر31)

 . ، كفيو يزيد بن سناف الرىاكم ضعيف جدا: " ىذا حديث غريب "قبلو كما يف كتابو العلو
  حديث :كقاؿ ( ط/ مكتبة ادلعارؼ2432، ك)ط/ دار الرسالة (2428الًتمذم )، ركاه إسناده ضعيف (3)

 ( 199كابن أيب عػػػػاصم يف الينة ) ،(1992مد )ػأحك ، (172)اجو ػابن مك ، (1932أبو داكد )ك ، غريب حين
كابن  ( ط/ الشيخ بدر البدر،93(، كالدارمي يف الردِّ على اجلهمية )442،441،441كاآلجرِّم يف الشريعة ) ،

أيب  د ا بنعب نده " الوليد بنػػػػػػػػكيف س، بػػػػػػػػػد ادلطلب رضي ا عنوعن العباس بن ع (111) التوحيدخزدية يف 
كره العقيلي ذ  ،"  سنده أيضا " عبد ا بن عمَتةكيف، "ضعيف " : التقريبقاؿ فيو احلافظ بن حجر يف  ،ثور "

كىناؾ علل أخرل يكتفى ٔتا ذكر ، فيو جهالة " " :الميزانكما يف   قاؿ فيو الذىيب، ك كابن عدم يف الضعفاء
ة األلباِّن كما يف ضعيف أيب داكد، كضعيف مفو العالَّ ضعَّ احلديث ك منها، فليس ادلقصود يف ىذا ال التَّقصي، 
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َ ىَل ؿَ ؼ  م ظلُ ُِمِحَ زَ ؼ  ُف ََ اًس   ؽَ مَ ـحبَ  ؛ام  مِ  َُ َِ ص َِبَ ا بَ مَ ا وَ شَ َِفَ        َ ، وَ وِِلِ دُ كَ وَ  لهِلِ  ه م ً

 َ َ  لَ ، وَ ًهِلِ بٔوِ ثَ  لَ وَ  ٍِ ذِّ صَ وا ًِ ضُ ص  ـَ خَ ً   .َهِلِ مثِ ثَ  لَ وَ  َِ يِ ضخِ ج

  يَ ئِ س ُ 
 
َ بَ  جنُ  اضِلُ مَ  امُ مَ ال  : ؼ ظلُ  َُ مِحَ زَ ؼ  ٍٍ و

َخَوٰى  } ظلِ  حسِ  ؾَ ابَ  بَ : َيَ ِيَ لِ فَ  ْصِص اس ْ ـَ مْحَُن ؿىََلٰ اًْ  {اًص 
(1)

 .؟وىاس خَ  ََف ، نَ 

ًُ وَ س خِ : اِل الَ لَ فَ    .ولٍ جُِمَ  ريُ كَ  ا

 .ولٍ ـلُ مَ  ريُ كَ  ُِف اًىَ وَ        

 وَ        
 
َ ال   .ةٌ احِ وَ  َِ تِ  انُ ي

َُ ؾَ  الُ ؤَ اًسي وَ          .ةٌ سؿَ تِ  ي

صَ مَ بَ  ُث   
(2)
 حَ دِص بس فَ  يِ خُ ًص  اِب  

(3)
. 

                                                                                                     
، كقاؿ زلقِّقو ادليند: إسناده (1319، كالضعيفة )(1934كضعيف ابن ماجو، كادلشكاة )، (2232الًتمذم )

 .ضعيف جدا
 مخيمائة عاـ، : ثبت عن عبد ا بن ميعود رضي ا عنو: "..ما بُت اليماء الدنيا كاليت تليها ميَتة تتمةػػ  

 كبُت كل مساءين ميَتة مخيمائة عاـ، كبُت اليماء اليابعة كبُت الكرسي مخيمائة عاـ، كبُت الكرسي إىل ادلاء 
 مخيمائة عاـ، كالعرش على ادلاء، كا تعاىل فوؽ العرش، كىو يعلم ما أنتم عليو " ، ركاه الدارمي يف الرد على 

 (، كالطرباِّن يف الكبَت 129()111()78( ط/ الشيخ بػػػدر الػػػػػبػػػػدر، كالػػػػرد على بػػػشػػػر ادلريػػػيػػي )81اجلهمية )
 (، كالبيهقي يف األمساء 112، 117) التوحيد(، كابن خػػػػزيػمػػػػة يف 397(، كأبو الشػػػػػيخ يف العظمػػػػػػػة )8789)

 (، كىذا إسناد حين ألجل عاصم بن أيب النجود هبدلة 9/127لرب يف التمهيد )(، كابن عبد ا811كالصفات )
 حين احلديث.

  (272(، كاجتماع اجليوش اإلسالمية )3/312كصحَّحو العالَّمة ابن القيِّم كما يف سلتصر الصواعق ادلرسلة )
 (.121ػػ122يف سلتصر العلو ) (، كالعالَّمة األلباِّن119ط/دار عامل الفوائد، كاحلافظ الذىيب كما يف العلو )

 . 1( سورة طو آية: 1)
 . " أيًمرى "كقد تضبط  (2)
  اء كالصفاتػػػػمػهقي يف األسػػػبيػػػ، كال(121دارمي يف الرد على اجلهمية )، ركاه أبو عثماف الصحيح مقطوع (3)
 كالاللكائي يف ، (34،  31) كأبو عثماف الصابوِّن يف عقيدة اليلف، 117كاالعتقاد ص  ،(844،849)

 قاؿ ك ، متعددة بعضها حين فدؿَّ على ثبوتو ، من طرؽكغَتىم (441)شرح أصوؿ اعتقاد أىل الينة كاجلماعة 
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 فَعيٌ                                      

 
يَاُن ِِبَا  اً ِت  اَل ـَ ثَ  ظلِ  اِث فَ ن ظِ مِ وَ              

 
ُة ال  :َُ ه  بَ َيِ

َ  كرَِي َمزَُوٍق، ميٍ سِ كَ  مٍ ََكَ جِ  مٌ َكِّ ذَ مُ  ؼ        َُ مِ  َُ ـُ سمَ ٌ ؼَسِ  ؛َِ َِلؼن ذَ ِمؼ اًَ ن َصؼَمؼ ٌؼ  َُ ـَ

َِ ََ  ؿَ وَص مُ  َُ مِ  مُ الَ اًس   َ َِ ََ ؿَ  ًيُ ربِ خِ  َُ ـَ َسِ ، وَ ةٍ عَ اسِ وَ  ريِ ن كَ مِ  ٌ ؼ َؼ  نَ رِ ن بَ َمؼ، وَ مُ الَ اًس 

 .هِلِ سُ زُ وَ  َِ ذِ ىَ ئِ الَ ن مَ مِ  َِلُ 

َ ححَ س ُ  َُ ه  بَ وَ ؼؼ         ُ  مُ َكِّ ٍُ  َُ اه َ مُ َكِّ ٍُ وَ  تِ صَ  الٓدِ ِِف  يَ ٌِ ؤمِ اؽل َ ، وَ َُ وه َ وزُ َّيُ م فَ ًَُِ  نَ بٔرَ ً  ؛َُ وه

ميًا }: اَل ـَ ثَ  ظلُ  الَ كَ    { َوَك َم ظُل ُموَصٰ حَْكِ
(1)
.  

َ ححَ ــ ُسؼؼؼ  الَ كَؼؼؼوَ  يّنِ اْظعَ  وَصٰ ؼََي ُمؼؼؼ }: َُ اه
 
اِش ِجصَِسؼؼؼاَلِت ؼؼؼؼؼؼؼؼؼَم ؿَؼؼؼىَلٰ اًٌ  ـُذؼؼؼــ ِْ ـ فَ ــ ا

ِمي  { َوِجََكَ
(2)
َ ححَ س ُ  الَ كَ وَ  ،  {ِمهْنُْم َمْن َك َم ظُل  }: َُ اه

(3)
.  

َ ححَ ؼؼؼؼؼؼؼؼ سُ  الَ كَؼؼوَ  ًِخََضؼؼ } :َُ اه ل  َوْحؼؼ ؼَوَمؼؼا ََكَن 
 
َُ ظُل ا َمؼؼ ًِ ـ ٍص َبْن ٍَُكِّ ًَا َبْو ِمؼؼْن َوَزا

 { ِحَجاٍة 
(4)
.   

َ ححَ س ُ  الَ كَ وَ  ا هُوِذَي ََي ُموَصٰ  } :َُ اه َُ ا َباَت يؼمَ  فَََم  يّنِ َبَن َزت
 
 { ا

(5)
َ ححَ سؼ ُ  الَ كَؼ، وَ  : َُ اه

ل  َبَن فَاْؾُحْسيِن  }
 
َِلَ ا
 
ه ِج َبَن ظُل َل ا

 
 { ا

(1)
َ بَ  زٍ ائِ خَ  ريُ كَ ، وَ  ؼ ولَ ُلؼن ً  ريُ كَؼ سٌ َحؼا بَ شَ َُ

 . ظلِ 

                                                                                                     
 . (129ػػػ 12/124ه كما يف الفتح )إسنادى  د احلافظي وَّ ، كجى لعلو: " ىذا ثابت عن مالك "الذىيب كما يف سلتصر ا

 . 141( سورة النياء آية: 1)
 . 111( سورة األعراؼ آية: 2)
 . 312( سورة البقرة آية: 3)
 . 11( سورة الشورل آية: 4)
 . 13ػ11: اآليتاف( سورة طو 5)
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َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  وذٍ سـُ مَ  جنُ  ظلِ  حسُ ؾَ  الَ كَ وَ    " :ؼ يؼ
 
 ؽَ مِ ـَسؼ حِ ًؼوَ اِب  ظلُ  مَ َك ؼحَ  ارَ ا

ًِ مَ اًس   ُيُ بَ  َُ وثَ ظَ   " ا
(2)

 ،
 
 ىوَ زَ 

(3)
َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   نِ ؾَ  ضِلَ رَ    .ؼل َ سَ وَ  َ

َ بس  جنُ  ظلِ  حسُ ـ ى ؾَ وَ زَ وَ  ٍٍ ه َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   نِ ؾَ  ُ : الَ ـكَ  َُ ه  بَ  ؼل َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسَ وَ  َ

َ  َق ئِ الَ اخلَ  ظلُ  رُشُ يَ  }  ٌلً ِبُ  صلً قُ  اتً فَ حُ  اتً صَ ؾُ  ؛ةِ امَ َِ اًلِ  ومَ ً
(4)

 وٍث َع م تِ يِ اذِ يَ ُِ فَ ، 

 َ َ مَ  َُ ـُ سمَ ٌ َ مَ ـنَ  ،سَ ـُ ن ت َ نَ : بَ  َة صُ ن كَ مَ  َُ ـُ سمَ ا ٌ ةُ م  ئِ الَ  اٍُ وَ ، زَ { نُ َي  ازل   نَ بَ  ،طِلُ  اؽل
 

 يي ازِ زَ اًحُ  َِ تِ  سَ ضَِاسدَ وَ 
(5)
. 

                                                                                                     
 . 11( سورة طو آية: 1)
 ق أفعاؿ العباد ػػػػػلو يف خى ، ككصلى ( معلَّقا1421كاه موقوفا البخارم )، ر كم الرفعػػوقوؼ ولو حػػػيح مػحػػػص (2)
 ،312( )328ػػػة يف التوحيد )مػزيػ، كابن خ(129،  124الينة ) كعبد ا بن أمحد يف ،(182،  183)

 مة بيند صحيح كما قاؿ العالَّ  ،َتىمػػ، كغ(121،  122،  123)اء كالصفات ػمػ، كالبيهقي يف األس(311
  األلباِّن.

 : ا، كلو شواىد منه(313)كابن خزدية يف التوحيد  (1928أبو داكد )كركاه مرفوعا 
  .( بيند صحيح121حديث أيب ىريرة عند البيهقي يف األمساء كالصفات )

 .( بيند صحيح124كحديث ابن عباس عند البيهقي يف األمساء كالصفات )
: قاؿ(، ك 1/312كما يف العلل للدارقطٍت )  :ػػػػػػاظ ركاية الوقػػػػػػػف على ابػن مػػػػػيػػػػػعودقيق من احلفَّ ػػػػػػػػحكرجَّح أىل التَّ 

 ( للخطيب البغدادم ضلو مقولة الدارقطٍت.272ػ  11/273" كادلوقوؼ ىو افوظ "، كتاريخ بغداد )
 تايل كاف لو حكم الرفع كما ىو الق بأمور الغيب كبو متعلِّ ىذا ال يقاؿ من قبل الرأم، إذ أنَّ  كمع ترجيح الوقف فإفَّ 

 صحيح (، ك 1372أللباِّن كما يف الصحيحة )مة اعالَّ ح رفعو ال، كلذلك صحَّ معلـو لدل أىل الصنعة احلديثية
 (.117اجلامع )

 . "أك " كريًكمى  (3)
 . سلتونُت م يكونوف غَتى كادلقصود أهنَّ  ،ةلفى رلة: القى ، كالغي رؿ مجع األغرؿ، كىو: كاسع اخللقةالغي  غرال:( 4)

 ليس معهم شيء. هم: ػ  بك    
 ، كيف يف صػػػػحيحو يف كتاب العػػػػػلػػم: باب " اخلركج يف طلب العلم " اػػػقمعلَّ خارم ػػػ، ذكره البحديث حسن (5)

 لو أمحد ػػ، ككص" 32شػػػػػػفاعة عنػػػػػده إال لػمن أذف لو.. سبأ: : كال تنفع ال" قوؿ ا تعاىل: باب كتاب التوحيد
 واؿ ػػػػػػػػا يف األىػػػػيػػػ، كابن أيب الدن(142كخػػػػلق أفعاؿ العباد ) (792)خارم يف األدب ادلفرد ػػػػػبػػػػ، كال(14213)
  (2428)درؾ ػػػػػػػػاكم يف ادليتػػػػ، كاحل(3221كاآلحػػػػػاد كادلثاِّن )( 134ة )ػػػػاصم يف الينػػػػػػ، كابن أيب ع(317)
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َ ِِف وَ  َِ ََ  ؿَ وَص مُ  ن  بَ "  :زِ الآثَ  ـِغ  ت َ َِفَ  ،ازَ ى اًي  بَ زَ  َةَلَ ًَ  مُ الَ اًس   َ َُ اً ا هنَ مِ  غَ ِز فَ فَ  خ

ي زَ  اٍُ اذَ ٌَ فَ    .وَص  مُ : َيَ َُ ت

ى زَ بَ  لَ وَ  مَ وثَ ظَ  ؽُ سَ ، بَ َمَ ح  ًَ  َمَ ح  ًَ  :الَ لَ ، فَ وِث ًع  اِب  اساً ئٌَ س خِ اِ  ًـاً َسِ  اَة خَ بَ فَ 

َ اكَ مَ   .؟ هَت بَ  ٍنَ بَ ، فَ مَ ه

َ َوزَ  وَ  مَ امَ مَ بَ وَ  مَ وكَ  فَ نَ بَ  " :الَ لَ فَ  َ ؾَ وَ  مَ ائ   ." اضِلَ مَ ـن صِ ؾَ وَ  مَ َيِ مِ ن ً

 لِ ًدَ ثَ  لَ  ةَ فَ اًّعِ  ٍِ شِ َُ  ن  بَ  ؼِلَ ـَ فَ 
 
ِ  ل  ي ا  َيَ  هَت بَ  ضِلَ شَ نَ  :الَ كَ  ،اَل ـَ ثَ  غِل 

 
، ييًَِِ  ا

 .؟ وضِلَ سُ زَ  مَ م ََكَ ، بَ ؽُ سَ بَ  مَ مَ ََكَ فَ بَ 

َ  " :الَ كَ   " وَص  مُ ي َيَ مِ ي ََكَ ت
(1)
. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 غليق التعليق ، كانظر تى (1/191)حجر يف الفتح  افظ ابنػحػواه الػػػػػػػػ، كق( كصػػػػػحػػػػػػحو ككافػػػػقػػػػػو الذىػػػػبػػػي8911)
 ف يف األدب ادلفرد كأمحد كأبو : " أخرجو ادلصنِّ  يف سلتصر صحيح البخارممة األلباِّن، كقاؿ العالَّ (1/212)

 ، كقاؿ يف ظالؿ اجلنَّة يف ٗتريج (3419( )142نو كما يف الصحيحة )كحيَّ  (،1/12يعلى بيند حين. " )
 . (: " حديث صحيح، كإسناده حين أك قريب منو "1/331عاصم ) الينة البن أيب

 ، ذكرىا اإلماـ أمحد يف كتاب كىو جزء من قصَّة موسى عليو اليالـ، ػ إىل كىب بن منبِّو ػ إسناده حسن (1)
 ، تابالك ن أىلً اىا مً ، كىي من اإلسرائيليات اليت تلقَّ اية كىب بن منبِّو بإسناد حين إليون رك ، مً (213)الزىد 

 "، ظاىريه سلالف لعقيدة أىل  كى الً مى ػن شً عى كى  كى ينً ن ديىً عى كى  كىكىرىائىكى  كى امى مى أى كى  كى وقى ا فى نى أى  "كفيها نكارة، كما يف فقرة 
ػػػلًقو مىع اسػػػػتًػػػػػػوىائًػ ين، ًمن عيليوِّه سيبحانىو عىلى خى  ػػػػػو على اإلسالـ ًمن اليَّلف الصَّاحلُت كأتباعهم بإحياف إىل يـو الدِّ

 .لمعىرًشػػػػو كإحىاطىًتو هًبًم جلَّ يف عيالىه، إالَّ إف قيًصدى هًبىذا الكىالـً إحاطىتيو سيبحيانىو ًٓتىلًقو، كا تعاىل أع
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 فَعيٌ                              

   

َ ححَ س ُ  ظلِ  مِ ن ََكَ مِ وَ ؼؼ         :وَ ُُ وَ  ؛ميُ ؼِ اًـَ  صبٓنُ اًلُ  َُ اه

َ  دهُلُ حَ وَ  ،يُ حِ اؽلُ  ظلِ  اُة خَ نِ   ُ  َُ اظُ ِصَ وَ  ،يُ خِ اؽل َ اًـَ  ّةِ زَ  ًيُ نِ ثَ وَ  ،ميُ لِ س خَ اؽل  لَ زَ ىَ  ،يَ مِ اً

ُ  سِ َِّ سؼ َ  َؼِة  كَ ىَل ؿَ  ،يُ مِ الَ  وخُ اًصي  َِ تِ   ريُ كَؼ لٌ َن  ، ُمؼيٍ ِدؼمُ  يِبٍّ صَ َؾؼ انٍ َسؼَِ تِ  ،يَ َِ صَسؼاؽل

َُ ، مِ وقٍ زَُ مَ  ٌ  َ  وَ  بَ سَ ت
 
َ ا ً َِ َ  َ    .وذُ ـُ ً

َ  ثٌ بَٓيَ وَ  ،اثٌ حَكَ مُ  زٌ وَ سُ  وَ ُُ وَ  ِّ ت  هَلُ فَؼ َُ تَؼؾصَ بَ فَ  ٍُ بَ صَ ن كَؼَمؼ ،اثٌ َمؼكَِ وَ  وٌف صُ ُحؼوَ  ،اثٌ ٌَؼُ

ؼبَ وَ  اًٌ حزَ بَ وَ  ،صٌ بٓدِ وَ  لٌ و  بَ  ، َِلُ اٍث يَ س َ حَ  صُ ؼضؾَ  صٍف حَ  ُكِّ جِ  ـَ  ،ةِ يَ ًسؼ ِ لَ اِب  و  ذَُؼ، مَ اٌط ت

ؼؼِِف  وٌع حُفؼؼمَ  َ ِِف  وةٌ ىُذؼؼمَ  ،انِ لٓرَ اِب  وغٌ سؼؼمُ ، مَ وزِ سُ  اًعي َِ ، فِ ِف احِ َعؼؼ اؽل  حؼؼَُكٌ مُ  ِؼؼ

َِ اًَْحاِظُي ِمؼْن  } ،يٌ ؼّنَ وَ  مصٌ بَ ، وَ ام  ؿَ وَ  اض  ذَ وَ  ،ودٌ ًسُ مَ وَ  خٌ ؼسِ نَ ، وَ ٌَ اتِ ضَ دَ مُ وَ  َل ًَبِْثَ

َسٍ  َِ ثَْنًٌِي ِمْن َحِىمٍي مَحِ َِ َوَل ِمْن َذَِْف  { تَْيِ ًََسًْ
(1)
. 

ؼ وَ ُُ وَ  ِ  ؛يِبي صَ ؼؼؼؼاًـَ  اُة ــذَؼــ ا اًىِ شَ َُ َِ فِ  الَ ي كَؼاشل  ِ  ِؼ ًَؼْن هُؼْؤِمَن ِِبَؼَشا  }: واصُ َفؼنَ  ٍؼنَ اشل 

 { اًُْلْصبٓنِ 
(2)
. 

َ  الَ كَ وَ  ل  كَْوُل اًْخَضَ  }: مُِؼ ؼؼؼ ضُ ؼ ـ ـ ت
 
َشا ا َُ ْن 

 
 { صِ ؼا

(3)
ٍُ ظلُ ؼؼذَ ـ فَ  ، َ ححَ سؼ ُ  الَ َلؼفَ  َوؿ َس : َُ اه

َِ َسَلصَ  } ََِ  { َسبسْظ
(4)
.  

                                 
 . 13( سورة فصلت آية: 1)
 . 21( سورة سبأ آية: 2)
 . 31( سورة ادلدثر آية: 3)
 . 34( سورة ادلدثر آية: 4)
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َ  الَ كَ وَ        ُُ مُِـضُ ت َص َوَما ًًََْدِلؼي  }: اَل ـَ ثَ  ظلُ  الَ ـلَ ـفَ ،  ـصٌ صِ  وَ :  ـْ ٍُ اًّضِ َوَما ؿََ ْميَا

ل  ِرْنؼؼٌص َوُكؼؼْصبٌٓن ُمِدؼؼيٌ 
 
ؼؼَو ا ُُ ْن 

 
 { َِلُ ا

(1)
ؼؼََ ، فَ  َ م  َُ ؾَ  ى ظلُ َفؼؼا ه َ اًُىف ؼؼازُ  يؼؼ ََ  َُ ه ؼؼبَ  َمؼؼا َس

ؼ صبٓنَ اًُلؼ ن   بَ ِِف  ّةٍ ي ًُؼشِلِ  ةً ِبَ صؼ ُ  حؼقِ م ًُ ًَؼ ،صبٓنً ُكؼ َُ ذَ زخَ بَ وَ  ،ـصٌ صِ  ؼ ؛وَ ُُ  اُة ذَؼا اًىِ شَ َُ

ؼؼ ـَ ِ  ،يِبي صَ اً ؼؼاشل  ُُ ٍَ ا ًَؼؼ َمؼؼ ن  ، ِلَ ثٌ بَٓيَ وَ  ،وٌف صُ ُحؼؼوَ  ،اثٌ َمؼؼكَِ  وَ ي  َ  لَ  ضِلَ شَ َنؼؼ ُ  ولُ ُلؼؼً

  سٌ حَ بَ 
 
 .ـصٌ صِ  َُ ه  : ا

ًْيَا ؿىََلٰ َؾْحِسَن فَبْثُوا ِثُسوَزٍت ِمؼْن ِمؼثهِْلِ  } :ي  خَ ز  وَ ؾَ  الَ كَ وَ  ا ىَز  ْن ُنْيُمْ ِِف َزًٍْة ِمم 
 
َوا

ُكْ ِمْن ُذوِن ظِل  ًَ  {َواْذُؾوا ُصََِسا
(2)
ٍُ  }: اَل ـَ ثَ  كوُِلُ وَ  ، وْؼ

 
ؼِت ال ـَ ُكؼْي ًَؼِئِ اْحذََم

ٍغ  ـْ ًِؼَح ُضؼُِْم  ـْ َ ؼَشا اًُْلؼْصبِٓن َل ًَؼبْثُوَن ِتِمؼثهِْلِ َوًَؼْو ََكَن ت َُ َواجِلني ؿىََلٰ َبْن ًَبْثُوا ِتِمثِْي 

 { َػِرًِيا
(3)
 
(4)
. 

َ بَ  وسُ يَُ  لَ وَ    اِب  ؛اُهُ س  حَ خَ ن ً
 
ُُ ي مَ سزَ ًُ  ا لَ مَ  ثيِ مِ تِ  انِ ثََ ل يَاٍُ  يُ ـلَ ًُ  لَ وَ  ،وَ ا  ـَ  .َم

َرا ثُؼْخىَلٰ  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ 
 
َن ائْؼِت  َوا ًَ ًَِلؼا ٍؼَن َل ٍَْصُحؼوَن  ِ ٌَؼاٍث كَؼاَل اشل  ِّ ْم بََٓيثُيَؼا تَُ ؿَََؼْيِ

ًِ هَْفِطؼ َِلُ ِمْن ِثََْلا ِْلُ ُكْي َما ٍَُىوُن يِل َبْن بستَّسِ َشا َبْو تَّسِ َُ  { ِتُلْصبٍٓن كرَْيِ 
(5)
 َت زخَؼبَ فَ  ،

 م. يِ ََ  ؿَ خىَل  ثُ ِت اً   ُث الَٓيَ  وَ ُُ  صبٓنَ اًلُ  ن  بَ 

ؼلَْ  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ  ـِ ٍَن بسوثُوا اًْ ِ ٌَاٌث ِِف ُظُسوِز اشل  ِّ َو بََٓيٌث تَُ ُُ  { تَْي 
(6)
. 

َُ ًَُلْصبٌٓن  }: اَل ـَ ـثَ  الَ ـكَ وَ  ه 
 
ل  اؽلَُعِ ُصونَ  ِِف ِنَخاٍة َمْىٌُونٍ  َنِصميٌ ا

 
َُ ا  { َل ًََمسي

(7)
، 

                                 
 . 47( سورة يس آية: 1)
 . 32( سورة البقرة آية: 2)
 . 88( سورة اإلسراء آية: 3)
 ( الظهَت: ادلعُت. 4)
 . 11( سورة يونس آية: 5)
 . 17( سورة العنكبوت آية: 6)
 . 97ػ  99: اآلياتسورة الواقعة ( 7)
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  َ   .ضِلَ  رَ ىَل ؿَ  مَ كسَ ن بَ بَ  ـسَ ت

 { وَِـط }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ 
(1)

 { ؾسق مح  }، 
(2)
 تً وزَ ُسؼ ٍنَ ِص ؼضؾِ وَ  سـاً جِ  حَ خَ افذَ وَ  ،

 .ةِ ـَ ع  لَ اؽلُ  وِف صُ حلُ اِب 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   الَ كَ وَ  َُ مِ  صٍف َحؼ ُكِّ ِجؼ هَلُ فَؼ َُ تَؼؾصَ بَ فَ  صبٓنَ اًلُ  بَ صَ ن كَ مَ  } :ؼل َ سَ وَ  َ  ٌؼ

َِ فِ  نَ َحؼؼًَ وَ  ٍُ بَ صَ ن كَؼؼَمؼؼ، وَ اٍث يَ سؼؼ َ حَ  صُ ؼضؼؼؾَ   ًرٌ سِ َحؼؼ ،{ ةٌ يَ سؼؼ َ حَ  صٍف َحؼؼ ُكِّ ِجؼؼ هَلُ فَؼؼ ِؼؼ

 َحٌ حِ ؼ ظَ َحَسٌن 
(3)

 . 

َِ ََ ؿَ  الَ كَ وَ  َ بَ  ديَ كَ  صبٓنَ وا اًلُ بس كصَ اِ  }: مُ الَ اًس  وَ  تُ الَ اًع   َ  َُ وفَ صُ حُ  ونَ مُ ـِلِ ًُ  ومٌ كَ  بِٔتَ ن ً

 
 
َ َيُ اكِ صَ حَ  سُ اوِ يَُ  لَ  ِمِ اًس   ةَ امَ كَ ا َ  لَ وَ  ٍُ حصَ بَ  ونُ َُ ج  ـَ خَ م ً َ َُ خ  بَ خَ ً { َُ وه

 (4)
. 

                                 
 . 1( سورة مرمي آية: 1)
 . 3 ػ 1: تافياآل( سورة الشورل 2)
 ، أعربوا القرآفبلفظ: " نو ػرضي ا ع عن عبد ا بن ميعود (9191ركاه الطرباِّن يف األكسط )، موضوع( 3)

  ع عشر درجات " كيف سندهػػكرف، آف فأعربو فلو بكل حرؼ عشر حينات، ككفارة عشر سيئاتمن قرأ القر فإف 
 عربا ضعيفة ضعفا ال يػجرب ػػػػػ، كعامة األحاديث ادلذكورة يف باب فضل قراءة القرآف م، كىو مًتكؾل الورداِّنشى هنى 

 ( كرمػػػز لو بالوضع، كشلا قالو ػػػ رمحو 4381( )4183، ك للتفصيل انظر اليليلة الضعيفة )بعضها بعضا فيو
 دامة ىذا احلديث يف رسالتو دلعة االعتقاد.. كقاؿ فيو صحيح. ا ػػ: أكرد ابن ق

 قلت: كىػػػػذا غريب جدا، فإنو ال أصل لو بػهػذا اللَّفظ مطلقنا يف شيء من طػػػػػػػػػػرقو اليت كقفنا عليها.. فكيف مع 
 قع يف النفس يف بعض (، كىذا ك 11/322، الضعيفة )وسا عليوػون مدسػػػكػػػػشى أن يػػػػػفأخذلك يصػػػػػحػػػحو؟، 

 . ادلواضع من نقوالت ابن قدامة يف كتبو كا تعاىل أعلى كأعلم
 ديث ػػػػػػػػ: حضي ا عنػػػػػػػػػو، ركاه الػػتػػػػرمػػػػػذم كقاؿعود ر ػػػيػػػػػكقد ثبت يف فضل قراءة القرآف من حديث عبد ا بن م

 ناد ػػػ، بإسمكتبة ادلعارؼ ( ط/3712، كبرقم )لة( ط/ دار الرسا2121ىذا الوجو )حين صحيح غريب من 
 ، بو حينة، كاحلينة بعشر أمثاذلا : " من قرأ حرفا من كتاب ا فلوأف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ؛ حين

 مة األلباِّن كما يف ادلشكاة حو العالَّ ، كصحَّ رؼ، كلكن ألف حرؼ، كالـ حرؼ، كميم حرؼ "ال أقوؿ أمل ح
 . (127الطحاكية ) ( كٗتريج3129)
  عن سهل بن سعد (942، كابن حباف )(821داكد ) ، كأبو(33841ركاه اإلماـ أمحد )، حديث صحيح( 4)

 كما   ي ا عنو بإسناد صحيحػػػػرض ابرػػػػكيف الباب عن جرضي ا عنو، كقاؿ العالَّمة األلباِّن: حين صػػػػحيح، 



 لمعة االعتقاد

 79 

 "  :امَ هنُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ  صُ مُعَ وَ  ىصٍ و جَ تُ بَ  الَ كَ وَ 
 
  ةي حَ بَ  صبٓنِ اًلُ  اُة ؾصَ ا

 
َ ا  فغِن حِ ا مِ َيَ ً

 َ  " َِ وفِ صُ حُ  ـِغ ت
(1)
.  

َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ ؼ  ًِل  ؿَ  الَ كَ وَ  َُ مِ  صٍف ِبَ  صَ فَ ن نَ مَ "  :ؼ ي "  َُ ُك   َِ تِ  صَ فَ س نَ لَ فَ  ٌ
(2)
. 

                                                                                                     
 ، كأنس بن (822داكد ) ، كأيب(11392)( 11811أمحد )عند  (317قاؿ العالَّمة األلباِّن يف الصَّحيحة )

 (، كمل أًقف على لىفظىة 342ػػػ 319، كانظر اليليلة الصَّحيحة برقم )(13181)أمحد  رضي ا عنو عندمالك 
 " حركفو " فيما طالت يدام من مصنِّفات احلديث.

، : عرض الدنيا، كالرفعة فيها، أميطلبوف بقراءتو العاجلة وف " أم:للوف كال يتأجَّ ، كقولو: " يتعجَّ الًتقوة: احللقـوك 
 . مى ا عليو كسلَّ صلَّ  آيات  كدالئل نبوتو، كىذا من تفتوف إىل األجر يف الدار اآلخرةكال يل

 :أما أثر أبي بكر رضي اهلل عنوػػ  (1)
 إيلَّ ًمن أىف أحفىظى آية "، فيو عبد  (: " ألف أيعًربى آيةن ًمن القرآف أحب  911أبو عبيد يف فضائل القرآف ) ركاهف

 .يف كتابو ككانت فيو غفلة ته ا بن صاحل بن زلمد اجلهٍت، كاتب الليث صدكؽ كثَت الغلط، ثبٍ 
 فلو طرؽ منها:  وأما أثر عمر رضي اهلل عنوػػ     

 (: " تعلَّموا إعرابى القرآًف كما تعلَّموف ًحفظىو "، فيو عبَّاد بن عبَّاد 914ركاه أبو عػػػػػبػػػػػيػػػػػد يف فضائل القػػػػرآف ) ما
 صدكؽ يهم. ،الرَّملي

 كالي نىن كما تعلَّميوفى القرآف "، بيند  (: " تعلَّموا اللَّػػػػحػػػػػن كالفػػػرائضى 918كركاه أبو عػػػػبػػػػػػيػػػػػد يف فضائل القػػػػػرآف )
 منقطع، فيو ميورِّؽ العجلي مل ييمع من عمر رضي ا عنو.

 ( ط/كنوز إشبيليا: "  كتب عمر إىل أيب موسى؛ أما بعد: فػػػػػػػػتفقَّهوا 21721كركاه ابن أيب شػػػػيػػػػػبػػػػػة يف ادلصنَّف )
 أىعرًبيوا القرآفى فإنَّو عريبٌّ، ك تىػمىعددكا فإنكم مىعًدي وف "، بيند منقطع، فيو عمرك بن يف الي نَّة، كتفقَّهوا يف العربية، ك 

 (.21732ػػػػ  21722دينار مل ييمع من عمر. كانظر آثارنا يف ىذا ادلعٌت يف مصنَّف ابن أيب شيبة؛ برقم )
 ديث، كالظاىر أفَّ ادلصنِّف ييوؽ كمل أقف على لفظة " حركفو "، ىنا أيضا فيما طالت يدام من مصنَّفات احل

 . األحاديث بادلعٌت من حفظو
 ػ بتحقيق د سعود بن عبد ا الفنيياف ػ دكف إسناده. 11ذكره ابن قدامة يف كتابو " الربىاف " صفحة ( 2)

 كثبت عن عبد ا بن ميعود رضي ا عنو أنو قاؿ: " من كفر ْترؼ من القرآف فقد كفر بو أمجع، كمن حلف 
 ( بيند صحيح، كركاه سعيد بن منصور 11714بالقرآف فعليو بكل آية منو ديُت "، ركاه عبد الرزاؽ يف مصنَّفو )

 ( بيػػػػػػند حػػػػػػين، كإبراىيػػػػػم النَّػػػخػػػعي كإف مل ييمع من ابن ميعود إال أفَّ مراسيلو عنو خاصَّة صحيحة، 112)
 ،1122/ 2 كما يف كتػػابو: " ما صح من آثار الصحابة يف الفقو " )كصحػػحو زكريا بن غالـ قادر الباكيتاِّن

1121.)  
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ُ  َق فَ اث  وَ        .َِ وفِ صُ حُ وَ  ،َِ اثِ مَ كَِ وَ  ،َِ ثِ بَٓيَ وَ  ،صبٓنِ اًلُ  زِ وَ سُ ِذ سَ  ؿَ ىَل ؿَ  ونَ مُ سَِ اؽل

َ  َف الَ ذِ  لَ وَ      َ بَ  ،تً وزَ سُ  صبٓنِ اًلُ  نَ مِ  سَ حَ ن حَ مَ : ن   بَ ِِف  يَ مِ سَِ اؽلُ  يَ ت و بَ  ،ةً و بًٓ

َِ ََ ؿَ  لاً فَ ذ  مُ  صفاً و حَ بَ  ،ةً مَ كَِ  َُ ِِف ، وَ صٌ فِ َكَ  َُ ه  بَ  ؛َ   .وٌف صُ حُ  َُ ه   بَ ىَل ؿَ  ةٌ ـَ اظِ كَ  ةُ ج  ا حُ شَ  
          

 فَعيٌ                               

 
ُ وَ          ُؼزَ  ونَ صَ ٍَ  ونَ ٌُ ؤمِ اؽل َوٍَىِضؼُف ًَُِؼُم  ،َُ وهَؼوزُ زُ ٍَ وَ  ،ُِه ازِ تَعؼبَ تِ  تِ صَ  الِٓدؼم ِِف ِب 

، َِ ًََؼ
 
ؼثَ  ظلُ  الَ كَؼ ؛َُ وهَؼمُ َكِّ ٍُ م وَ ُِؼمُ َكِّ ٍُ وَ  احِلَجاَة فََِيُؼؼُصوَن ا ٌٍ ًَْوَمِئؼٍش  }: اَل ـَ ُوُحؼو

تٌ  َا َنِػَصتٌ   َنِضَ َلٰ َزِّبِ
 
 { ا

(1)
.  

ؼؼثَ  الَ كَؼؼوَ  ؼؼْم ًَْوَمِئؼؼٍش ًََمْحُجوتُؼؼونَ  }: ِِف اًُىف ؼؼازِ  اَل ـَ ِ ُؼؼْم َؾؼؼْن َزِّبِ ّن 
 
 { ََك  ا

(2)
ؼؼََ ، فَ  ا م 

َ بس  ةَ جِ حُ  ُ   ٔبن  ىَل ؿَ  ل  ذَ  ،طِرَ اًس   الِ  حَ ِِف  مَ ئِ ًو َ صَ ٍَ  يَ ٌِ ؤمِ اؽل ، َض اًؼصِّ  الِ  َحؼِِف  َُ وه

 وَ 
 
َ ىُ م ٍَ ًَ  ل  ا  .صٌق ا فَ مَ ُهَنُ ن ت

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   الَ كَ وَ     } :ؼل َ سَ وَ  َ
ؼ ونَ صَ ا حَؼمَ ـ نَ ُُك ج  زَ  ونَ َّتَ سَ  ُُك ى  ا  لَ  صَ َمؼا اًلَ شَ َُ

َ  زُ ِِف  ونَ امُ َضؼؼثَ  ؼؼ  ًرٌ سِ َحؼؼ، { َِ ِخؼؼؤً َِ ََ ؿَ  قٌ َفؼؼذ  مُ  َحٌ ََصِ  َؼؼ
(3)
ؼؼوَ  ، َ شَ َُ ٌَ ضؼؼخِ ا ج  ةِ ؤًَؼؼَصي ٌِ  ِ

َ ًصي اِب  َ اِب  صيِئِّ َمَ ٌِ  ، لَ ةِ ؤً  ، فَ صيِئِّ ؽل
 
ََ خِ صَ   لَ اَل ـَ ثَ  ظلَ  ن  ا َ  لَ وَ  َِلُ  ِ  .ريَ ؼِ ه

                                 
 . 32 ػ 33: اآليتاف( سورة القيامة 1)
 . 11( سورة ادلطففُت آية: 2)
 ، ك ركاه رير بن عبد ا البجلي رضي ا عنهماػديث جػػػػػمن ح، (422يلم )ػػػػمك ، (137البخارم )ركاه  (3)

 ، قاؿ شيخ اإلسالـ: " كىذا احلديث متفق عليو من طرؽ كػػػثَتة، كىو ميتفيض، بل متواتر عند أىل العلم غَتمها
 (، كقد أطاؿ ابن القيِّم يف مبحث نفيس تػخػريػجػو 3/231باحلديث اتفقوا على صحتو "، منهاج الينة النبوية )

 (، ط/ دار عامل 911ػػ  3/421كالكالـ عن أدلَّة الر ؤية يف كتابو ادلاتع: " حادم األركاح إىل بالد األفراح " )
 =.الفوائد، كأحاديث الر ؤية ًمن األحاديث ادلتواترة
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 فَعيٌ                             
 

  ؛ًسُ ِص ا ٍُ مَ ًِ  الُ ـ  اًفَ  َُ ه  بَ : اَل ـَ ثَ  ظلِ  اِث فَ ن ظِ مِ وَ     

   ًٌ َش  ونُ ىُ ٍَ  لَ 
  ل  ا

 
َِ ذِ َئَ ض ِ ن مَ ؾَ  ًٌ َش  حُ صُ يَ  لَ ، وَ َِ ثِ اذَ زَ اِب

(1)
ٍَ ًَ ، وَ  َ  اًـَ ِِف  ُ  مِ اً

َ  لَ ، وَ ٍِ ٍِص لسِ ن ثَ ؾَ  حُ صُ يَ  ًٌ َش    زُ عسُ ً
 
 زِ سَ اًلَ  نِ ؾَ  ِلََحسٍ  َسَ حِ مَ  لَ ، وَ ٍِ ريِ ستِ ن ثَ ؾَ  ل  ا

 َ َ  وخِ  اٌَ  ِِف َِلُ  ط ا دُ مَ  سُ اوَ جَ ًخَ  لَ ، وَ وزِ لسُ اؽل َ ا اًـَ مَ  اذَ زَ ، بَ وزِ سعُ اؽل و ًَ ، وَ وٍُ َُ اؿِ فَ  مُ اً

َ ُِ مَ َع ؾَ   .وٍُ اؾُ ظَ َلَ  َـاً مَجِ  وٍُ َـُ عِ ن ًُ بَ  اًَ و صَ ًَ ، وَ وٍُ فُ اًَ ا ذَ مَ م ً

َ بٓخَ م وَ ُِاكَ زسَ بَ  زَ س  كَ وَ  ،مُِاًَ فـَ بَ وَ  ََق اخلَ  َق ََ ذَ   يي ضِ ًُ ، وَ َِ خِ محَ صَ جِ  اًُ ضَ ن ٌَ ي مَ سِ يَ ، مُِاً

َ مَ   ؛َِ خِ كَ ِبِ  اًُ ضَ ن ٌ

ُي َوُُهْ ٌُْسبًَُونَ  }: اَل ـَ ثَ  ظلُ  الَ كَ  ـَ  { َل ٌُْسبَُل مَع ا ًَْف
(2)
. 

ٍُ ِتَلَسزٍ  }: اَل ـَ ثَ  ظلُ  الَ كَ  ًٍ َذََْلٌَا ن  ُك  َشْ
 
 { ا

(3)
.  

ٍُ ثَْلِسًٍصا }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ  َز ًٍ فََلس   { َوَذَََق ُك  َشْ
(4)
. 

ل  ِِف ِنَخاٍة ِمْن َما َبَظاَة  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ 
 
ِمْن ُمِعََحٍة ِِف اَلْزِط َوَل ِِف َبهُْفِسُُكْ ا

ا َُ َب  { كَْدِي َبْن هرَْبَ
(1)

 . 

                                                                                                     
 = كقد نظم بىعضيهم األحاديثى ادلتواتًرىة فقاؿ:

 كاحتىيىبٍ  ايتن بى  وً لَّ  لً ٌتى ن بػى مى كى       بٍ ذى ن كى مى ًمػمَّا تىواتػىرى حىًديثي     
  كىىىًذم بىعضي  ُتً فَّ خي  يحي مى كى       وضي ػػػػػػى حػالكى  ةه ػػػػػػػاعى فى ػػػػشى  ةه ػػػػػػػػؤيى ري كى     

 اهللِ  ن  مِ  و  ن  أ   هِ يرِ ثِ ك  و   وِ يلِ لِ ق  و   هِ ر  م  و   هِ لوِ ح  و   هِ ر  ش  و   هِ يرِ خ   رِ د  الق  بِ  ان  م  ػػياإلِ  ب  جِ وي  يف ادلخطوط "ـ" زيادة: " ( 1)
 . " و  ان  بح  س  

 . 32( سورة األنبياء آية: 2)
 . 17( سورة القمر آية: 3)
 . 3( سورة الفرقاف آية: 4)
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ُ  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ  ْساَلِم َوَمْن ٍُِصْذ َبْن ًُِضهل 
 
ًِال  ٍُ ْخ َظْسَز َُ ٌرَْشَ َ فََمْن ٍُِصِذ ظُل َبْن َيِسً

لًا َحَصًخا  َِّ ٍُ َض ْي َظْسَز ـَ  {َيْ
(2)
.  

َِ ََ ؿَ  ًيَ ربِ خِ  ن  بَ  ؛صمُعَ  ى اجنُ وَ زَ  َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ َي  ٌِ  الَ كَ  ،مُ الَ اًس   َ ا مَ  }: ؼل َ سَ وَ  َ

 
 
َ ال  .؟ انُ ي

 ٍِ ريِ ذَ  زِ سَ ًلَ اِب وَ  ،صِ الٓدِ  ومِ اًََ وَ  ،هِلِ سُ زُ وَ  ،َِ حِ خُ نُ وَ  ،َِ ذِ ىَ ئِ الَ مَ وَ  ،علِ اِب  نَ ؤمِ ن ثُ : بَ الَ كَ 

  .ٍِ َُشِّ وَ 

 سؼِلٌ مُ  اٍُ وَ زَ  { .كَت سَ : ظَ ًيُ ربِ خِ  الَ لَ فَ 
(3)
. 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   الَ كَ وَ   ٍِ َوِ حُ وَ  ،ٍِ َُشِّ وَ  ٍِ ريِ ذَ  ؛زِ سَ ًلَ اِب  ٌُت بٓمَ  }: ؼل َ سَ وَ  َ

 {ٍِ ّصِ مُ وَ 
(4)

 . 

ًِ ؿَ ن ذُ مِ وَ  َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   ا ِ  ،ؼل َ سَ وَ  َ َ  ًِلٍّ ؿَ  جنَ  نَ سَ احلَ  َُ مَ َ  ي ؿَ اشل   ِِف  َِ و تِ سؾُ ً

 { َُت ضَ ا كَ مَ   َُش  ِج كِ وَ  }: حصِ اًوِ  وِث ٌُ كُ 
(5)

 . 

                                                                                                     
 . 33( سورة احلديد آية: 1)
 . 131( سورة األنعاـ آية: 2)
 الًتمذم ، ك (8يقصد بذلك عن عبد ا بن عمر عن أبيو عمر بن اخلطاب رضي ا عنهما، ركاه ميلم )( 3)
  (181) أمحدك ، (42ابن ماجو )ك ، (1471أبو داكد )ك ، (1772النيائي )ك ، ين صحيح: حكقاؿ( 3412)
(249) . 
 (، بأسانيد 328(، كاآلجرِّم يف الشريعة )9، كابن منده يف اإلدياف )(148ركاه ابن حباف )، حديث صحيح( 4)

 (، كالتعليقات احلياف على صحيح ابن 3722، كصحَّحو العالَّمة األلباِّن كما يف اليليلة الصحيحة )صحيحة
وتً الكى  ،وً لً سي ري كى  ،وً بً تي كي كى  ،وً تً كى ئً الى مى كى  ،اً بً  نى ؤمً تي بلفظ: " أف  (، كىو عند ابن حباف148حباف )

ى
  رً دى القى كى  ،بىعًث بىعدى ادل

 يىوـً اآلًخًر، كىاجلىنًَّة كالنَّاًر، الكى  ،وً لً سي ري كى  ،وً بً تي كي كى  ،وً تً كى ئً الى مى كى  ،اً بً  نى ؤمً تي "، كعند اآلجرِّم: " أف  هً رِّ مي كى  هً لوً حي  هً رِّ شى كى  هً َتً خى 
 ككما قلت سابقا فالظَّاىر أفَّ ادلصنِّف ييوؽ األحاديث  "، هً رِّ مي كى  هً لوً حي  ،هً رِّ شى كى  هً َتً خى  رً دى القى بكى  ،كالبىعًث كاحًليىابً 

 . بادلعٌت ًمن ًحفًظو فهذا منهجه لو يف سائر مصنَّفاتو ًلمىن أىمعن النَّظر فيها
  (1131و داكد )ػػػػػػػػػأبك ، (1914يائي )ػػػػػػنػػػػالك ، كقاؿ: حػػػػػػين (141رمذم )ػػػػػػتػػػالركاه ، حيحػػػػديث صػػػػػح (5)
 عنهما، عن احلين بن علي رضي ا  (1171الدارمي )ك ، (1932أمحد )ك ، (1198ابن ماجو )ك ، (1134)
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زِحاَكِة ا ا ِِف يَ ًَ  ةً ج  حُ  ٍُ زَ سَ كَ وَ  ظلِ  اًَ ضَ كَ  يُ ـَ نَ  لَ وَ 
(1)

ُِ َمٌَ  َِ ا َ ٍِ ِص امِ وَ بَ  صكِ حَ وَ  َ ي ، ت

ُ بَ  ُة يَِ  َ وَ  نَ ؤمِ ن ه ِ  ن  بَ  ؛ـؼلََ ه   ،ةَ ج  ا احلُ َيَ ََ ؿَ  غِل 
 
 ؛يِ سَ اًصي  ةِ ـثَ تِ وَ  ،ِة ذُ اًىُ  الِ ىزَ اِب

ُسيِ  }: اَل ـَ ثَ  ظلُ  الَ كَ  َس اًصي ـْ َ ٌة ت ٌَِي اِش ؿىََلٰ ظِل ُحج   { ًِئاَل  ٍَُىوَن 
(2)
. 

َ وَ  َ ححَ س ُ  ظلَ  ن  بَ  ؛ـؼلََ ه  َّنَ وَ  صَ مَ ا بَ مَ  َُ اه
 
ُ  ل  يى ا   .كِ اًّت  وَ  ـيِ َفِ ٌِ  َؽَ عِ س خَ اؽل

َ  َُ ه  بَ وَ           ٍُ ص  اضعَ  لَ ، وَ ةٍ ََ ـعِ  مَ ىَل ؿَ  ساً حَ  بَ رِب م يُ ً
 
ةٍ اؿَ  ظَ َل ا

(3)
  ؛

َِا }: اَل ـَ ثَ  ظلُ  الَ كَ  ـَ ل  ُوْس
 
ُف ظُل هَْفًسا ا  { َل ٍَُكِّ

(4)
.  

ُمْ  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ  ـْ َخَع  { فَاث ُلوا ظَل َما اس ْ
(5)
.  

ََْومَ  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ  ٍٍ ِتَما َنَسخَْت َل ُػؼْلَ اًْ َزٰى ُكي هَْف ََْوَم ُتْ  { اًْ
(6)
 ىَل ؿَ  ل  سَ فَ  ،

ـِ اِب  َِ ئُِ ِّ  سَ ىَل ؿَ ، وَ اِة وَ ًث  اِب  َِ يِ س َ  حَ ىَل ى ؿَ زَ يُ  س حاً نَ وَ  ـالً فِ  حسِ َـَ ٌِ  ن  بَ   وَ ُُ ، وَ اِة لَ ً

 . ٍِ زِ سَ كَ وَ  ظلِ  اًِ ضَ لَ تِ  ؽٌ اكِ وَ 

 

                          

 

                                                                                                     
 ، (1381(، كصحيح أيب داكد )1392(، كادلشكػػػػػػػػػاة )137عالَّمة األلباِّن يف اإلركاء )حو الحَّ ػػػػ، كصكغَتىم
 . (228مة الوادعي يف الصحيح ادليند )كالعالَّ 

 . "، كالتَّصحيح من ادلخطوط واجتنابيف ادلطبوع " ( 1)
 . 141( سورة النياء آية: 2)
 . أم " ترؾ طاعة "، كالتَّصحيح من ادلخطوط "ض" يف ادلطبوع زيادة: " ترؾ "،( 3)
 . 384( سورة البقرة آية: 4)
 . 14( سورة التغابن آية: 5)
 . 19( سورة غافر آية: 6)
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 فَعيٌ                         

 وَ             
 
َ ال  ًسُ ِز ، ٍَ انِ يَ جلَ اِب  لسٌ ؾَ ، وَ نِ زَكَ لَ اِب  يٌ مَعَ وَ  ،انِ سَ ٌَِّ اِب  ولٌ كَ  ؛انُ ي

َ وَ  ،ةِ اؿَ ًع  اِب  ُحُسوا ظَل  }: اَل ـَ ثَ  ظلُ  الَ كَ  ؛انِ عََ ًـِ اِب  ُط يلُ ً ـْ ََ ًِ ل  
 
َوَما بسِمُصوا ا

َِِعَي َِلُ  َمةِ  ُمْز ََكَت َوَرضِلَ ِذٍُن اًَْلِِّ اَلَت َوًُْؤثُوا اًز  ًَ َوًُِلميُوا اًع  ٍَن ُحٌََفا  { ازّلِ
(1)

؛ 

 وَ  ،اَل ـَ ثَ  ظلِ  تَ اذَ حَ ؾِ  يَ ـَ جَ فَ 
 
 وَ  ،َِة اًلَ  َض ذالَ ا

 
 وَ  ،تِ الَ اًع   امَ كَ ا

 
ًَ ًخَ ا  نَ مِ  َُ ُك   ،تِ َكَ اًز   ا

َِ ََ ؿَ  ظلُ  ىل  ظَ  ظلِ  ولُ ؼسُ زَ  الَ كَ وَ ، ٍنِ ازلِّ    }: ؼل َ سَ وَ  َ
 
َ ال  ونَ حـُ ــــ سَ وَ  ضؽٌ تِ  ؛انُ ي

  ن لَ بَ  تُ اذَ ــــَِ صَ  ؛اَُ الَ ــــؾ، بَ ةً ـحَ صُ 
 
  َِلَ ا

 
  ؛اؼؼؼؼؼؼَُ ذنَ بَ ، وَ ظلُ  ل  ا

 
 نِ ى ؾَ رَ الَ  ةُ اظَ ــــمَ ا

 { ًقِ ِص ؼؼؼؼؼؼاًع  
(2)

  نَ مِ  يَ مَ اًـَ وَ  ولَ اًلَ  يَ ـَ جَ فَ ؛ 
 
َ ال   .انِ ي

يَانً  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ 
 
 { فََزاَذُُهْ ا

(3)
يَاًن  } :الَ كَ ، وَ 

 
َذاُذوا ا  {ًَِّيْ

(4)
 ولُ سُ زَ  الَ كَ وَ  ،

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ    لَ  ؛الَ ن كَ مَ  ازِ اًي   نَ مِ  حُ صُ يَ  }: ؼل َ سَ وَ  َ
 
  َِلَ ا

 
 َِ َحِ  كَ ِِف وَ  ،ظلُ  ل  ا

  نَ مِ  تٍ ز  و رَ بَ  ،ََلٍ صذَ و دَ بَ  ،تٍ ص  جُ  الُ ثلَ مِ 
 
َ ال  { انِ ي

(1)
 . الً اضِ فَ ذَ مُ  هَلُ ـَ جَ فَ ؛ 

                                 
 . 1:  ( سورة البينة آية1)
 ، لشَّكِّ " بضع كسبعوف أك بضع كستوف "، كمن طرؽ أخرل على كجو اىكذا على كجو اجلـز (21ميلم )ركاه ( 2)

 ، ى كجو اجلـز بلفظ " بضع كسبعوف "، كعند البخارم يف صحيحو عل(178د البخارم يف األدب ادلفرد )ككذا عن
 ، كما ذىب ؿ أم " بضع كسبعوف شعبة " باجلـز، كاألظهر األكَّ ل العلم يف ترجيح أحد تلك الوجوهلذلك اختلف أى

 مة األلباِّن كما ، كالعالَّ (11ػػ1/13يف الفتح ) ابن حجر(، كاحلافظ 22ػػ1/22إليو احلافظ بن رجب يف الفتح )
 ابن ك ، (1494أبو داكد )ك ، (1221النيائي )ك ، (3411الًتمذم )كركاه ، (1947يف اليليلة الصحيحة )

 َت ػػػ( كبالرقم األخ171( )172( )181( )149( )144، كابن حباف )(7241) (8734أمحد )ك ، (19ماجو )
 .، كاحلمد  الذم بنعمتو تتم الصاحلاتعند ابن حباف بلفظو

  هيل بن أيب صاحل.؛ سي ػمواسك كاة ن أحد الر  ا ىو مً إّنَّ  كالشك  
 " 131التوبة:  ﴾ ًإديىاننافػىزىادىتٍػهيٍم ﴿ كيف ادلخطوطة "ـ": "  ،192آية:  آؿ عمراف( سورة 3)
 . 1( سورة الفتح آية: 4)
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 فَعيٌ                         
 

  ُة يَِ وَ                
 
َ ال َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  َظؼ ِِبي اًي ؼ َِ ِتؼ ذؼرَبَ ا بَ َمؼ ُكِّ جِ  ؛انُ ي  ،ؼل َ َسؼوَ  َؼ

َُ ؾَ  ليُ اًي   َِ تِ  َص  وَ  َُ ا صَ م  ـمِ  ي َ ي  ؾَ  اَة و كَ ، بَ ٍُ سنَ ا ًٌ وَ َسؼوَ  ،سٌق ظِ وَ  ق  حَ  َُ ه  بَ  ـؼلَُ ا، ه  ا

َ ًَ ، وَ اٍُ َيَ ِِؼ حَ وَ  ،اٍُ َيَ لِ ا ؾَ مَ  ضِلَ  رَ ِِف   : اٍُ ـيَ مَ  ةِ ِلَ لِ  حَ ىَل ؽ ؿَ َِ ع  م ه

  ًِر سِ َحؼ ؛ثؼيُ مِ ؼؼ      
 
 احِ ـؼصَ اؽلِ وَ  اًِ سَ ال

(2)
َ  نَ َكَ وَ  ،  فَؼ ؛امؼاً ٌَ مَ  لَ  ةً َؼؼلَ ً

 
 ٌضؼاً صَ كُ  ن  ا

َُ صَ ىىَ بَ  َُ نربََ بَ وَ  ث َ  صِ يىِ ثُ حَُىن  مًَ ، وَ ث  .  اِث امَ يَ اؽل

                                                                                                     
ة ػػػػػػػػػػػػػفَّق ًمن عػػػػػظ ملػػػػػفػػػاىر أفَّ ىذا اللَّ ػػػػػػ، كالظمراجع حديثية مل أجده هبذا اللفظظر يف عدَّة بعد البحث كالنَّ ( 1)  دَّ

 ، دكف ث الباب شلَّا قد ثػػػػػػبت سػػػػنده كلفػػظػػػػػػوفاضل ٔتا كرد يف رلموع أحادي، ككأفَّ الشَّيخ أراد إثبات التَّ أحاديث
 عن أنس ، البخارم يف صحيحو بألفاظ سلتلفة ركاه، كقد ألفاظها كفق أسانيدىا كركاياهتا االعتناء بتحرير سياؽ

 : يةيف ركا" يخرج من النار من قال ال إلو إال اهلل وفي قلبو وزن شعيرة من خير ػ : ، منها بلفظرضي ا عنو
 ، من إيمان ػ يف ركاية :بو وزن بػ ر ة من خير ػ ػػػػػلػػػخرج من النار من قال ال إلو إال اهلل وفي قػػ، ويمن إيػػػػػمان ػ

 ، كيف (11برقم )من إيمان ػ "  يف ركاية :ير ػ ػويخرج من النار من قال ال إلو إال اهلل وفي قلبو وزن ذ ر ة من خ
 منها من  ْج منها من كان في قلبو مثقال ذرة أو خ رد ل ة من إيمان...، انطلق ف أ خِرجْ " انط ِلِق فأ خرِ  :لفظ آخر

ػػرد ل من إيمان كان في قلبو أدنى أدنى  (، 172، كميلم )ار.. "ػ ػنػػػػرجو من الػػػػػ، فأخأدنى مثقال حػػػػػػب ة خ 
 (. 13112أمحد )ك ، (1213ابن ماجو )ك ، (3172الًتمذم )ك 
 ،  اتر ادلعنوم، كركم عن مجع من الصَّحابة بلغ حد التَّو ( عن أنس بن مالك رضي ا عنو143ميلم ) ركاه (2)

 : كتب ميتقلَّة قدديا كحديثا منها  كقد أيلِّف يف اإلسراء كادلعراج
  .(ىػ 442تحية )اب بن دً اخلطَّ  أليب " االبتهاج في أحاديث المعراج" ػػػػػػػػ
  كايات اإلسراء كادلعراج كمل يتمَّو.األلباِّن جزء يف مجع أحاديث كر  مةكللعالَّ ػػػػػػػ 
  ." اإلسراء والمعراج "كللشيخ زلمد زلمد أبو شهبة رسالة ػػػػػػػ 
راء و ػػػالضعيف من قّصة اإلس" ك ،"الصحيح من قّصة اإلسراء والمعراج  "ليم كلألخ عمرك عبد ادلنعم سى ػػػػػػػ 

 . " المعراج
  ." اإلسراء والمعراج "ىوِّن رسالة شيخ زلمد بن رزؽ بن طر كللػػػػػػػ 
  ." صحيح قصة اإلسراء والمعراج "م كللشيخ موسى عصاـ ىادػػػػػػػ 
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َ  طَلَ مَ  ن  بَ  ؛ضِلَ ن رَ مِ وَ ؼؼ       ًَ ا َخؼم  ًَ  وِث اؽل   ا
 
َِ ََ  ؿَ وَص  ُمؼَل ا ؼ َؼ  َغ لؼدِ ََ ًِ  ،مُ الَ اًس 

 َُ َيَ ؾَ  بَ لَ فَ فَ  َُ مَ عَ ًَ  َُ وحَ زُ 
(1)

  ؽَ حَ صَ فَ ، 
 
ِّ  زَ َل ا َِ ََ ؿَ  ذ  صَ فَ  ،َِ ت      .  َُ َيَ ؾَ  َ

ؼ اُظ ُشَ بَ  ضِلَ ن رَ مِ وَ ؼؼ  ؼازل   وحِ صُ ُدؼ :ثؼيُ مِ  ؛ةِ اؿَ اًس   الِ خ 
(2)
 ى اجؼنِ ؼَُسؼؿِ  ولِ زُ ىُؼوَ  ،

َِ ََ ؿَ  صمَيَ مَ   هُلُ لذُ َِ فَ  مُ الَ اًس   َ
(3)
،  

َ  وحِ صُ دُ وَ   وحَ بٔحُ مَ وَ  وحَ بٔحُ ً
(4)

 ةِ ات  ازل   وحِ صُ دُ ، وَ 
(5)

ؼ وغِ َُ ظُ ، وَ  ٍِ اًض   اِِبَؼلِص ن مَ ِمؼ م
(6)

 . ليُ اًي   َِ تِ  ح  ؼا ظَ م  مِ  ضِلَ رَ  اٍِ ص حَ بَ ، وَ 

  
                                                                                                     

 . ا ىو من باب اإلشارةفالذم ذيكر إّنَّ  ، كإالَّ ن أراد التَّوسع يف تفاصيل البابكغَتىا كثَت دل
 ، ( عػػػن أيب ىريرة رضي ا عنو12721، كأمحد )كاللفظ لو (3293ميلم )ك ، (2129البخارم )ركاه  (1)

 ، كرىدَّ عليهم مربة هبم يف ميزاف العلػػػػػػػكقد أنكر احلديث مجاعة من اجلهلة كزنادقة ادلتقدمُت كادلتأخرين الذين ال ع
 مجاعة من العلماء اجلهابذة: 

  وم، كالنَّوكم، كابن حجر.ػ من ادلتقدِّمُت؛ كابن خيزدية، كابن حبَّاف، كالبيهقي، كالبغ      
 تزادة ػػػػػػػػػػػن أراد االسػػػمػاتع لػػػػػع مػػػػػوسَّ ػػػم األلباِّن يف " اليليلة الصحيحة "، كىو ْتث؛ كالعالمة ػ كادلتأخِّرين      

 . (821ػػ  9/3/834)
 ، ىريرة رضي ا عنو( عن أيب 118)؛ ما ركاه ميلم الياعة الكربل، كمن أدلة خركجو كىي من عالمات (2)

 . ( عن فاطمة بنت قيس رضي ا عنها يف قصة ٘تيم الدارم كاجليَّاسة3713ك)
 ػػ كمن األدلة  ػػ كنزكؿ عييى من عالمات الياعة الكربل جاؿى الدَّ  الـ يقتلي مرمي عليو اليَّ  عييى ابني  أفَّ ( أم: 3)

ػػػػػػػػاؿ بعد نػػػػػػػزكلو  و ػػػػػبػػػػػػػبلفظ " فيطلرضي ا عنو  معافػواس بن سعن النَّ ( 3729)ميلم  ركاه ؛ ماعلى قتلو الدَّجَّ
 أبو داكد ك ، (3312الًتمذم )، كو "لي فيقتػي  د  ػػػػلي  ابً ػػػبػػػػدركو بػػػػػ يىتَّ ػػ( ح أم: يطلب عييى عليو اليالـ الدجاؿ )
 . ىي بلدة قريبة من بيت ادلقدس :" د  بباب لي كقولو "  ،(19437أمحد )ك ، (1291ابن ماجو )ك (، 1231)
 ( عن النَّواس بن 3729؛ ما راه ميلم يف صحيحو )الياعة الكربل ، كمن أدلة خركجهمكىي من عالمات  (4)

 فارم رضي ا عنو. يد الغً سً ( عن حذيفة بن أى 3721، ك)مسعاف رضي ا عنو
 ( عن 3719)(ك118من عالمات الياعة الكربل، كمن أدلة خركجها؛ ما راه ميلم يف صحيحو ) كىي (5)

  فارم رضي ا عنو.يد الغً سً ( عن حذيفة بن أى 3721، ك)أيب ىريرة رضي ا عنو
 ( عن أيب 117كميلم ) ،(2177؛ ما ركاه البخارم )كىي من عالمات الياعة الكربل، كمن أدلة ظهورىا (6)

 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو. 119كميلم ) ،(1424، كالبخارم )ضي ا عنور  ذر  
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َ وَ  ربِ اًلَ  اُة شَ ؿَ وَ ؼؼ        ق  حَ  َُ مُ ـِـِ ه
(1)
 ؛

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِبي اًي   ارَ ـَ س اس خَ كَ وَ  َُ مِ  ؼل َ سَ وَ  َ ٌ
(2)

 تٍ الَ ظَ   ُكِّ ِِف  َِ تِ  صَ مَ بَ ، وَ 
(3)
. 

 ق  حَ  ريٍ ىِ ىَ وَ  صٍ ٌىَ مُ  الُ ؤَ سُ ، وَ  ق  حَ  ربِ اًلَ  ةُ ذيَ فِ وَ ؼؼ        
(4)
. 

َ  ـؼؼرُ اًحَ وَ  ؼؼؼؼ          خُ يفُ ًَؼؼ  يَ ِحؼؼ ضِلَ رَ وَ  ؛ق  َحؼؼ وِث اؽلَؼؼ ـؼؼسَ ت
 
َِ ََ ؿَ  ِؼؼيُ افِ سَ ا ؼؼ َؼؼ  ِِف  مُ الَ اًس 

وزِ اًعي 
(5)
   ؛

                                 
عوذ رب كالتَّ م يف عذاب القى ى ا عليو كسلَّ صلَّ  يبِّ " كقد تواترت األحاديث عن النَّ  :ظ ابن رجبػػػػػافػػػػػػحػقاؿ ال( 1)

 . 12منو "، أىواؿ القبور ص 
 ( 822) (823البخارم )د ركاه ػػػقػػػػػ؛ فعػػػػػػػػذاب الػػػقػػػػبػػػػر نمِ ليو وسل م ػػػػػل ى اهلل عػػػػػػأم ا اسػػػػػػػػتػػػػػعػػػػػاذتو ص( 2)
 ، كيف الباب أـ ادلؤمنُت عائشة رضي ا عنها، عن كاللفظ لو (187ميلم )ك ، (9137( )4248( )3279)

 . كعن ابن عباس رضي ا عنهما ،ىريرة رضي ا عنوعن أيب 
  :الةشهد األخير في الص  الت   عذاب القبر عند الفراغ من نباالستعاذة مِ م ى اهلل عليو وسل  صل  ر ػػػػػػػػأمأم  (3)

 آلو كسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد على رسوؿ ا صلى ا عليو ك  : قاؿىريرة رضي ا عنو قاؿفعن أيب 
 ، كمن شر فتنة ة ايا كادلماتػػػػػػػػذاب القرب، كمن فتنػػػػػػعمن ، ك ذاب جهنمػػػػمن أربع، من ع ذ باو عتػػػػػػػ، فليرً ػػػػػػػػاآلخً 

 . غَتمهاك ، (782) كأبو داكد، كاللفظ لو( 188) ادلييح الدجاؿ " ركاه ميلم
 اليليلة . فيو متواترة "ب اعتقاديه كاألحاديث ثابت فيج سؤاؿ ادللكُت يف القرب حقٌّ  إفَّ قاؿ العالمة األلباِّن:"  (4)

 ؛ ففيو ػػػػػػػػيمية ادللكػػػػُت بػػمنكر كنكػػػػَت، إالَّ ت(، كقاؿ:" أخبار اليػػػػػػػػػػؤاؿ يف القرب متواترة379/ 1/1)حيحة ػػػػالص
 . (. من جامع تراث العالَّمة األلباِّن1271يف الصحيحة ) جحديث حين سلرَّ 

 ، كابن أيب ( ط/ دار الرسالة كقاؿ: حػػػػديث حين غريب1271( ك)1291)ور ركاه الًتمذم ػػػػػكاحلديث ادلذك
 ( عن أيب 818م يف الشريعة )رِّ ػػػػػػػػػػ، كاآلج(2119( ط/ فيصل اجلوابرة، كابن حػػػػػػػباف )872يف الينة )عاصم 

 ىريرة رضي ا عنو.
 " فيأتيو ػػ أم  :ؿ ا صلى ا عليو كسلمة عذاب القرب كسؤاؿ ادللكُت حديث الرباء بن عازب عن رسو ن أدلَّ كمً 
 ، كىي فػيػنػتهرانو كجيليانو، فيقوالف لو: من ربك ؟، ما دينك ؟، من نبيك ؟هار ػػػػور ػػ ملكاف شديدا االنتػػػػػػػبػػػػادلق

 مع ٗترجيها  مة األلباِّن ركاياتو، لذلك مجع العالَّ ، كىو ًمن أمجع أحاديث البابآخر فتنة تيعرىض على ادلؤمن .."
 ، كأعلى منازلو يف يييبق إىل مػػػػثلها فجػػػػػزاه ا خَتا ورة ملػػػػػ، بص323ػ  178يف كتابو ادلاتع أحكاـ اجلنائز ص 

 . عيمات النَّ جنَّ 
 ﴿كىأىفَّ اليَّاعىةى آتًيىةه الى رىٍيبى ًفيهىا كىأىفَّ اى يػىبػٍعىثي مىٍن يف اٍلقيبيوًر﴾ : ؛ قاؿ تعاىلمن القرآفًمػػػن أدلَّة الػػػػػبػػػػػػػعػػػػػػػػػػث:  (5)
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ْم ًًَِْسَُونَ  } ِ َلٰ َزِّبِ
 
َرا ُُهْ ِمَن اَلْخَساِج ا

 
 { فَا

(1)
 
(2)
. 

 

 

                                                                                                     
 ى صلَّ  يب  : كاف النَّ ( عن أيب ىػػػػػريػػػػػػػػرة رضي ا عنو7)لم ػػػػػػػ، كمي(12، كمن الينة: ما ركاه البخارم )[9]احلىٌج/

 : أف تؤمن با كمالئكتو ككتابو يارسوؿ ا ما اإلدياف ؟، قاؿ :رجل فقاؿ يوما بارزنا للنَّاس فأتاهم ا عليو كسلَّ 
 ؛ ب سػػػػػػائر ادليلمػيػػػػػػن كسػػػػػػائر أىل ادلللمذى ":سلو كتؤمن بالبعث اآلخر...احلديث، قاؿ شيخ اإلسالـكلقائو كر 

 .(1/343رلموع الفتاكل ) . "اس من قبورىم..إثبات القيامة الكربل كقياـ النَّ 
 سرافيل ملك موكَّل بالنَّفخ يف الص ور؛إ ف ىنا أفَّ مقصود ادلؤلِّ 

 يخ ل عن الشَّ قً ، ككذلك ني لنَّفخ يف الص ور فلم أقف على ثبوتول باو ادللك ادلوكَّ و " إسرافيل " أنَّ ػمػصريح باسا التَّ أمَّ 
 يل ػػػػػدلػػػػال قاؿ إفَّ ػػػػػف يي أى  ، إالَّ أحاديث الباب ضعيفةالذم بنعمتو تتم  الصاحلات، بل اد فاحلمد  عبد اين العبَّ 

 ي أف قً رتى كىذا ال يى ، احلديث " ربائيل كميكائيل كإسرافيل ..جً  ربَّ  همَّ اللَّ " صحيح غَت صريح ، كما يف احلديث : 
 ال ييعرؼ إال بالتَّنصيص عليو كحينا. ييبٌّ غى  مره و أى ت بً ثبى يي 

 : قاؿ رسوؿ ا صلى ا يب سعيد اخلدرم رضي ا عنو قاؿما جاء عن أ ه:وقوؼ عندكالثابت الذم ينبغي ال
 ، ينتظر أف يؤمر أف القػػػرف، كحٌت جبهتو، كأصغى مسعورف ػػػػػاحب القػػػػػػقم صػػػػػتػػػػػ، كقد ال"  كػػػػيف أنعم:عليو كسلم

  أك" احب القرف ػػػصػػ " تو بػػػيػػيمػػػػ، فاألكىل ت(1297)ث كىو يف اليليلة الصحيحة ديػػػػحػال ، .."ينفخ فينفخ 
 ن أيب ػػػػػ، كيف الباب ع" القرف" أك"  ورفخ يف الص  ل بالنَّ ادللك ادلوكَّ " ، أك " كما جاء يف احلديثالصور  "صاحب

 ، (1913داكد ) ( ػػػ كالص ور: قىرفه يينفخ فيو، كما ثبت عند أيب1298ما يف الصحيحة )ىريرة رضي ا عنو ك
 (  1/438مة الوادعي يف الصحيح ادليند )، كالعالَّ حَّحو العالَّمة األلباِّن يف الصحيحة، كص(3122كالًتمذم )

 خة أخرل قبلها ػ، كىناؾ نفكتيػػػػمى ىذه " نػػػػػػفخػػػػػة البعث " ،النَّاس من القػػػػبور بإذف رب العادلُتػػ إيذانا منو لقياـ 
 نفخ ػب القرف يػػػػػػصاح : أفَّ قرف تييمَّى " نفخة الصعق "، كىو الصَّحيح ًمن أقواؿ أىل العلمفخها صاحب الين

 .؛ فيموت كل سللوؽة الصعقاألكىل نفخػ  نفختاف؛
 العادلُت للحياب كللجزاء، كذلذا قػػاؿ اس لربِّ ن قبورىم حينما يقـو النَّ بعثوف مً ؛ فيي الثَّانية نفخة البعثك ػ         

ٍم يػىٍنًيليوفى ﴿ :ادلؤلِّف ميتػػػػشػػػػػهدان بػػػػهػػػػذه اآلية اًث ًإىلى رىهبًِّ  اإلماـ  ، كىو اخػػػػتػػػػػػيار[11/يس] ﴾فىًإذىا ىيٍم ًمنى اأٍلىٍجدى
 يمُت ػػػػثػػػػيخ ابن عػ، كالش(4/114احلافػػػػػظ ابن حػػػػجر يف الفتح )، ك (171،  1/172 كما يف التذكرة )القرطيب

 .12ما يف تعليقو على الل معة ص ك
 . 11( سورة يس آية: 1)
 . يف ادلشي كينيلوف: ييرعوف ،( األجداث: القبور2)
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 ٌلً ُِبؼؼ، صلً ، ُقؼؼاتً صَ ُؾؼؼ ،اتً َفؼؼحُ  ؛ةِ اَمؼؼَِ اًلِ  ومَ ًَؼؼ اُش اًي ؼؼ صُ ؼَضؼؼيُ وَ  
(1)

 ِف وِكؼؼ مَ ِِف  ونَ ُفؼؼلِ َِ ، فَ 

ةِ امَ َِ اًلِ 
(2)
َ  ّت  حَ  ، َ يِ فِ  ؽَ ضفَ ٌ َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  سحم  ا مُ ٌَُ ي حِ م ه  ؼل َ سَ وَ  َ

(3)
 . 

 اَل ـَ ثَ وَ  كَ ازَ حَ ثَ  م ظلُ ُِبُ اس ِ يَُ وَ 
(4)
.  

                                 
ا﴾ ]الكٍَّهف/: من أدلتو: قولو تعاىل (1)  ، كيف احلديث: عند الػػبػخارم[19﴿كىحىشىٍرنىاىيٍم فػىلىٍم نػيغىاًدٍر ًمنػٍهيٍم أىحىدن
 يو لى ا عينا رسوؿ ا صلَّ ػػػػػػػاـ فػػػػ: قعن ابن عباس رضي ا عنهما ،( كاللفظ لو3842(، كميلم )4134)

ا  غرالن  عراةن  فاةن كم ٖتشركف إىل ا ػػ يف لفظ زيادة : مشاة ػ حي اس إنَّ : يأيها النَّ م خطيبا ٔتوعظة فقاؿكسلَّ   ﴿ كىمى
أٍنىا أىكَّؿى خىٍلقو نيًعيديهي ﴾ ]األىنًٍبيىاء/  . ىذا احلشر للعباد يكوف إىل أرض اشر للحياب، ك اآلية [121بىدى

 ، فيلحقهم من هم يف أرض اشر، كتدنو الشمس منهم قدر ميلقوفً كي  أم حُت تشتد  عليهم الكيريبات حالةى  (2)
 م يف صحيحو يلػػػػػ، م( كاللػػػػفػػػػػػػظ لو4121( )1728الػػػػػبػػػػػخارم ): ما ركاه العرؽ كلٌّ ْتيب عملو، من أدلػػػػػػتو

 ﴿يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي ًلرىبِّ اٍلعىالىًمُتى﴾ : صلَّى ا عليو كسلَّم قػػػاؿيب النَّ  : أفَّ ( عن ابن عمر رضي ا عنهما3843)
يطىفًِّفُتى/

 . يوً نى ذي أي  و إىل أنصاؼً شحً ىم يف رى أحدي  غيبى  يى حىتَّ  [4]ادل
 مد صلى ا عليو كسلم دكف سائر ػحػا منى يػِّ بً نى ة بً الشفاعة العظمى اخلاصَّ ، ىي كىذه نػػػوع من أنواع الشػػػػػفاعة (3)

 اىل ػػػزكؿ ا تعػػػػػػار نػػػػظػػػػػتػػػػشر، النػحػ، عند طوؿ كقوؼ العباد يف أرض ادلت يـو القيامةاػػػ، كتكوف يف عرصاألنبياء
 بعد طوؿ انتظار اخللق لذلك باد ػػػيقضي ا بُت العػػػػػػم لو كسلَّ ى ا عليشفع صلَّ ػػػػػ، فيللحػػػػػػػياب كفػػػػػػصل القضاء

 ( عن أيب ىريرة 171( كميلم )1919، كدليل ىذه الشفاعة ما ركاه البخارم )مع ما حلقهم من كرب كشدَّة
 ، كأحاديث الشفاعة من فاعةمة الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي كتاب ميتقال يف الشَّ العالَّ  فى ، كألَّ عنورضي ا 

 . األحاديث ادلتواترة
نىػػػا ًإيىػػػابػىهيمٍ تعػػػاىل مػػػن أدلػػػة ذلػػػك؛ أمػػػا مػػػن القػػػرآف: قولػػػو (4) نىػػػا : ﴿ًإفَّ إًلىيػٍ ػػػابػىهيٍم﴾ ]الغاشػػػية: ، مثيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ  - 31ًحيى

نَّمي كىبًٍئسى اٍلًمهىادي : [، كقولو34    .[18﴾ ]الرٍَّعد/﴿أيكلىًئكى لىػهيٍم سيوءي احًليىاًب كىمىٍأكىاىيٍم جىهى
ى ا عليػػو كسػػلم: لػػيس يب صػػلَّ ، عػػن النَّػػ( عػػن عائشػػة3898، كميػػلم )(4124: مػػا ركاه البخػػارم )كمػػن اليػػنة

ػابنا يىًيػَتنا﴾قوؿ اىىلىك، قلت: أىكىليس ي أحده حييىاسىب يـو القيامة إالَّ  ، فقػاؿ: إّنػا ذلػك ؟ : ﴿فىيىػٍوؼى حييىاسىػبي ًحيى
 ىلك. احلياب يـو القيامة إالَّ العرض، كليس أحد يناقش 

، ا " حيػػابا ييػػَتن بًٍت حاًسػػ هػػمَّ " اللَّ  –م سػػلَّ ى ا عليػػو ك آلػػو ك صػػلَّ  –ن دعائػػو ( ًمػػ31311كركل أمحػػد يف ادليػػند )
، كقػاؿ كمػا يف (1143كمػا يف ادلشػكاة رقػم )ؿ العالَّمة األلباِّن: إسناده جيػد،  قاىيب، ك حو احلاكم ككافقو الذَّ صحَّ 

 .(: حين صحيح9238حلياف )التعليقات ا
منهم عكاشة بن زلصن  ،ن ىذه األمةا مً سبعوف ألفن  ألفو  كعددىم سبعوف ألفنا مع كلِّ كىناؾ أقواـ ال حياسبوف 

ى ا عليو صلَّ  يب  ؛ قاؿ النَّ ( يف حديث ابن عباس332) (، كميلم1913عند البخارم )، كما رضي ا عنو
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َ  ُة يَع ثُ وَ   ٍنُ اسِ وَ اؽل
(1)

ٍنُ اوِ وَ ازل   صُ ؼًضَ ثُ ، وَ 
(2)
   الِ معَ الَ  ُف ائِ ََصَ  صُ اٍَ عَ خَ ثَ وَ  ،

َ  الَ َل ا  انِ ي

ؼؼوَ  َِ  } ؛يِ ائِ مَ اًض  ََِمَِيؼؼ َُ ِت ؼؼا َمؼؼْن بسوِتَ ِنَخاتَؼؼ   فََسؼؼْوَف ُيَاَسؼؼُة ِحَسؼؼااًب ٌَِسؼؼرًيا فَبَم 

ؼهِلِ َمْسؼ ُْ َلٰ َب
 
َُِة ا ٍِ فََسؼْوَف ًَؼْسُؾو  ُصوًزا ؼَوًَْيَل ًَ َػِْؼِص َُ َوَزا ؼا َمؼْن بسوِتَ ِنَخاتَؼ َوَبم 

رًيا زُُحوًزا  ـِ  { َوًَْعىَلٰ َس
(3)
 .  

انٌ ــسَ ًِ وَ  ،انِ ــذَ ف  نِ  ؛َِلُ  انُ ّيَ اؽلِ وَ 
(4)

  . 

                                                                                                     
كال عذاب ..، ، كمعهم سبعوف ألفنا يدخلوف اجلنة بغَت حياب األمم، مث عيرًضىٍت عليَّ أميت : عيرًضىٍت عليَّ مكسلَّ 

  .ريكف، كعلى رهبم يػىتىوكَّلوف، كال يػىتىطىيػَّ ين ال ييًتقوف، كال يكتوكف: ىم الذكيف آخر احلديث قاؿ
ٍيئنا كىًإٍف  تعاىل: ﴿كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلقً  قولو ًمن أدلة ذلك: أما من القرآف؛ (1) ٍيطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىال تيٍظلىمي نػىٍفسه شى

اًسًبُتى﴾ نىا هًبىا كىكىفىى بًنىا حى بَّةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ  . [19/]األنبياء كىافى ًمثٍػقىاؿى حى
النَّيب  ( كاللفظ لو، عن أيب ىريرة رضي ا عنو؛ قاؿ 3471(، كميلم )4124م )ما ركاه البخار  :كمن الينة

: سبحاف ا يف ادليزاف، حبيبتاف إىل الرمحن، ثقيلتاف " كلمتاف، خفيفتاف على اللياف: صلَّى ا عليو كسلَّم
: قاؿ رسوؿ ا  مالك األشعرم رضي ا عنو قاؿ( عن أيب332، كعند ميلم )" كْتمده ، سبحاف ا العظيم

 . د  ٘تأل ادليزاف..صلى ا عليو كسلم الطهور شطر اإلدياف كاحلم
خػػذ ذلػػا ن آ، فًمػػكػػة علػػى العامػػل كتػػوزع علػػى أصػػحاهبايت كتبهػػا ادلالئحائف األعمػػاؿ الَّػػظهػػر صىػػبيػػط كتى أم تي  (2)

ػػػ، كًمػػػبػػاليمُت ﴿كىًإذىا الص ػػػحيفي  :فقوليػػػو تعػػػاىل ًمػػػن أدلػػػة ذلػػػك: أمَّػػػا ًمػػن القػػػرآف؛، ماؿ أك كراء ظهػػرهن آخػػػذ ذلػػػا بالشِّ
ى ًكتىابىػوي بًيىًمينًػوً : و سػبحانوكقوليػ، [12نيًشرىٍت﴾ ]التٍَّكوير/ ػابنا يىًيػَتنا ﴿فىأىمَّػا مىػٍن أيكًَ كىيػىنػٍقىلًػبي ًإىلى   فىيىػٍوؼى حييىاسىػبي ًحيى

ى ًكتىابىوي كىرىاءى ظىٍهرًهً  أىٍىًلًو مىٍيريكرنا    .[13ػ9كىيىٍصلىى  سىًعَتنا ]االٍنًشقىاؽ/ فىيىٍوؼى يىٍدعيو ثػيبيورنا كىأىمَّا مىٍن أيكًَ
 : ىل ا سألت النَّيب صلَّى ا عليو كسلَّمأهن ، كعن عائشة رضي ا عنها13ػػ  9: اآلياتنشقاؽ ( سورة اال3)

 ، اف حىت يعلم أخيف ميزانو أـ يثقل؛ عند ادليز ثالثة مواطن فال  يذكر أحد أحدا ا يف: أمَّ تذكركف أىليكم ؟ قاؿ
 ، كعند الصراط إذا كضع بُت يػمينو أـ يف مشالو أـ كراء ظهره يف حف حيت يعلم أين يقع كتابوػػػػػكعند تطاير الص

  .(1142مة األلباِّن كما يف  ادلشكاة )فو العالَّ ، كضعَّ (1911ظهراِّن جهنم حىت جيوز، ركاه أبوداكد )
 ؛فيو مقادير ادلوزكنات جليَّة كاضحة، ًمن أدلة ذلك، تظهر داللة على أنَّو ميزاف على احلقيقةيف ىذا  (4)

بَّةو ًمٍن خىرٍ  من القرآف: ٍيئنا كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حى ىوىازًينى اٍلًقٍيطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىالى تيٍظلىمي نػىٍفسه شى
نىا هًبىا ﴿كىنىضىعي ادل  دىؿو أىتػىيػٍ

 .[19كىكىفىى  بًنىا حىاًسًبُتى﴾ ]األىنًٍبيىاء/
 : إف ا اؿ رسػػػػػػػوؿ ا صػػػػػلَّى ا عليو كسلَّم: قبن عمرك، قاؿ، عن عبد ا حػػػػػػػػػػديث الػػػػػبػػػػػػػػطاقػػػػػػػة :كمن الينة
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الُ معَ الَ  َِ تِ  نُ وسَ ثُ 
(1)
   ؛

                                                                                                     
 ، كل سػػػػػػػػػػجل مٌد ، فينشر عليو تيعة كتيعُت ًسجالا ػػي على رؤكس اخلالئق يـو القيامةتػػػػالن من أمػػػػػػػػػسييخىلِّصي رج

 ذره أك ػػػػػػكى عػػػ: أىلى ػػػػبىيت احلافظوف ؟ قاؿ: ال يا رب، فيػػػػقػػػػػػوؿتى ػمىكى كػػػػلى ػػػػئنا ؟ أىظى ػػػػػن ىذا شيػػػػ: أتػيٍنًكري مبصر، مث يقوؿال
 ، ـو عػػػػلػػػػػػػػػيكحينة ؟، فيبهت الرجل فيقوؿ: ال يا رب، فػػػػػػػيقوؿ: بلى، إف لك عندنا حػػػػػػػينةن كاحدةن، ال ظيػػػػػػػٍلم الي

ا عبده فتخرج لو البطاقة فيها  : يا رب ما كرسولو، فيقوؿ: أحػػػػضػػػػػػػركه، فيقوؿ: أشهد أف ال إلو إال ا كأف زلمدن
 ، ، والبطاقة في كفةفت وضع السجالت في كػػػفة: : إنك ال تيظلم، قاؿىذه البطاقة مع ىذه اليجالت ؟ فيقاؿ

 ، كالًتمذم (4771ركاه أمحد )، كثػىقيلىت البطاقػػػػػػػػػة، فػػػػػػػال يثقل مع اسػػػػػػػػػػم ا شػػػػػػػػػػػػػػػيءقاؿ: فطاشت اليجالت، 
 " التعليقات احلياف باِّن يف ػحو األلػػػػػػ، كصحَّ (331ابن حباف )ك ، (1222، كابن ماجو )كحيػػَّػػػػػػػػػػنو (3427)

 ، : " كاألحاديث يف ذلك متضافرةه، إف ملى تىكيٍن متواترة "(، كقاؿ121)على صحيح ابن حباف "ك"الصحيحة" 
  .(411ػػ 1/412كصحَّحو العالمة الوادعي يف الصحيح ادليند )

 ، ( كاللػػػػػػػػػفظ لو3471( كميلم )4124م ): فقد سبق حديث أيب ىريرة الذم ركاه البخار أم ا العػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػل (1)
 يب رضي ا عنو  قاؿ النَّ  ث أيب الػػػػػدرداءديػػػػػػػ، ك ح" ان في الميزانػػتػػػػيلػػػقػػػػث، فتاف على اللياف، خفيكلمتان" 

 ، (39174)(39112مد )ػركاه أح، " ما من شيء أثقل يف ادليزاف من حيين اخللق" : صلَّى ا عليو كسلَّم
 ، كابن حباف كقاؿ: "ىذا حديث حين صحيح"( 3222)( 3223، كالًتمذم )كاللفظ لو( 1977كأبو داكد )

  .(894(، كصحَّحو العالَّمة األلباِّن يف الصحيحة )181)
 هد أف ال إلو إال ػػػػػػػػػػ: أشفتخرج لو البطاقة فيها، كما يف حديث البطاقة اليابق ذكره: وتوزن صحائف األعمال

ا عبده كرسولو، فيقوؿ  : جالت ؟ فيقاؿػػػاقة مع ىذه اليػػػػػػطػػػػػ: يا رب ما ىذه البركه، فيقوؿػػػػػضػػػػ: أحا كأف زلمدن
 ، لىت البطاقةػػػػقي ػػػػػػ، كثى طاشت اليجالتػػػػػ: فكفة، كالبطاقة يف كفة، قاؿ  تيوضع اليجالت يفػػػ: فإنك ال تيظلم، قاؿ

 .فال يثقل مع اسم ا شيء
 -يب : أف النَّ -رضي ا عنو  -( عن أيب ىريرة 3981كميلم ) ،(1937دلا ركاه البخارم ) :ويوزن العامل

 ." عوضةمُت يـو القيامة ال يىزًف عند ا جناح بى جل اليَّ و ليأَ على الرَّ إنَّ " قاؿ:  -م ى ا عليو كسلَّ صلَّ 
ى ا عليو ، فقاؿ صلَّ علت الريح تلقيو؛ فضحك القـو منو، فجو كاف دقيقى الياقُتأنَّ  " :كحديث ابن ميعود

، ذلىيمىا أثقل يف ادليزاف من ، قالوا: يا نيب ا، من ًدقَّة ساقيو، قاؿ: كالذم نفيي بيدهضحكوف ؟ػػػػػػػ: ًممَّ تمكسلَّ 
مة الوادعي يف كالعالَّ ، 191اِّن كما يف ٖتقيق الطحاكية صمة األلبنو العالَّ كحيَّ (، 2771ركاه أمحد ) " أيحيدو 

 (.414 ػػ411/ 1الصحيح ادليند )
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{  َُ َُِحونَ  فََمْن زَُلََْت َمَواِسًُي َِئَم ُُهُ اؽلُْف ٍؼَن  ،فَبسًو ِ َِئؼَم اشل  َُ فَبسًو َوَمْن َدف ؼْت َمَواِسًُيؼ

ونَ  َ َذازِلُ وا َبهُْفَسُِْم ِِف ََجََّن   { َدِسُ
(1)
. 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  سٍ م  حَ ا مُ ٌَُ ِّ حِ يَ ًِ وَ ؼؼ      َ  سي صَ بَ  ؛ٍُ اؤُ مَ  :ةِ امَ َِ  اًلِ ِِف  وٌط حَ  ،ؼل َ سَ وَ  َ  اضاً ََ ت

َُ مِ  َة ن َُشِ ، مَ اًِ مَ اًس   ومِ نُُ  ذُ سَ ؿَ  ؛َُ ًلُ زِ ابَ بَ ، وَ يِ سَ اًـَ  نَ  مِ حىَل بَ وَ  ،َبِ اٌَ   نَ مِ  َ َُش  ٌ  ةً ت

 ًَ َ َ ا بَ َُ ـسَ بٔ تَ ؼمَ م ً  ساً ت
(2)
. 

َ وَ   ؼؼ    ق  حَ  اُظ اًّصِ
(3)
َُ ؾَ  لي ِز ٍَ ، وَ ازُ جصَ الَ  ٍُ وسُ يَُ  ؛  .ازُ ج  اًفُ  ي

َ وَ ؼؼ     َ  ؽُ ضفَ ٌ َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  اٌَُ ي حِ ه  ُيِ ن بَ مِ  َِ ذِ م  ن بس مِ  ازَ اًي   يَ ذَ ن ذَ مَ ـِفِ  ؛ؼل َ سَ وَ  َ

َ  ،َِ خِ اؾَ فَ ضَ ثِ  ِمن اًي ازِ  ونَ حُ رصُ ُِ فَ  ،صِ ائِ دَ اًىَ   ٌلً ـمَ ـحُ وَ  ٌلً وا فَ ازُ ظَ وا وَ كُ ا احّتََ مَ ـسَ ت
(4)

 ،

 َِ خِ اؾَ فَ ضَ ثِ  ةَ ي  اجلَ  ونَ َُ سذُ َِ فَ 
(5)
. 

                                                                                                     
كقد دييكن " : ( قاؿ2/323تفيَته )؛ كما اختاره ابن كثَت يف ذلك يوزف كلَّ   العلم أفَّ  ن أقواؿ أىلً حيح مً كالصَّ 

ارة يوزف فاعليها كا ، كتيحنا؛ فتارة توزف األعماؿ، كتارة توزف زلاذلاو صحاجلمع بُت ىذه اآلثار بأف يكوف ذلك كل  
 (. 817ػػ3/818يف معارج القبوؿ )، كالشيخ حافظ حكمي كما أعلم ا.ق

 . 122 ػ 123: اآليتاف( سورة ادلؤمنوف 1)
 مرك بن العاص رضي ا عنهما قاؿ: قاؿ ػػػػػػػعن عبد ا بن ع (3373) كميلم ،(4197( ركل البخارم )2)

 " حوضي ميَتة شهر، ماؤه أبيض من اللنب، كرحيو أطيب من ادليك، ككيزانو  صلَّى ا عليو كسلَّمرسوؿ ا 
 من حديث أيب ذر رضي ا عنو ( أيضا 3222) كركاه ميلم، شرب منو فال يظمأ أبدا " كنجـو اليماء، من
 . ، كأحاديث احلوض من األحاديث ادلتواترةكأحلى من العيل "، بياضا من اللنببلفظ: " ماؤه أشد 

ًإٍف ًمٍنكيٍم ًإالَّ كىامن أدلتو (3)  ( 9127: ما ركاه البخارم )[ ، كمن اليػػػػػػػػػػنة91رًديىىا﴾ ]مرمي/ : من القرآف: ﴿كى
 ، يد اخلدرم يف احلديث الطويل كفيو: مث ييٍضرىبي اجلير على جهنم، كٖتل الشفاعةأيب سع ( عن182كميلم )
 . : اللهم سلِّم سلِّم..كيقولوف

 : سودا. ، أممماػ( ح4)
  الًتمذم(، 1911أبو داكد )ركل ، خلوارج عليهم من ا ما ييتحقوففاعة اليت ينكرىا ادلعتزلة كاػػػػػكىذه الش (5)
  عن أنس( 4148(، كابن حباف )823( )821، كابن أيب عاصم يف الينة )(12333، كأمحد )(3121)

 مة األلباِّن حو العالَّ ، كصحَّ ألىل الكبائر من أميت "" شفاعيت قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كآلو كسلم: 
 ، كصحَّحو العالَّمة الوادعي يف كتاب الشَّفاعة (823،  822الؿ )( كالظِّ 1177،  1178كما يف ادلشكاة )
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ُ وَ  ،اًِ َِ هخِ الَ  صِ ائِ سَ ًِ وَ  َ وَ  ،يَ ٌِ ؤمِ اؽل  :اثٌ اؿَ فَ صَ  ؛ةِ ىَ ئِ الَ اؽل

ًَِمِن اْزثََضٰ  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ  ل  
 
وَن ا ـُ َِ ُمْضِفُلونَ  َوَل ٌَْضَف  { َوُُهْ ِمْن َدْضَُِذ

(1)
 لَ وَ  .

 يَ ـِ افِ اًض   ةُ اؿَ فَ صَ  صَ فِ اًاكَ  ؽُ يفَ ثَ 
(2)

 . 

 ؛انِ ََ فٌَ ثَ  لَ  انِ ذَ وكَ زَُ مَ  ازُ اًي  وَ  ةُ ي  اجلَ وَ ؼؼ     

 .َِ ائِ ؿسَ ِلَ  اةٌ لَ ؾِ  ؛ازُ اًي  ، وَ َِ ائِ ََ وًِ ى بَ بٔوَ مَ  ؛ةُ ي  اجلَ فَ  

ُ زَ ا مُ يَ فِ  ةِ ي  اجلَ  ُيُ بَ وَ  وَن   }، َواؽلُجصُِموَن ونَ سل  َ َذازِلُ ُ َؾؼهْنُْم  ِِف ؿََشاِة ََجََّن  َل ًَُفّت 

َُِسونَ  َِ ُمْد  { َوُُهْ ِفِ
(3)
.  

ََ ًُ وَ  َ  اِب ؤ َ ُِؼفَ  ؛حٍ مََؼبَ  ٍش خنَ  تِ وزَ  ُظ ِِف  وِث ؽل  َيَ  }: الُ َلؼًُ  ، ُث  ازِ اًي ؼوَ  ةِ ي ؼاجلَ  يَ تَؼ حُ شت

 { وَث مَ  لَ وَ  وذٌ َُ ذُ  ؛ازِ اًي   ُيَ  بَ َيَ وَ  ،وَث مَ  لَ وَ  وذٌ َُ ذُ  ؛ةِ ي  اجلَ  ُيَ بَ 
(4)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
 . (77ػػ  78)
  .38سورة األنبياء آية:  (1)
اكأمَّ  (2)  . [18]ادلدثر  فما تنفعهم شفاعة الشافعُت   :، قاؿ تعاىلا الكفَّار فهم يف نار جهنَّم خالدين فيها أبدن
 . 91 ػ 91: اآليتاف( سورة الزخرؼ 3)
 ، ككذا من حديث يث أيب سعيد اخلدرم رضي ا عنومن حد( 3817ميلم )ك ، (1922البخارم )ركاه ( 4)

 . من حديث أيب ىريرة رضي ا عنورضي ا عنهما، ك  ابن عمر
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 فَعيٌ                     
 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولُ سُ زَ  سٌ م  حَ مُ وَ             :ؼل َ سَ وَ  َ

َ حِ اًي   اَتُ ذَ    ُّيِ
(1) 

ُ  سُ َِّ س َ وَ   يَ َِ صسَ اؽل
(2)

َ  لَ ،    حي عِ ً
 
َ ا  نَ ؤمِ  ًُ ّت  حَ  حسٍ ؾَ  انُ ي

َ وَ  َِ خِ اًَ سَ ِص جِ   َِ ثِ و  دًُ ُ تِ  سَ ضٌَِ
(3)
. 

َ لَض ًُ  لَ وَ    ةِ امَ َِ  اًلِ ِِف  اِش اًي   يَ  ت
 
  .َِ خِ اؾَ فَ ضَ ثِ  ل  ا

َ  لَ وَ    ةٌ م  بس  ةَ ي  اجلَ  يُ سذُ ً
 
َ  ل  ا  َِ ذِ م  بس  ولِ دُ ذُ  ـسَ ت

(4)
. 

ًِ وَ ًِ  ُة احِ ظَ  َ وَ  ،مسِ احلَ  ا َ  امِ لَ اؽل  وذِ حمُ اؽل
(5)
َ  وِط احلَ وَ  ،  .وذِ وزُ اؽل

                                 
اًلكيٍم كىلىًكٍن رىسيوؿى اللًَّو كىخىامتىى النًَّبيُِّتى كىكىافى اللَّوي ًبكيلِّ شىٍيءو عىًلي: ﴿مىا كىافى قاؿ تعاىل (1)   منا﴾زليىمَّده أىبىا أىحىدو ًمٍن رًجى

 : " مىثىلي كمثلي األنبياء اؿ رسػػػػػػوؿ ا صلى ا عػػػػػػليو كسػػػػػػػلمابر رضي ا عنو قاؿ: قػػػػػػفعن ج[، 12]األحزاب/
 ، فجعل الناس يدخلوهنا كيتعجبوف كيقولوف: لوال موضع رجلو بٌت دارنا فأكملها كأحينها، إال مىٍوًضعى لىًبنىة كمثلً 

ت ْمت  األنبياء، جئتي اللبنة، فأنا موضع اللبنة   .(3389" ركاه ميلم ) فخ 
 ى ا عليو ا صلَّ : قاؿ رسوؿ ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ171كميلم ) ،(1913ركل البخارم ) (2)

 . الناس يـو القيامة " س ي د  : " أنا كسلَّم
 : أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ( ابن عمر رضي ا عنهما 14، كميلم )( كاللفظ لو8ركل البخارم ) (3)

ا رسوؿ ا.. "" بٍت اإلسالـ على مخس: شهادة أف ال إلو إال ا  . ، كأف زلمدن
 ضلن اآلًخريكف " : مى ا عليو كسلَّ صلَّ : قاؿ رسوؿ ا ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ811ركل ميلم ) (4)

 . .. "ونحن أول من يدخل الجنة، األكَّلوف يـو القيامة
 ( 1228، كابن ماجو )(، كقاؿ: "حػػديث حػػػػين صحػػػػيح"2411ركل الًتمذم )فقد  :ا لػواء الػحمػدأم   (5)

 : أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ: أنا سيد كلد آدـ عن أيب سعيد اخلدرم رضي ا عنو( 12789، كأمحد )
 ، كأنا إال ٖتت لوائي -آدـ فمن سواه  - ، كما من نيب يومئذو وبيدي لواء الحمد وال فخريـو القيامة كال فخر، 

 ، كلو شاىد من حديث ابن عباس ابن جدعاف ضعيفيو علي بن زيد ف ،..أكَّؿ من تنشق  عنو األرض كال فخر
 ، فيو زمعة بن صاحل ال ينزؿ حديثو عن رتبة غَتىم( ك 3114كأمحد ) (،19كالدارمي ) (2414) ،ركاه الًتمذم
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  وَ ُُ وَ 
 
َ حِ اًي   امُ مَ ا  مَتِِ اؾَ فَ صَ  ُة احِ ظَ وَ  ،مَُِبُ عِ دَ وَ  ،ُّيِ

(1)
.  

ًِ َِ هخِ الَ  اِة َصَ بَ  ريُ ذَ  َُ اتُ َصَ بَ وَ  ،مِ مَ الس  ريُ ذَ  َُ ذُ م  بس    .مُ الَ اًس   مُ يِ ََ ؿَ  ا

    ؛َِ ذِ م  بس  يُ فضَ بَ وَ 

 .ًُق سِّ اًّعِ  ىصٍ و جَ تُ بَ          

 .وُق ازُ اًفَ  صُ مُعَ  ُث           

 .ٍنِ وزَ و اًيي رُ  انُ مَ ـثؾُ  ُث           

ُ  ًِل  ؿَ  ُث             .ؼ يَ ـِ مجَ م بَ هنُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ ؼ ، َض صثَ اؽل

  :الَ كَ  ؼ امَ هنُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ ؼ  صَ ؼمَ ـؾُ  جنُ  ظلِ  سُ ــدؾَ ؛ ىوَ زَ  ا مَ ـًِ  

َ ي  ـ نُ  } َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي  وَ  ولُ لُ ا ه  : ي  ؼؼحَ  ؼل َ سَ وَ  َ

َ  ةِ ــم  الس  ٍِ شِ ــَُ  يُ ضَ ؼؼفبَ  َ  ـسَ ت َ خِ ه   ؛اّيِ

                                                                                                     
 ( فيو عمرك بن أيب 9472رل )ػػػػػػبػػػ( كالنيائي يف الك2472، كمن حديث أنس عند أمحد )الشواىد كادلتابعات

 األلباِّن كما يف "الصحيحة" العالَّمػػػػػػػة حو ػػػػػػ، كصحَّ قاؿ فيو احلافػػػػػظ يف التقػػػػػريب: ثقة رٔتا يهم سلتلف فيو،عمرك 
 .12ػػ  13مة الوادعي كما يف كتاب الشفاعة ص، كالعالَّ (1191)

 ، ػػػػيصل الػجػػوابرةط/ ف (821م يف الينة )ػػػػػ(  كابن أيب عاص11982دلا ركاه أمحد ) :وأما المقام المػػػحػػػػمػػػػود
 بعث ػػػػ: " يي سوؿ ا صلَّى ا عليو كسلَّػػػػم قاؿ: أف ر كغَتمها بإسناد صحيح، عن كعب بن مالك رضي ا عنو

  فأقوؿ ، مث يؤذف يليػػػػػػوِّن ريب تبارؾ كتعاىل حػػػػػػػػلػػػػػة خضػػػػػػػػراء، كيكناس يـو القيامة، فأكوف أنا كأمػػػػػتػي على تلال
 (، كركل 3292كصححو العالمة األلباِّن كما يف الصحيحة )"،  فذاك المقام المحمود، ما شاء ا أف أقوؿ

 ، كالصالة اء: اللهم ربَّ ىذه الدعوة التامةد( عن جابر رضي ا عنو: " مىٍن قاؿ حُت ييمع النِّ 411البخارم )
ا الوسيلة كالفضيلة   الذم كعدتىو حلٍَّت لو شفاعيت يـو القيامة ". قام ا محمود ام، كابعثو القائمة، آًت زلمدن

 ، كابن ( كيف مواضع أخر31329)( 31311، كأمحد )( عن أنس رضي ا عنو2412مذم )ركاه الًت  (1)
 األلباِّن ، كقاؿ وابرة بإسناد حين كما قاؿ زلققوط/فيصل اجل (824، ابن أيب عاصم يف الينة )(1211ماجو )

 : أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ: " إذا كاف ه حينه، من حديث أييبىِّ بن كعب: إسناد(989ظالؿ اجلنة ) يف
 يـو القيامة كنتي إماـ النبيُت كخطيبىهم، كصاحب شفاعتهم غَتى فخر ".
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َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِب  اًي   ضِلَ رَ  فُ حَُ َِ فَ  ،انُ مَ ـثؾُ  ُث   ،صُ مُعَ  ُث  ، ىصٍ و جَ تُ بَ   الَ ـفَ  ،ؼل َ سَ وَ  َ

 { ٍُ صُ يىِ ًُ 
(1)
. 

َ وَ ت اًصِّ ََص  وَ  َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  ًِلٍّ ؿَ  نؾَ  ةُ اً َ  ةِ م  الس  ٍِ شِ َُ  ريُ ذَ  " :الَ كَ  َُ ه  بَ  ؼ ي  ـسَ ت

 َ َ خِ ه  " رَ اًِ اًث   َُت م  سَ ًَ  ئُت و صِ ًَ وَ  ،صُ مُعَ  ُث   ،ىصٍ و جَ تُ بَ  ؛اّيِ
(2)
. 

ًِ زذَ و ازل  تُ ى بَ وَ زَ وَ  َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   نِ ؾَ  ا  ِت ـَ ََ ا ظَ مَ  }: الَ كَ  َُ ه  بَ  ؼل َ سَ وَ  َ

ٍُ اًض   َ صَ قَ  لَ وَ  م َ ت َ حِ اًي   ـسَ ت ت ُ وَ  ُّيِ  { ىصٍ  جَ يِب ن بَ مِ  يَ فضَ  بَ ىَل ؿَ  يَ َِ صسَ اؽل
(3)

 ،  

                                 

  " مث ، كطبعة األخ عبد ا الشمراِّنطبوعة كالطبعة بتحقيق بدر البدر، يف بعض النيخ ادلحديث صحيح (1)
 ، كاحلديث ألفاظ احلديػػػػػػث الذم أكرده ادلؤلِّػػػػف ظ منػػػػلف ، كىي غَت موجودة ال يف ادلخطوط، كال يف أمِّ علي "

 ة األلباِّن يف ػػػػػػػػمحو العالَّ ػػػحَّ ػػػػ، كص( ط/فيصل اجلوابرة1322ػػ1339نة )م يف اليػػػػركاه هبذا اللفظ ابن أيب عاص
 ، الشيخ بدر البدر يف ٖتقيقو للمعةن كما قاؿ ػػػػػػػػػػ( بإسناد حي12123الطرباِّن يف الكبَت ) ، كركاهظالؿ اجلنة

 ( بلفظ مقارب دكف 1438، كأبو داكد )(2411(، كركاه البخارم )8923الطرباِّن أيضا يف األكسط ) كركاه
 . (1172)مة األلباِّن كما يف ظالؿ اجلنة حو العالَّ ، كصحَّ فقرة عدـ اإلنكارذكر 

 ، بأسانيد حياف كأخرل (279( )12( )11ػػ12فضائل الصحابة )اإلماـ أمحد يف  ركاه، صحيح موقوؼ (2)
 . على ثبوت األثر ، تدؿ  قاؿ زلقِّقو الشيخ كصي ا عباس ، كماصحاح

 ، (129يف زكائده ) (، كالقطيعي121ة )اإلماـ أمحد يف فضائل الصحاب كاه، ر ، لكنَّ معناه صحيحموضوع (3)
 ط/فيصل  (1317، كابن أيب عاصم يف الينة )ػ ( ػ البغية بًتتيب أحاديث احللية2117كأبو نعيم يف احللية )

 : اجلوابرة، بإسناد ضعيف، فيو ثالث علل
 كقد عنعن. ،: تدليس بقية كىو مدلساألكىل

 كقد عنعن. ،: تدليس ابن جريج كىو مدلسكالثانية
 : " ال يتابع على حديثو ".ا بن سفياف اخلزاعي الواسطي، كقاؿ العقيلي : ضعف عبدكالثالثة
 : " فيو بقية مدلس ، كبقية رجالو زاه إىل الطرباِّن يف الكبَت كقاؿكذكره اذليثمي من حديث أيب الدرداء كع      

 قية ىذا احلديث من ، مسع ب(: ىذا حديث موضوع3/281رازم كما يف العلل البنو )كثقوا " ، كقاؿ أبو حامت ال
 ركؾ ػػػػػػػىشاـ الرازم عن زلمد بن الفضل عن ابن جريج فًتؾ االثنُت من الوسط ..كزلمد بن الفضل بن عطية مت

 احلديث. 
 ( ػ البغية بًتتيب 2142، كعنو أبو نعيم يف احللية )(2924كسط عن جابر رضي ا عنو )كركاه الطرباِّن يف األ

 ، كقاؿ ابن (378اجلػػػػػوزم يف العلل ادلتناىية )، كابن (1/139ابن حػباف يف الػمجػػركحػػػُت )ك  اديث احللية ػ،ػػػػػػأح
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َ  ةِ فَ الَ خلِ اِب  ظلِ  َقِ ذَ  قي حَ بَ  وَ ُُ وَ      َِ ََ ؿَ  ظلُ  ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   ـسَ ت   ؛ؼل َ سَ وَ  َ

  .ضهِلِ فَ ًِ                

  .َِ ذِ لَ اتِ سَ وَ                

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   ميِ لسِ ثَ وَ                   َؽِ  مَجِ ىَل ؿَ  تِ الَ  اًع  ِِف  َِلُ  ؼل َ سَ وَ  َ

َ حَ اًع     .مهنُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ  ةِ ات

 وَ                 
 
َ حَ اًع   اغِ مجَ ا َ دَ مُ وَ  َِ يِ لسِ  ثَ ىَل ؿَ  ةِ ات م ُِـَ جمَ ََ ًِ  ظلُ  نِ ىُ م ٍَ ًَ ، وَ َِ خِ ـَ اً

  .ََلٍ الَ  ضَ ىَل ؿَ 

َ مِ  ُث   َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  صُ مُعَ  ٍِ ـسِ ن ت    ىصٍ  جَ يِب بَ  ِسِ ؾَ وَ  ضهِلِ فَ ًِ  ؼ ي
َ ا ً َِ َ.  

َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  انُ مَ ـثؾُ  ُث     .ى َِلُ وزَ اًضي  ُيِ بَ  ميِ لسِ خَ ًِ  ؼ ي

َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ ؼ زَ  ًِل  ؿَ  ُث    وَ  ضهِلِ فَ ًِ  ؼ ي
 
َِ ََ ؿَ  ٍِ صِ ؾَ  ُيِ بَ  اغِ مجَ ا َ . 

ًُ َفَ اخلُ  ًِ لَ ؤُ َُ وَ  َ  ونَ سُ اصِ اًص   ا ي ِسِ اؽل   ؛ونَ ً

 ِ َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولُ سُ زَ  الَ كَ  ٍنَ اشل   ةِ ي  س ُ وَ  ،ِت ً  سُ  ثِ َُُك ََ ؿَ  }: ميِ فِ  ؼل َ سَ وَ  َ

ًِ فَ ََ اخلُ  َ  ،ٍنَ سِ اصِ اًص   ا ِّ ِسِ اؽل َ مِ  يَ ً  { شِ اخِ وَ ًي  ا اِب يَ ََ وا ؿَ ضي ؾَ  ،يـسِ ن ت
(1)
. 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  الَ كَ وَ  َ مِ  ةُ فَ الَ اخلِ  }: ؼل َ سَ وَ  َ  { ةً يَ س َ  ونَ زُ الَ ي زَ ـسِ ن ت
(2)
 نَ اكَ فَ  

َُ ؾَ  ظلُ  ِظَ زَ ؼ  ًِلٍّ ؿَ  ةَ فَ الَ ا ذِ َُ صُ بٓدِ   . ؼ ي

                                                                                                     
 ، ر رضي ا عنو ػ: إمساعيل ضعيف: قاؿ الدارقطٍت ػ يف ركاية إمساعيل عن ابن جريج عن عطاء عن جاباجلوزم

 و ػػػػػػ: " إمساعيل بن حيي التميمي كىثمييب الدرداء، كاحلديث غَت ثابت "، كقاؿ اذليكغَته يركيو عن عطاء عن أ
 . كذاب "

 . تقدـ ٗترجيو( 1)
 ، (ط/ دار الرسالة3291، ك)(3334الًتمذم )، ك (1419) (1414)أبو داكد ركاه ، حديث صحيح (2)

 كالنيائي يف  ،، كال نعرفو إال من حديثوهاف، كقد ركاه غَت كاحد عن سعيد بن مج: حديث حينكقاؿ الًتمذم
 : " مث يكوف كزاد (1239( )987كيف فضائل الصحابة ) (31717) يف ادليند مدػأح(، ك 8111) الكربل

 مة األلباِّن كما يف حو العالَّ ، كصحَّ رضي ا عنو عن سفينة، بعد ذلك ادللك "، كبنحوىا عند أيب داكد كالًتمذم
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َ وَ  َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   مُ ًَُِ  سَ ِِؼ ا صَ مَ ـنَ  ؛ةِ ي  جَ ؼ ً اِب  تِ رَشَ ـ ـَ ـ َ ٌِ  سُ َِؼ ض و : الَ لَ فَ  ؼل َ سَ وَ  َ

، ةِ ي   اجلَ ِِف  ًِل  ؿَ ، وَ ةِ ي   اجلَ ِِف  انُ مَ ـثؾُ ، وَ ةِ ي   اجلَ ِِف  صُ مُعَ ، وَ ةِ ي   اجلَ ِِف  ىصٍ و جَ تُ بَ  }

َ اًزي ، وَ ةِ ي   اجلَ ِِف  ةُ َحَ ظَ وَ   حسُ ؾَ وَ  ،ةِ ي   اجلَ ِِف  َسٌ ـِ سَ ، وَ ةِ ي   اجلَ ِِف  ـسٌ سَ ، وَ ةِ ي   اجلَ ِِف  ريُ ت

 { ةِ ي   اجلَ ِِف  اخِ ص  اجلَ  جنِ  تَ َسَ حَ و ؾُ تُ بَ ، وَ ةِ ي   اجلَ ِِف  وٍف ؾَ  جنُ  نِ محَ اًص  
(1)
. 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   َِلُ  سَ ِِن صَ مَ  ُكي وَ   ؛اِِبَ   َِلُ سنَ ِِصَ  ةِ ي  جلَ اِب  ؼل َ سَ وَ  َ

 { ةِ ي  اجلَ  ُيِ بَ  اِة حَ ا ص َ سَ َِّ س َ  يُ سَ احلُ وَ  نُ سَ احلَ  }:  وِِلِ لَ نَ  
(2)
. 

ٍٍ كَ  جنِ  تِ اتِ ثَ ًِ  وِِلِ كَ وَ  ُ  :{  
 
 { ةِ ي  اجلَ  ُيِ ن بَ مِ  َُ ه  ا

(3)
 . 

مُ ِز نَ  لَ وَ ؼؼ 
(4)

  ،زٍ نَ  لَ وَ  ةٍ ي  ِبَ  دةَلِ اًلِ  ُيِ ن بَ مِ  حسٍ ِلَ  
 
َِلُ  مَ زَ ن حَ مَ  ل  ا

(5)
 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ولُ سُ اًص    . ًِ ِط  اؽلُ ىَل ؿَ  اُف نََ وَ  ،نِ حِس َمُ و ٌِ صحُ ا ىَ ٌ  ىِ ًَ  ،ؼل َ سَ وَ  َ

  نِ ؾَ  َُ خُ ِص نُ  لَ ، وَ هٍة شَ تِ  دةَلِ اًلِ  ُيِ ن بَ مِ  ساً حَ بَ  صُ فِّ ىَ ىُ  لَ وَ ؼؼ 
 
 .يٍ مَ ـَ تِ  مِ سالَ ال

   

                                                                                                     
 ، واتً ذى ا لً ينن يً ا أك ٖتى صحيحن وؿ تى بي احلديث بالقى وا على مي كى ن حى اظ شلَّ مجاعة من احلفَّ  كالـ( ، كنقل  117الصحيحة )

 . (129مة مقبل بن ىادم الوادعي كما يف الصحيح ادليند )نو العالَّ كحيَّ 
 رضي سعيد بن زيد عن  (1437أمحد )، ك (122(، كابن ماجو )1412، ركاه أبو داكد )حديث صحيح( 1)

 ، عنوط/دار الرسالة العادلية عن عبد الرمحن بن عوؼ رضي ا  (1271ك)( 2919الًتمذم )، كركاه ا عنو
 ة م، كقاؿ العالَّ 938(، كٗتريج الطحاكية ص 4111( )4112ِّن كما يف ادلشكاة )مة األلباكصححو العالَّ 

 . : حديث حين192الوادعي يف دالئل النبوة ص 
 ( 11171) (12777) دلينديف ا أمحد، ك صحيح : حينكقاؿ (2948ركاه الًتمذم )، حديث صحيح( 2)

 كصححو  ،عنورضي ا عن أيب سعيد اخلدرم ( كغَتىم، 4717كابن حباف ) (1281كيف فضائل الصحابة )
 . (1/111مة الوادعي يف الصحيح ادليند )، كالعالَّ (974عالَّمة األلباِّن يف الصحيحة )ال
 . رضي ا عنو عن أنس بن مالك (117ميلم )ك (، 1814) (2412)البخارم ركاه ( 3)
ايف ادلخطوط " ( 4)  . " نػ نػ ز ل  أ ح د 
 . " نػ ز ل و  يف ادلخطوط " ( 5)
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  ُكِّ  ةِ اؿَ ظَ  ؽَ مَ  اًَ اضِ مَ  اذَ َِاجلِ وَ  ج  ى احلَ صَ ىَ وَ ؼؼ 
 
نَ َكَ  اصًّ ، جَ امٍ مَ ا

(1)
، صاً احِ فَ و بَ  

َ بَ  الَ كَ  ؛تٌ زَ ائِ م خَ َُِفَ ذَ  ةِ ـَ مُ اجلُ  تُ الَ ظَ وَ  َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   الَ : كَ ٌٍ و  : ؼل َ سَ وَ  َ

  ظيِ ن بَ مِ  ةٌ زَ الَ زَ  }
 
َ ال  : انِ ي

  : لَ الَ ن كَ مَع   في اًىَ 
 
  َِلَ ا

 
  نَ مِ  َُ خُ ِص ُن  لَ ، وَ هٍة شَ تِ  ٍُ صُ فِّ ىَ ىُ  لَ ، وَ ظلُ  ل  ا

 
 مِ سالَ ال

  .يٍ مَ ـَ تِ 

َ  ٌشُ مُ  اٍط مَ  اذُ َِاجلِ وَ   ، لَ الَ خ   ازل  ِت م  بس  صُ بٓدِ  يَ اثِ لَ  ًُ ّت  حَ  ي  خَ ز  وَ ؾَ   ظلُ ِج ثَ ـَ ت

  .لٍ اذِ ؿَ  سلُ ؿَ  لَ ، وَ صٍ ائِ خَ  وزُ حَ  هُلُ حعِ ًُ 

 وَ 
 
َ ال { ازِ كسَ لَ اِب  انُ ي

 
 ذَ اوُ و ذَ تُ بَ  اٍُ وَ ، زَ 

(2)
 . 

  :ةِ ي  اًس ي  نَ مِ وَ ؼؼ 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولِ سُ زَ  اِة َصَ  بَ يّلِ وَ ثَ   مُ حي اًّت َ م، وَ هنِِ اس ِ حَ مَ  هصُ رِ وَ  ،مَُتُ ح  حَ مَ وَ  ،ؼل َ سَ وَ  َ

َ  صَ ا َشَ مَ م وَ ئِِ اوِ سَ مَ  هصِ ن رِ ؾَ  في اًىَ وَ  ،مًَُِ  ازُ لفَ س خِ اِل ، وَ ميِ ََ ؿَ   ،مِِضَِ فَ  اذُ لَ اؾخِ وَ  ،مُهَنُ ت

 ؛مَتِِ لَ اتِ سَ  ةُ فَ ـِص مَ وَ 

ٍَن  }: اَل ـَ ثَ  ظلُ  الَ كَ  ِ ْدَواِهيَا اشل 
 
ِسُِهْ ًَُلوًُوَن َزت يَا اْقِفْص ًَيَا َول ـْ َ وا ِمْن ت ًُ ٍَن َخا ِ َواشل 

ٍَن بَٓمٌُوا ِ ٌِصل  ْي ِِف ُكَُوِتيَا ِكالًّ  ـَ يَاِن َوَل َتْ
 
َحُلوَن اِبل  { س َ

(3)
. 

ٌس َزسُ ــحَ ؼمُ  }: اَل ـَ ثَ  الَ كَ وَ  ٍَن مَ ؼم  ِ َُ َبصِ ـوُل ظِل َواشل  ًُ ــَ ا ًْىُ س  ًُ ــــؿىََلٰ ا ا ف اِز ُزمَحَ

 { تَُهَْنُمْ 
(4)
.  

                                 
 . ، كىي يف ادلخطوطاِّنساقطة من طبعة الشيخ الفاضل عبد ا الشمر لفظ " كاف " ( 1)
 يزيد  نده:ػكيف س( 38كأبو عبيد القاسم بن سالـ يف اإلدياف ) (،3123ركاه أبو داكد )، إسناده ضعيف ( 2)

 مة األلباِّن كقاؿ العالَّ ، مافظ ادلزِّ كما قاؿ احل  ،كىو رلهوؿ ،، مل خيرج لو أحد من اليتة غَت أيب داكدةبابن أيب نش
 . ، كإف كاف معناه صحيحا(: إسناده ضعيف فيو رلهوؿ1/31) يف ادلشكاة

 . 12( سورة احلشر آية: 3)
 . 37( سورة الفتح آية: 4)
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َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبي اًي   الَ كَ وَ  َ  لَ  }: ؼل َ سَ وَ  َ  فَ  ،ايِب َصَ وا بَ حي س ُ ج
 
 ثيَ مِ  َق هفَ و بَ  ًَ كُ سَ حَ بَ  ن  ا

 سٍ حُ بس 
(1)
َ مَ  ،حاً َُ رَ   َ  لَ وَ  ،ُِه سِ حَ بَ  س  مُ  فَ ََ ا ت  { َُ َفَ عِ ه

(2)
 . 

 : ةِ ي  اًس ي  نَ مِ وَ ؼؼ 

 َ ّظِ اًّت 
(3)

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولِ سُ زَ  احِ سوَ ن بَ ؾَ   ُ  اِث َِم  بس  ،ؼل َ سَ وَ  َ  ،يَ ٌِ مِ ؤ اؽل

ُ  اِث صَ ِ عَ اؽلُ  وًٍ سُ  ن ُكِّ مِ  بِٓث رَب  اؽل
(4)
: 

                                 
 بادلدينة.  د: جبله حي ( أي 1)
 النصيف: لغة يف ك  ،أيب سعيد اخلدرم رضي ا عنو( عن 3111ميلم )ك ، (2492)البخارم ركاه  (2)

 ، ثواب ل جبل أحد ذىبا ما بلغ من الثوابالنصف: كادلعٌت أف الواحد من غَت الصحابة لو أنفق يف سبيل ا مث
 ملء الكفُت من الرجل ادلعتدؿ.  :، كادلدمن أنفق من الصحابة مدا أك نصيفو

 . " الر ض ىيف ادلخطوط "ض": "  (3)
 :نَّ إحدل عشرة، كىي  ىنَّ دي عدى  -م ى ا عليو كسلَّ صلَّ  - يبِّ كأزكاج النَّ  (4)
عنها أكؿ من آمنت بو، : القرشية أـ أكالده سول إبراىيم فمن مارية، ك ىي رضي ا خديجة بنت خويلد -1

 بثالث سنوات.اذلجرة ماتت قبل 
، كعمرىا مى ا عليو كآلو كسلَّ يب صلَّ ، بىػٌتى هبا النَّ : الصديقة بنت الصديقعائشة بنت أبي بكر الصديقك -3

 للهجرة. 18يت سنة ، توفِّ تيع سنُت
 41سنة يت ، كتوفِّ ى ا عليو كآلو كسلَّم بعد خدجيةيب صلَّ جها النَّ : تزكَّ د ة  بنت زمعة العامرية القرشيةس وْ ك -2

 حيح.للهجرة على الصَّ 
، ا النَّيب صلَّى ا عليو كآلو كسلَّم بعد خدجيةجه: تزكَّ حفصة بنت عمر بن الخطاب العامرية القرشيةك -1

 حيح.للهجرة على الصَّ  41يت سنة كتوفِّ 
ـ  ادلياكُتبنت خزيمة الهاللي ةزينب ك -1 ا  ها عبداستشهاد زكجً م بعد ى ا عليو كسلَّ يب صلَّ جها النَّ ، تزكَّ : أ

 ، بعد زكاجو منها بقليل.للهجرة 1غزكة أيحد، توفِّيت سنة  بن جحش يف
للهجرة،  1، سنة تػزكَّجها صلَّى ا عليو كآلو كسلَّم: ىند بنت أبي أمية أم سلمػة المخزومية القرشيةك -4

 للهجرة. 41يت سنة كتوفِّ 
 32يت سنة ، توفِّ و أميمة، كىي أكَّؿ نيائو حلوقنا بو: بنت عمتزينب بنت جحش األسدية القرشيةك -9

 للهجرة.
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ن  ُِ َُ فضَ بَ 
(1)
  .ًسِلٍ وَ دُ  ًُت تِ  ةُ يَ سِ ذَ  ؛

َُ ص   جَ ِت ، اً  ًقِ سِّ اًّعِ  ًُت تِ  ةُ ًلَ سِّ اًّعِ  ؛ةُ ضَ ائِ ؿَ وَ              َِ اتِ خَ  نِ ِِف  ا ظلُ ٔب
(2)

 وحُ ، سَ 

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ِِبِّ اًي   َُ ص  ا جَ مَ ا تِ َِفَ شَ ن كَ مَ ، فَ تِ صَ الٓدِ ا وَ هََ  ازلي ِِف  ؼل َ سَ وَ  َ َُ مِ  ا ظلُ ٔب س لَ فَ  ٌ

 . ميِ ؼِ اًـَ  علِ اِب  صَ فَ نَ 

َ اوِ ـَ مُ وَ  ُ  الُ ذَ  ؛ةُ ً يَ ٌِ ؤمِ اؽل
(3)

ًِ فَ ََ ذُ  سُ حَ ، بَ ظلِ  حِ وَ  ُة ثِ َكَ ، وَ   ِظَ زَ ؼ  يَ مِ سَِ اؽلُ  ا

 .ؼ مهنُ ؾَ  ظلُ 

                                                                                                     

ه صلَّى ا عليو كآلو كسلمرَّ : كاف امسها بػى جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقيةك -8 يت سنة وفِّ ، تي ة فىغَتَّ
 للهجرة. 14

دَّ كتنصَّر، كىو أسلم مث ارت: تزكَّجها بعد زكجو ذلا رملة بنت أبي سفيان بن حرب أم حبيبة األموية القرشيةك -7
 للهجرة. 11يت سنة ، توفِّ عبيد ا بن جحش

، كالد ىاركف بن عمراف عليو اليالـ، ًمن بٍت النَّضَتن أ: مً ص ِفي ة بنت ح ي ي  بن أ ْخط ب اإلسرائيليةك -12
 رة.للهج 12يت سنة ، توفِّ سلَّم، كجعل ًعتػٍقىها صداقىهاى ا عليو ك يب صلَّ أعتقها النَّ 

 للهجرة. 11يت سنة ، ك توفِّ للهجرة 9جها سنة : تزكَّ ميمونة بنت الحارث الهاللية العامرية الهالليةك -11
 : خدجية بنت م، كمهاى ا عليو كسلَّ يب صلَّ نهنَّ تػيويفُِّت قبل النَّ م اثنتاف مً ى ا عليو كسلَّ يب صلَّ ىؤالء زكجات النَّ 

 م ى ا عليو كسلَّ يب  صلَّ يع تػيوييفِّ عنهنَّ النَّ ة التِّ ، كبقيَّ كزينب بنت خزدية -ماتت ليها حىتَّ كمل يتزكَّج ع -خويلد 
 . البواقي نَّ كىي 
   كقد اختىلفى أىلي العلم يف التَّفضيل بُت خدجية كعائشة رضي ا عنهما: (1)
 .  كاحلافظ ابن حجر ابن قدامةق اختيار ادلوفَّ قوؿ الي هيلي ك  ، كىوخدجية أفضلهنَّ  : أفَّ األكؿ القوؿي ػ 1
 .  ، قاؿ اليَّفَّاريٍت: قالو البلبىاِّن ًمن ميتأخِّرة علمائنا تبعنا البًن محدافعائشة أفضلهنَّ  : أفَّ اِّنالثَّ  القوؿي ك ػ 3
  :(1/233هاية )كثَت كما يف البداية كالنِّ   ب ابنً ػػػػػذىػػػػػكىو م، ضيلػػػػػػفػػػػدـ التَّ ػػػػػػف يف عػػػػػػوق  ػػػػػ: التَّ الثالثَّ  وؿي ػػػػالقك ػ 2
 ( كقاؿ يف 3/112) ىيب كما يف اليَتالذَّ  كاحلافظً كاألحين التَّوق ف يف ذلك كرىد  علم ذلك إىل ا عز كجل"، " 

 .: " كأنا كاقفه يف أيًَّتهما أفضل "ترمجة عائشة
 و تلميذه نى ، كاستحيى لألخػػػػػػرل، كىو مػػػػػذىب شػػػػيخ اإلسالـ سى ػػػػلي باعتبارو  ما فضله منهي  لكل   : أفَّ ابعالرَّ  القوؿي ك ػ 1

 كا تعاىل أعلى كأعلم.. اىاقوى ، كىو أى مابن القيِّ 
 . 32ػ  11اآلية:يف سورة النور  اكم  (2)
 ؛ فهو خاؿ ذلم هات ادلؤمنُتإحدل أمَّ  -صلى ا عليو كسلم  -و أخه ألِـّ حبيبةى زكًج نيب ا ككجو ذلك: أنَّ  (3)
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(1)
 : ةِ ي  اًس ي  نَ مِ وَ ؼؼ 

ُ  ةِ م  ئِ ِلَ  ةُ اؿَ اًع  وَ  مؽُ ـاًس   ًِ صَ مَ بس وَ  ،يَ مِ سَِ اؽل ُ  ا م ا ًَ مَ  ،- ُِه صِ احِ فَ  وَ ُِه صِّ جَ  - يَ ٌِ ؤمِ اؽل

 َ  فَ ، ظلِ  ةِ ََ ـعِ مَ وا تِ صُ بٔمُ ً
 
 ظلِ  ةِ ََ ـعِ  مَ ِِف  سٍ حَ ِلَ  ةَ اؿَ ــظَ  لَ  َُ ه  ا

(2)
. 

َِ ََ ؿَ  ؽَ مَ احذَ وَ ، ةَ فَ الَ اخلِ  يِلَ ن وَ مَ وَ   ازَ  ظَ ّت  حَ  َِ َفِ س َ م ثِ َِبُ ََ و كَ ، بَ َِ وا تِ ضُ زَ وَ  اُش اًي   َ

 وحُ صُ اخلُ وَ  ،َُ ذُ فَ اًَ زَ مُ  ؛تمَ صُ حَ وَ  ،َُ خُ اؾَ ت ظَ دَ حَ وَ  ؛يَ ٌِ ؤمِ اؽلُ  ريَ مِ بَ  يَ ُسِّ وَ  ،ةً َفَ َِ ذَ 

َِ ََ ؿَ  َ
(3)
 يَ مِ سَِ ا اؽلُ َع ؾَ  قي صَ وَ  ،

(4)
 . 

                                                                                                     
 ى يب صلَّ صاىرة مع النَّ لو مي  كأفَّ عظيم لو، شريف كالتَّ ن أىل العلم من باب التَّ مً  على ذلك مجعه  ، نصَّ من ىذا الباب
 م. ا عليو كسلَّ 

 :أىل العلم كالتػىزىمىها مجاعةه ًمنهمن ن ذكرىا مً ك شلَّ 
ىػػػذا كاعتػػػرب قػػػوؿ ، ك أمػػػر ّتفػػػاء مػػػن اعػػػًتض علػػػى نعػػػمادلػػػؤمنُت ؟، قػػػاؿ:  : أقػػػوؿ معاكيػػػة خػػػاؿي لئً : سيػػػاإلمػػػاـ أمحػػػد

  ادلعًتض قوؿ سوء.
ى ا م على أيب عبد الرمحن معاكية بػن أيب سػفياف أخػي حبيبػة زكجػة رسػوؿ ا صػلَّ : " تًتحَّ بطَّة قاؿ يف إبانتوكابن 

   آلو كسلَّم خاؿ ادلؤمنُت أمجعُت ".عليو ك 
 معاكية خاؿ ادلؤمنُت "." اعلم أفَّ : كاجلوزقاِّن: قاؿ يف األباطيل

  تارخيو عنو: " خاؿ ادلؤمنُت ".: قاؿ يفكابني عياكر
 يف تارخيو أيضا كقوؿ ابًن عياكر.: قاؿ كابن كثَت

 بويػػػػػػةمػػػػػػػنهاج الينػػػػػػػػة النكما يف   ،دموػػػػػػػالقها من عػػػػػػة من حيث جواز إطػػػػػػػػػألػالـ ىذه ادليػػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػحث شػكقد ب
 . (292ػ1/248)
ل  ػػػػػػو أ فض ل  الق  يف ادلخػػػػػػػطوط "ـ" زيادة: "  (1) ػم ا ق ال  ص ل ى اهلل  ع ل يِو   ،م  ػػػػر وِن ق رن  الن ِبي  ص ل ى اهلل  ع ل يِو و س   ك 

 .ث م  ال ِذين  يػ ل ونػ ه م ث م  ال ِذين  يػ ل ونػ ه م " و س ل م :" خ ير  الن اِس ق رِني
 .[17لقولو تعاىل ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا ك أطيعوا الرسوؿ ك أكيل األمر منكم ﴾ ]النياء  (2)
 : " إف خليلي أكصاِّن أف أمسع ك أطيع ك إف كاف ( من حديث أيب ذر1829)دلا جاء عند ميلم يف صحيحو ك 

 علي ، عن (1812ميلم )ك ، (9319( )9111) (1212)البخارم  كركل "،  شيا رلدع األطراؼعبدا حب
 ." إّنا الطاعة يف ادلعركؼ "رضي ا عنو: 

 ." ول و ع ص ىيف ادلخطوط "ض" زيادة: "  (3)
 أف عوؼ بن مالك رضي ا عنو:  ( عن1811)يف صحيحو  يلمػػػػػم مػػن أدلػػػػػة البػػػػػػػػػػاب: ما ركل اإلماـ (4)
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 : ةِ ي  اًس ي  نَ مِ وَ ؼؼ 

َ دَ مُ وَ  غِ سَ اًحِ  ُيِ بَ  انُ صَ هُ  َ اً  مَُتُ ً
(1)
.  

                                                                                                     
 كم، ك تصلوف عليهم ػػػبونػػػػػػحػوهنم ك يػػػػػػحبػػػتكم الذين تػػػػيار أئمػػػػػػ: " خقػػػػػاؿ –م سلَّ ى ا عليو ك آلو ك صلَّ  –يب النَّ 

  ! رسوؿ ا: يا م، ك تلعنوهنم ك يلعنونكم، فقلناك يصلوف عليكم، ك شرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ك يبغضونك
 يأَ شيئا من  ؿ: ال، ما أقاموا فيكم الصػػػػػػالة، أال من كيل عليو كاؿ فرآهأفال ننابذىم بالييف عند ذلك ؟، قا

  عنَّ يدا من طاعة ".معصية ا فليكره ما يأَ من معصية ا ك ال ينػزً 
 ا ى لَّ ػػػػػػػػص –يب النَّ عن  درم رضي ا عنوػػػػػػػػػخػعيد الػػػػػػػأيب س( عن 1812ميلم )ك ، (2422)البخارم  لرك ك 

 تؤدكف : قاؿ: " إهنا ستكوف بعدم أثرة ك أمػور تينكركهنا، قالوا: يا رسوؿ ا فما تأمرنا ؟، قاؿ -عليو ك آلو كسلَّم 
  احلق الذم عليكم كتيألوف ا الذم لكم.

 أرأيت إف  ! : " يا نيب افقاؿ  -عليو ك آلو كسلَّم ى ا صلَّ  –قد سأؿ سلمة بن يزيد اجلعفي رسوؿ ا ك 
 : امسعوا ك أطيعوا فإّنا عليهم ما محيِّلوا ك عليكم عونا حقنا فما تأمرنا ؟، قاؿقامت علينا أمراء سألونا حقهم ك دين

 (.1814)ما محلتم " ركاه ميلم 
 صلَّى ا  –: " بايعنا رسوؿ ا من حديث عبادة بن الصامت (1927ميلم )ك ، (9221)البخارم  لرك ك 

 ك أف ال ننازع  ،ك أثرة علينػا ،ك عييرنا ك يييرنػا ،على اليمع ك الطاعة يف منشطنا ك مكرىنا –م سلَّ عليو كآلو ك 
 . " ن ا برىافم فيو مً ا عندكي ا بواحن فرن كا كي رى أف تػى  األمر أىلو إالَّ 

 تعاىل: ﴿كىًإذىا رىأىٍيتى الًَّذينى خيىيوضيوفى يف آيىاتًنىا فىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم حىىتَّ خيىيوضيوا يف  من أدلة ذلك: من الكتاب: قاؿ (1)
 .[48حىًديثو غىٍَتًًه﴾]األنعاـ: 

ثونكم ٔتا مل "قاؿ:  -م ى ا عليو كسلَّ صلَّ  -يب أيب ىريرة عن النَّ كمن الينة: عن   سيكوف يف آخر أميت ناسه حييىدِّ
( بإسناد 8349(، كأمحد يف ادليند )4) ركاه ميلم يف مقدمة صحيحو "اىماكم كإيَّ أنتم كال آباؤكم، فإيَّ تيمعوا 

 .حين كما ذكر زلققو ادليند
 ، [9]آؿ عمراف:  كحديث عائشة يف قوؿ ا تعاىل: ﴿فىأىمَّا الًَّذينى يف قػيليوهًبًٍم زىٍيغه فػىيىتًَّبعيوفى مىا تىشىابىوى ًمٍنوي﴾

  "فإذا رأيت الذين يتَّبعوف ما تشابو منو، فأكلئك الذين مسَّى ا، فاحذركىم": -م ى ا عليو كسلَّ صلَّ  -يب قاؿ النَّ 
 .(3441ميلم )ك ،  (1119)البخارم ركاه 

ي ألىل ادلعاص -م ى ا عليو كسلَّ صلَّ  -يب النَّ  يت فيها ىجري األحاديث يف ىذا الباب كثَتةه، كمن ذلك الوقائع الَّ  ك
  يتوبوا، منها:حىتَّ 

كعبى بن مالك كصاحبيو حُت ٗتلَّفوا عن غزكة تبوؾ، كاستمر اذلجر   -م ى ا عليو كسلَّ صلَّ  -يب ىجر النَّ  -1
 .عن كعب بن مالك رضي ا عنو (3947ميلم )ك ، (1118)البخارم مخيُت يومنا، كاحلديث ركاه 
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  . ٍنِ  ازلِّ ِِف  اِث مَ و ُع اخلُ وَ  الِ سَ اجلِ  صكُ حَ وَ 

ُ  ِة خُ  نُ ِِف  صِ ؼَ اًي   صكُ حَ وَ   ، وَ ةِ ؿَ سِ حخَ اؽل
 
  اًِ ظلَ ال

 
  .مِِمِ  ََكَ َل ا

 .ةٌ سؿَ تِ  ٍنِ  ازلِّ ِِف  ةٍ زَ حسَ مُ  ُكي وَ 

  صِ ؼؼؼِــ لَ ــ تِ  مٍّ سَ ــــ ذَ ــ مُ  ُكي وَ            
 
ٍنِ  ةِ ي  اًس ي وَ  مِ سالَ ال ِِف بسُظوِل ازّلِ

(1)
 ؛

ةِ ضَ افِ ًص  ، َكَ غٌ سِ دخَ مُ 
(2)

ةِ َ  ِمِ اجلَ وَ ،
(3)

، 

                                                                                                     
رجالن يف يده خا٘تنا من ذىب، فهىجىرىه حىت طرحو، كىىٍجريه لو كاف  -م ى ا عليو كسلَّ صلَّ  -يب كرأل النَّ  -3

 .( عن عبد ا بن عباس رضي ا عنهما3272) باإلعراض عنو، كاحلديث ركاه ميلم
أصحابو ًمن أجل بعض  ىجر بعض -صلَّى ا عليو كسلَّم  -فالنَّيب  كىناؾ أمثلةه أخرل يطوؿي ادلقاـ بذكرىا،

 ن باب أىٍكىل.هبذا على ىجر ادلبتدع مً ؿ ادلعاصي، فييتد
 حابة؛ كعلى ىذا جرل فعلي الصَّ  

ن ينهى ع -م ى ا عليو كسلَّ صلَّ  -يب النَّ  ل رجالن رآه خيذؼ باحلصى بعدما أخربه أفَّ ا بن ادلغفَّ  فهجر عبدي ػػػ 1
   .  عنوعن عبد ا بن مغفل رضي ا (1711ميلم )ك ، (1197)البخارم  عند؛ كما يف اخلذؼ

كابن عمر دلا أخربه حيِت بن يعمر عن القدرية، قاؿ لو: "إذا رجعتى إليهم فقل ذلم: ابن عمر يقوؿ لكم: إنو ػػػ 3
 .(7ركاه ميلم ) منكم برمء، كأنتم منو برآء"

  فلَتجع فيها إىل ادلطَّوالت. كىناؾ أمثلةه أخرل يطوؿي ادلقاـ بذكرىا
 . "، موجودة يف ادلخطوط "ـ" في أصول الدينزيادة: "  (1)
 ، عندما جاءكا إليو كطلبوا منو لي بن احليُت بن علي بن أيب طالب( سبب تيميتهم هبذا االسم أف زيد بن ع2)

 ، ضكما كأتربأ شلن تربأ منهما، فقالوا: إذا نرفػػػوالىػػػػأت قاؿ: بلػػػػكر كعمر حىت يكونوا معو فػػػربأ من أيب بػػػػػػػتػػػػػػػػػػػأف ي
 كىم أىل ، ، كمع ذلك فهم يقولوف عن أنفيهم أهنم مسوا بذلك ألهنم رفضوا الباطل ؟، فيموا: الرافضةفرفضوه
 عنوا يف ػػػػػػ، ك طكىفَّر الصَّحابة ًسول بضعة عػػػػػشرة نػػػػػػفينا  ن، ك منهم مى ، من معتقداهتم؛ الغلوا يف آؿ البيتالباطل

ػػػػػػػػػػػركه على غَت كجهوقػػػػػػػرآف ك ادَّعػػػػػػوا نال  ، ك ظهر فيهم من انقيموا فرقا شىت ، ك قدقصانو عما ىو عليو، ك فيَّ
 . الباطلألواف ، ك غَت ذلك من ية علي بن أيب طالب رضي ا عنو، ك من يؤمن بالرَّجعةيدعي ألوى

 كىم يف باب األمساء ك الصفات نفاة  ،الضاؿ ألهنم اتػػػػػػبعوا مذىبو الضاؿ ادلبتدع نيبة إىل جهم بن صفواف (3)
 ، ك يقاؿ إف ٓتلق القرآف كبفناء اجلنة كالنار، كيقولوف معطلة، ك يف باب القدر جربية، ك يف باب اإلدياف مرجػئة

 معاف ك ىو أخذه عن ػػػػػاف بن سػػػػػػمار ك ىو أخذه عن أبػػػػػؤدب مركاف احلػػػػػاجلهم أخذ مذىبو عن اجلعد بن درىم م
 ن أحين ما كمً نَّيب صلَّى ا عليو كآلو كسػػػػػلَّم، لوت ابن أخت لبيد عن خالو لبيد بن األعصم الذم سحػر الطا
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حِ ازِ وَ اخلَ وَ 
(1)

ةِ ً  زِ سَ اًلَ وَ ،
(2)

ةِ ئَ صحِ اؽلُ وَ ،
(3)

َلَِ ـَتِ اؽلُ وَ ،
(4)

 ةِ ِ  امِ ص  اًىَ وَ ،
(5)

ًِِمَ ةِ  ، ا واًس 
(6)

 ،

 ةِ َ  تِ اًَُك  وَ 
(7)

َ وَ     .اهنَ مِ   ظلُ نَ ارَ ؿَ ، بَ غِ سَ اًحِ  ُف ائِ وَ ظَ وَ ، لِ الَ اًض   ُق صَ فِ  ٍِ شِ َِ، فَ ُِه صِ ائِ ؼَ ه

ِّ  ام  بَ وَ    ةُ س حَ اًً
 
 َل ا

 
َ الَ  ِف ائِ وَ ًع  ، َكَ ٍنِ ازلِّ  وغِ صُ  فُ ِِف  امٍ مَ  ا ٍَ ََ فَ ؛  ؽِ زت ومٍ شمُ مَ تِ  ُ

(8)
، 

                                                                                                     
ارمػػػػػيي " ييً شر ادلرِّ قض على بً ة " ك" النَّ على اجلهميَّ  " الرد   :عليهم دِّ ف يف الرَّ لِّ أي   ، أليب سعيد عيثماف بن سػػػػػعيد الدَّ

 . ة " لشيخ اإلسالـ ابن تيمية" بياف تلبيس اجلهمي
  أكؿ من بدأ بذلك، ك مُتػػمن أئمة ادليلامل ػػػػػق كالظػػػػػػاسػػػػػالفلطاف ػػػاعة ذم اليػػػػزعوا أيديهم عن طػػػػػػىم الذين ن (1)

 ركج على األئمة ػػػػػػػػػخػ، كال؛ تكفَت أصحاب الكبائػػػػػػر، من عقائدىماخلارجوف على علي بن أيب طالب رضي ا عنو
 . إذا جاركا أك ظلموا ألنو من األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر

 ذا ػػػ، كىيهاػػػػػف اكخلقن  كمشيئةن  ةن ػػػػا ككتابا علمن  درػػػػػم قػػػػكإنكارى، وػػػػػػػػإلسنادىم أفعاؿ العباد إىل قدرتلقبوا بذلك  (2)
 . في علم ا ٔتا ىو كائن حىت يكوف، كنيقتضي إثبات خالق ألفعاؿ العباد غَت ا

 اف ػػػاإلدي كأفَّ ، اعةػػػػفر طػػفع مع الكػػػمعصية كما ال ينمع اإلدياف  ر  ػػػػم يقولوف: ال يضػػػ، صنف منهناؼػػػػكىم أص (3)
 . .يافيف القلب كاللِّ 

 تهم ػػػػػػػدعػػػػػالب بػػػػػ، ككاف غل بن عطاءػػػكاص همػػػكعلى رأس، رمػػػػػػين البصػػػجلس احلػم اعتزلوا مألهنَّ وا بذلك م  ػسي  (4)
 ، بُت ادلنػزلتُت فهو ليس ٔتؤمن كال كافر ػزلةػػػػرة يف منػػػػػيػػػمرتكب الكب أفَّ ، من أقواذلم؛ ةػػػالـ كالفليفػػػكضالذلم من الك

 . العباد قدرية، ك يف أفعاؿ م يف باب األمساء ك الصفات جهمية، ك ىك إف كافقوا يف مآلو اخلوارج
 إىل يها ػػػػػى فهػػػنتاو أنَّ  فات إالَّ ػػػػثبت الصػػػن يػػمَّ ػ، ككاف مً اليجيتاِّن راـػػػػػحمد بن كػكىم أصحاب أيب عبد ا م (5)

 . يف اإلدياف ىم مرجئةك  التجييم كالتشبيو
 نزعة صوفية، تنيب إىل زلمد بن ذًكري فرقة اليادلية موجود يف ادلخطوط دكف ادلطبوع، كىي فرقة كالمية ذات  (6)

 سػػػػػامل، كابنو أحػمد بن سػػػامل، تتلمذ األب مػحمد بن سامل على سػػػػػػهل بن عبد ا التػػػػػػيًتم، كمن أشهر رجاؿ 
 .اليادلية؛ أبو طالب ادلكي صاحب كتاب " قوت القلوب "

 ن ػػػػيػػو كبػػنػػػيػػ، كانت بةػػػػػػػيػػػػالبػػػة الكػػػفػػػائم، كىو رأس الطَّ لِّ ػمتكرم، ػػػب البصالَّ عيد بن كي ػػػػػعبد ا بن سنيبة إىل  (7)
 .، ك على طريقهم ييَت األشاعرة اليـوف بالصفػات اليبعكىم القػائلو  ادلعتزلة مناظرات

ػػػػػرةوائف ادلبتدعة الَّيت ذكرىىا ادلصػػػػػػػنِّف، كًمن ىذه البدع بػػالطَّ  ىذا بإجياز ما خيص   ػػػفِّ  ل إىل ػػػػصػنها ما ال ي، كمً ػػدعه ميكى
 ها.ىلى أى  ري جي ىا، كهنى ري جي نها، كهنى أ مً تربَّ نا نى الكفر؛ لكنَّ  حدِّ 

 ، ةػػػػػػػة، كالشافعيػػػػة، كادلالكيػػػ: احلنفي، كىموػػػػفقػة يف الػعػألربادلذاىب ا دػػػػياب إىل أحػػػػاالنت جوازى ػ رمحو ا ػ  يدرً ( يي 8)
 ب ذم ينتيب إليو دكف تعص  مذىب اإلماـ الَّ  يت بناء على أصوؿً ػفػجتهد كيي ػػػػقو كيػػػػم الفتعلَّ ػػػ، باعتبار أنو يةػػػػػكاحلنابل

لػيػػػػل مع عدـ اتِّباعو كالعمل بو ضو ػػػػكرف  ؿ إىل ، أك إذا ٖتوَّ ٖتوَّؿ إىل تعص ب كرفضو للدَّليل احلقِّ  ، فيكوف بدعة إذاللدَّ
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 فَ  
 
ةٌ محَ زَ  وغِ صُ  اًفُ ِِف  َف الَ دذِ اِل  ن  ا

(1)
َِ فِ  ونَ فُ َِ خَ رُ ؼ اؽل ، وَ   ِِف  ونَ وذُ حمُ مَ  ِ

مِِفِ الَ ادذِ 
(2)

 ،ُِه اذِ  احَِتَ ِِف  ونُ اتُ ثَ ، مُ 

                                                                                                     
 :ُت فإنَّو حينئذ يكوف مذمومنا زلرَّمنا، مع أفا األصل، أك شحناء كبغضاء بُت ادلؤمنتنق ص لألئمَّة اآلخػػػرين

ػًدىم " أنػا حػػػػػػنػػػػفي، أك مػالكي، أك شػافعي، أك  كىو للحقِّ  االنتيابي  إىل الكتاًب كالي نَّة كىدًم اليَّلف، فقػوؿي أحى
م هي يػنػى قػوا دً ذين فرَّ الَّػ إفَّ  ﴿ :و تعػاىليف قولًػ ذلك داخػله  قائلي ك ، زؿى ا بًو ًمن سلطاف" أمره ما أنػ، أك غَت ذلك حنبلي

ى ا عليػو كآلػو صػلَّ  يبِّ النَّ  ىو سبيلي ك  سبيلػو كاحده  [، فاإلسالـي 141]األنعاـ  ﴾ يءو م يف شى نهي مً  يتى لى  عان يى وا شً اني ك كى 
ػقيػ ﴿ها قػػاؿ تعػاىل م يف األمور كلِّ سلَّ ك  ا ا أنىػمىػك  اف اً بحى سيػ ك ًٍت عىػبػى ن اتػَّ مىػا ك أنىػ ةو َتى ًصػى بى لىػعى   اً و إىلى دعيػي أى يلً بً سىػ هذً ل ىى
  نى وا ًمػػػػػػػػػػوني ػػػكي ػال تى ك  ﴿ :اىلػػػػػػعى ػػػػػقػػػاؿ تى [، ك 128]يوسػػػػػػػػف  ﴾ُت ن ادلشػػػركً ًمػػ

ي
ػػػ  م كى هي يػػػنػى وا دً قيػػػرَّ فػى  ينى ذً الَّػػػ نى ًمػػ نى ػيػػػكً شًر ادل وا اني كى

 .[23]الرـك  ﴾ وفى حي رً م فى يهً دى ا لى ٔتى  زبو حً  ل  ا كي عن يػى شً 
 ، قاؿ سبيل ادلعصػػـو صلَّى ا عليو كسػػلَّمب ك ػػػػػػذىمى  يد لػو عنو إالَّ  ال زلىً معُتَّ  ذىبو باع مى اتِّ بً  كادليلم ليس ٔتلزـو    
  كى  يتى ضى ا قى ا شلَّ جن رى م حى هً يً نفي  أى كا يف دي جيىً  الى  م مثيَّ هي ػػنى ػػػػيػػػػبى  رى ػػػػػػجى ػػػػا شى يمى فً  وؾى ػػػػمي ػػػكِّ ػػػ حييى ىتَّ حى  وفى ني ؤمً يي  الى  كى بِّ ك رى  الى فى  ﴿ :عاىلتى 
 ع يف بً إذا ات   هي ، كغَتي لَّى ا عليو كآلو كسلَّم ال ًلغىػػيػرًهيب صما يكوف للنَّ ػليم إنَّ ػيفالتَّ  ،[41]النياء  ﴾ ايمن يلً وا تى مي لِّ يى يي 

يًنيفىةً ه ذً ىى  ل إىلوصً ليي  ا يكوفي شيء إّنَّ 
ىرتػىبىًة ادل

 .الغىايًة الشَّريفىًة كادل
، كىو ما بيًٍتى عليو غَته عي : مجى كالفيركعي   .فىرعو

ػػالة ًمػػالصَّػػمػػا ال يتعلَّػػق بالعقيػدة كالطهػػارة ك  –رمحػػو ا تعػػاىل  –ك مػراده  قػػاد ق ذلػػا باالعتً اؿ ال تعل ػػن حيػػث ىػي أعمى
ا أك وهًبىػػجي قػػاد كي ن جهػػة اعتً ق باالعتقػػاد ًمػػذلػػا تعل ػػ ظهػػر بػػأفَّ  ةن وليَّػػمشيي  متكاملػػةن  نظػػرةن ر إليهػػا ًظػػه ادليػػائل إذا ني ىػػذً  مػػع أفَّ 

ًتهػػػػا اهبا أكحبى اسػػػػتً  رديًهػػػػا أك كراىى ًسػػػػعىةي ادلآخػػػػذ ايقػػػػة كى قً دى  ين إىل أصػػػػوؿ كفػػػػركع ميػػػػألةه قيػػػػيم الػػػػدِّ إطػػػػالؽ تى  ، كميػػػػألةي ٖتى
، يف كتابػػو لشَّػػيخ الػػد كتور سػػعد بػػن ناصػػر الشِّػػًتمم اأعلىػػ م فيهػػا فيمػػان تكلَّػػن أحيػػن مىػػ، كًمػػكاالعتبػػارات كادلػػآالت

 . منو 311ػػ138لة تطرَّؽ إليها يف الصفحة ق هبذه ادلياادلاتع " األصوؿ كالفركع " كما يتعلَّ 

 ." شائعيف ادلخطوط "ـ": "  (1)
، ألنَّو قائمه على نًيَّة صػػػػادقة هم ا يف ىذه األمػػػور غَتي رمحك اختالؼ األئمة  (2)  ة يف ػبػػػػهاد ك رغػػػتػػػػ، ك اجمذمػػػػػـو

  فعي يخ اإلسالـ يف كتابو ادلاتع " رى ػػػػػػػرىا شػػػػالؼ لػو أسباب ذكػػػتػػػػذا االخػػػىاألجر كاإًلثىابػػػػة، ال عن ىػػػػول كتعص ب، ك 
ػمَّاىاثى مة ابن عي كللعالَّ  ،ـ "ة األعالى مَّ ئً ن األى ـ عى ادلالى   و ػابػػبػػػػماء أسػػػلػػػػالؼ بُت العػػػخً ػ: " اليمُت رسالة نافعةه يف الباب سى

 .كموقفنا منو "، كىناؾ كتب غَتىا كثَت، مطولة كسلتصرة تطرقت ذلذا ادلوضوع ادلهم

 قريظػة حيػث ٍتِّ بًػغػزكة  وـى يىػ –ا علػيهم  رضػوافي  –حابة الصَّ  الؼً اختً  نسً ن جً ىذا مً  –رمحهم ا  –ك اختالفهم 
جػػػاء كقػػػت ُت أحػػػد العصػػػر إالَّ يف بىػػػًٍت قريظػػػة "، ك لٌ صىػػػ: " ال يي فقػػػاؿ –م سػػػلَّ ى ا عليػػػو ك آلػػػو ك صػػػلَّ  –يب أمػػػرىم النَّػػػ

ا لألمػػػر باعنػػػم اتِّ وذلًً صيػػػكي  كىػػػا لوقػػػتً ري ، ك آخػػػركف أخَّ فًمػػػنهيم مىػػػن صػػػلَّى خوفنػػػا ًمػػػن خػػػركج الوقػػػتالة أثنػػػاء سػػػَتىم الصَّػػػ
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ةٌ ـَ اسِ وَ  ةٌ محَ م زَ ُِفُ الَ ادذِ وَ  
(1)
ِّ وَ  ،  ةٌ ـَ اظِ كَ  ةٌ ج  م حُ ُِاكُ فَ اث

(2)
. 

                                                                                                     
ػػػابق، قػػػػاؿ راكم احلػػػديث ابػػػػن عمػػػر م علػػػى كاحػػػػد مػػػػنهم " ركاه سػػػػلَّ كآلػػػو ك  ى ا عليػػػػوصػػػلَّ  يب  ر النَّػػػػنًكػػػػك مل يي  : "اليَّ

راف، و أجػفلىػ ابى ػػػفأص احلػاكمي  دى تهى ػػػػػ" إذا اج :ة علػى حػديثمَّػاألئً  نكػار بػُتى عنيػف ك اإلً بٌت عػدـ التَّ ا يي ، ك إّنَّ البخارم
ػاألى  اخػػتالؼً صػوص ك ل الن  اتج عػػن تأم ػالنَّػ ؼً الىػػذا اخلًػ ثػلي ، فمً ك إف اجتهػد فأخطػأ فلػػو أجػره "   هػػاءً انتً ك  ارؾً ادلػدى اـ ك فهى

 ؼي الَّػذم يىػدخيلي يف رىمحػة ا تعػاىلال، فهػذا ىػو االخػتً كيل  ًمنهيم إىل ما انتػىهىى إلىيًو ًعلميػو
ي
 أجوره م مىػنهي ػػػػمً  بي ػػػػػيػػػصً ، فادل

 
ي
 .ئي ميأجيوره خطً ك ادل

لًيلًػػوفينبغػػي دلػػكعلػى ىػػذا  ن مىػػ هػػمً ن فى ا ًمػػيدن فً يػػتى ، مي ن كػػاف عنػػده أىليَّػػة البحػػث كالتَّحقيػق، أف جيتهػػد يف مىعرًفػػًة احلىػػقِّ ًبدى
 كػلَّ   ، فػإفَّ و، أف يىًتيكىو ًلميخالفتًػو رأمى ًإمىاًمػويلً لً دى بً  احلقَّ  ؼى ف عرى لو إً  وزي ، كال جيىي ًمن أئًمَّة الدِّين، كعلماًء ادليلمُتبقو سى 

اإلنيػاف  ، كلػو أفَّ ولاذلىػ عػنً  قي نًطػذم ال يى م ادلعصػـو الَّػى ا عليػو كسػلَّ صػلَّ  اً  سػوؿي رى  إالَّ  رد  كييػ وً ولً ن قى مً  ذي ؤخى يي  كاحدو 
ػػانتى   ًمػػ ب إىل ادلػػذىب احلنفػػي أك ادلػػالكي أك الشػػافعي أك احلنبلػػي مث رأل يف ميػػألةو يى

ى
ػػن ادل مىػػع القىػػوًؿ  يلى لً الػػدَّ  أفَّ  ائلً يى

 .وعى بً تَّ أف يػى  يوً لى عى  ، فالواجبي ادلذىب اآلخراآلخىر أك 
ا تػػػػػػعلى االخ اءه ػػػثن ليسى  ؛" ادلختلفوف فيو زلمودكف يف اختالفهم " :فادلؤلِّ  كقوؿي    الًؼ فإفَّ االتِّػػػػفاؽى خػػَته ًمنو، كإّنَّ

 ه هادً حمود على اجتً ػ، فهو مػتىهد فيو ميريده للحػػقِّ ما قاؿ ألنَّو مػجعلى  وده مي زلى  كاحدو  كلَّ   كأفَّ  ،عنو ِـّ الذَّ  بو نفيي  ادلرادي 
  .كمً احلي  ندى عً  وً فيً يف نى  احلقَّ  يبي صً د ال يي قى  كإف كافى  ،ن احلقِّ مً  وي ر لى هى باع ما ظى كاتِّ 
تىملي مىعنػىيىافً  (1)  : حيى

 ا ارجن ، كإف كاف خى يف رحػمػػًة اً الوىاسػػعىػػًة، إذ مل ييكىلِّفهيم بًأىف ييًصػيبيوا احلقَّ كالىبيدَّ  ػػ األكَّؿ: أنَّو داخػػػػله 1              
ًصيًلو ع ا عليهم بأفسَّ درهتم بل كى فق قي عن استطاعتهم كى   راف ػػػػػوا كاف ذلم أجابي صى ، فإف أى يتحرَّكا احلقَّ كجيتهدكا يف ٖتى

 .كاحده  م أجره هي لى كإف أخطأكا فػى 
 هم كً اًر دى الؼ مى ػتػػػػػاخ ببً يى وا بً في لى تػى ػػػا اخٔتَّ ري  ،يلوػػػػػحصً ػكتى  احلقِّ  هدكا يف معرفةً ػػػتػػػة دلا اجمَّ األئً  أفَّ  :اِّنػػ كالثَّ 3             

ػػػػبىػػػػبنا الؼي ػػػتً ػػ، فكاف ىذا االخكعيػػػلوًمًهم  ًسيًع دىائًرىة االسًتنبىاًط ًمن الن صوًص و كتى  ،مىي عدى ػػػن بى مى  قوً ػؾ كفً دارً م يعً وسػػػػػػتى ل سى
 ختالفهم هبذا االعتبار رمحة كاسعة.من تلك األقواؿ بدليلو، فيكوف ا، كمعرفة احلق الشَّرعية

ميوده ًلذاتًو؛ فهىذا باطله، ك اال أفَّ  ن ىذا القػوؿً مً  مى هً ن فى مى ك    صلى ال أى مة " فى ػح رى يًت مَّ أي  " اختالؼي  :ا حديثأمَّ ختالؼى زلى
 لو.

  .بً لً احيح على الغى م صى هي قػى افى اتػِّ  إفَّ : فعةً ربى األى  اىبً ادلذى  فاؽى تِّ ؛ افادلصنِّ  قصودي ا كاف مى إذى  (2)
 : ئني احلىاًؿ ًمنى اليِّياًؽ كاليِّبىاؽً راقى  يوً لى عى  دؿ  ذم تى الَّ  ري ظهى األى  وى كىي  لمً العً  أىلً  إمجاعى  ؛فا كاف مقصود ادلصنِّ كإذى      

 ا رن ػػػػػبَّ ا زلي رن ػػػريػػحػرة تى رَّ ػػػحػة كادلػركحػػػركقة كادلشػػػاع ادلطمى ػاإلج ركطً شي بً  ،ةجَّ فهو حي  وا عليوً عي مى ػجفق عليو ادليلموف كأى اتَّ  افمى 
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 َ َ بَ  اًَىِصميَ  ظلَ  لُ سبَ و  ىَل ا ؿَ ٌَُ َ َِ يُ ، وَ ةِ ذيَ اًفِ وَ  غِ سَ اًحِ  نَ ا مِ يَ مَ ـعِ ن ً
 
 مِ سالَ  ال

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  ظلِ  ولَ سُ زَ  ؽُ دِ د  ن ًَ م  ا مِ يَ ََ ـَ يَ ، وَ ةِ ي  اًس ي وَ  ، اتِ ََ  احلَ ِِف  ؼل َ سَ وَ  َ

َ  َِ ثِ مصَ  سُ  ِِف نَ رُشَ يَ وَ  َ  ـسَ ت  .يَ بٓمِ  ،ضهِلِ فَ وَ  َِ خِ محَ صَ جِ  ،اِث مَ اؽل

  

ُ  صُ ا بٓدِ شَ َُ وَ                            .سِ لَ ـخَ اؽل

ِ  سُ اذلَ وَ  َ  ؼل َ سَ وَ  َِ حِ ََص وَ  بِِٓلِ وَ  سٍ م  حَ  مُ نَ سِ َِّ  س َ ىَل ؿَ   ظلُ ىل  ظَ وَ  ،ٍُ حسَ وَ  غِل   . اً سَِ ج

  

                                                                                                     
 .احلالصَّ  ملً لعى لً  عً افً النَّ  ن العلمً ة مً زادى ستً ااًل  ن أرادى ا مى عهى اجً فلَتي  قوً الفً  أصوؿً  بً تي يف كي 
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     َ  اُث ــَ ومؼُ ؼؼٌاؽل
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  ادِ سع  اإلِ  ر  ائِ ن  م                   
 ادِ ق  عتِ ااِل  ةِ مع  ل   ظم  ن    

   
 
 
 

                          َ  ؼمُ ه

َ ت جن فَ زَ زن مَح  ٍَ يِب بَ  ي ؽ اًفذحِ اً  
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 وحِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسِ ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىل اًخ   علِ  اذلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسُ   -1

 

 سؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًسِ واًد   وفِؼؼؼؼؼؼؼؼؼقِ اًخ   وهـمؼؼؼؼؼؼؼؼؼةِ  

 
 مؼؼؼؼؼؼؼانِ تؼؼؼؼؼؼؼشا اًز   زذاذُ ٍَؼؼؼؼؼؼؼ واذلؼؼؼؼؼؼؼسُ   -2

 

 ايِن صَ ؼعؼؼؼؼؼؼوذي واًي  ٔبزى اٍَيُؼؼؼؼؼؼ حؼؼؼؼؼؼيَ  

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼًَ   -3 ؼؼؼؼؼؼؼؼ اًفسؼؼؼؼؼؼؼؼاذَ ى ا ٔبزَ م   اللَ واًض 

 

 وألُؼؼؼؼؼؼؼؼؼوالَ  ألىؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكذَ  صُ ؼتِعؼؼؼؼؼؼؼؼؼوبس  

 
 ال ٕايؼؼؼؼؼؼؼانِ ي ِتؼؼؼؼؼؼؼاذِ اًَلؼؼؼؼؼؼؼ صُ ؼتِعؼؼؼؼؼؼؼوبس   -4

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   صبٓنِ اؾي تؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ُكؼؼؼؼؼؼؼؼؼورضل اًس 

 
 محنِ اًؼؼؼؼؼؼؼؼص   ثوحِؼؼؼؼؼؼؼؼسي شلِ  زذاذُ ٍَؼؼؼؼؼؼؼؼ  -5

 

َ ٔله ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   ٕلحسؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ اِب  وًُ ُكؼؼؼؼؼؼؼؼؼج اؽل

 
 ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼىل إلسؼؼؼؼؼؼؼؼؼالمِ  ظلَ  حمؼؼؼؼؼؼؼؼؼسُ ٌَ فَ   -6

 

 ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٔلنمِ  ولِ ٍ اؽلحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشُ ريِ وَذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 ابٕليؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ  ل سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ا اًـٍزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزُ   -7

 

 صانِ ؼسؼؼؼؼؼؼؼؼواخلُ  وانِ مؼؼؼؼؼؼؼؼن اًَِؼؼؼؼؼؼؼؼِف سَ  

 
ُ  ُث    -8 َ  ذُ عؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًّلِ ه  سًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسِ ا تَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوه

 

 وحِؼؼؼؼؼؼسِ  ابؾؼؼؼؼؼؼر ابًخ  ِِب ؿؼؼؼؼؼؼىل اًي ؼؼؼؼؼؼ 
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 خلؼؼؼؼؼؼرياِث وز واِب ن خؼؼؼؼؼؼاً ابًييؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼ  -9

 

 وابلَٓيِث  يِ اهِ ٔلفَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواِب  

 
ي  اٍُ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼزَ   -11 ًِ اىَِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼا تؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ زت  ا

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼودَ   ًِ َعؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًـَ  ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼيِ ابًفَ  َُ ع   ا

 
 إلسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالمِ ن نُشِي وبِِٓلِ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -11

 

 اِز وإلحؼؼؼؼؼؼؼؼصامِ احلي اًىف ؼؼؼؼؼؼؼؼوَسؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِث زاُه ظُل ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىل اًث  َحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -12

 

ُِ ِمؼؼؼؼؼؼؼ وٍُ مؼؼؼؼؼؼؼا ٔبتؼؼؼؼؼؼؼسَ  وكِّ    حؼؼؼؼؼؼؼاِث ن 

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ   -13   شٍ )مٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼائصُ َُ

 
 اِذ(سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـَ ال

 

َ َمؼؼؼؼؼؼ كِّ ًِؼؼؼؼؼؼ   صؼؼؼؼؼؼاذِ سؼؼؼؼؼؼـى ٕال اًص  ن ٌ

 
 نِ ألزَكَ  ةُ َيَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذِ مَ  ٌؼومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼةٌ مَ   -14

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ـِ  ًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ ٌلِذ واًحُ ؿَََ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُة اً

 
15-   َ ؼؼؼؼؼؼؼةَ ؼَ ه ـَ  ِؼؼؼؼؼؼؼستْ لِ اًـَ  مؼؼؼؼؼؼؼُت فيؼؼؼؼؼؼؼا ًُْم

 

 َستْ صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِة اًص  احِ ِة اًي  ٌَِفصكَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 مؼؼؼؼؼؼؼؼؼةْ ِق اًـال  َص اؽلوف ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼؼُمرخَ   -16

 

َْ اؽلُؼؼؼؼؼؼؼ سَ اجؼؼؼؼؼؼؼِن كُ   َْ اًفَ  نِ خلِ امؼؼؼؼؼؼؼ  ِ امؼؼؼؼؼؼؼ

 
َُ كؼؼؼؼؼؼؼس بَ ًفَ بَ   -17  َمؼؼؼؼؼؼؼااًََك  نَ حَسؼؼؼؼؼؼؼُِخؼؼؼؼؼؼؼ

 

 ااَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاَن واؽلصَ وَ  اًحَ وبَ  

 
 عوًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيِ ٍف ول ثَ َكيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَن حَ ذُ   -18

 

 َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيِ ًِ وازل   ّطِ سًا ٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي  ٌِ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدَ مُ  

 
 صاَ اِنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِا ورَ وًَ ُظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسًا بس ِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـخَ مُ   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًا ونُشاَ افِ ا حَ ٕاٍيَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فاْسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽَ   -19
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوحَ   -21 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼفِّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ازَ لَ غِ اًّعِ  ابَ ال  واًعي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌُ بٔمَ ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼًِ    اابَ َحؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًخ ل و الَ وا اًض 

 
 ٌلً ًٔلتَؼؼؼؼؼؼؼسِ ائِؼؼؼؼؼؼؼوِؾؼؼؼؼؼؼؼْش ؿَيؼؼؼؼؼؼؼا ذَ   -21

 

ؼؼؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼؼؼؼمسِ  جؼؼؼؼؼؼؼاُت ؾيؼؼؼؼؼؼؼسَ ا اًي  فٕاّن   اًع 

 
 اًُِؼؼؼؼؼؼؼساتِ  ًصلؼؼؼؼؼؼؼةِ ن ؿؼؼؼؼؼؼؼىل ظَ وُنؼؼؼؼؼؼؼ  -22

 

 اتِ وَ اًِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاضِلَ دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًا مَ ًِ جخَ مُ  

 
 الِف دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذِ ًيا ِف اِل سِ َيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وظلُ   -23

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼئِ الَ  جِ هنَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًِ    سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالِف الَ  ةِ م 

 
24-   َ  ةلْ سؼؼؼؼؼمَ اًخَ  ظل( تـؼؼؼؼؼسَ  )ؾحؼؼؼؼؼسُ  ولُ ُلؼؼؼؼؼً

 

 هَلْ فَضؼؼؼؼؼؼؼىل مؼؼؼؼؼؼؼا بَ ؿَؼؼؼؼؼؼؼ علِ  اذلؼؼؼؼؼؼؼسُ  

 
 فَ   -25

 
َ  َُ ه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼا  سؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ وُذ ِف اٌَِّ حُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼاؽل

 

َ وزَ   ييؼؼؼؼؼؼؼؼؼا اؽل  مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ وُذ ِف اًز  ـُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت

 
 ُي ِمؼؼؼؼؼؼؼػل َيؼؼؼؼؼؼ  -26

 
 اكنُ َْ َمؼؼؼؼؼؼؼِخؼؼؼؼؼؼؼاظَ حَ ن ا

 

 بٓنُ َصؼؼؼؼؼؼ َِ بٔهِ ن َصؼؼؼؼؼؼهُلْ َؾؼؼؼؼؼؼٌَْضؼؼؼؼؼؼلَ و بَ  

 
 اذِ هؼؼؼؼؼؼسَ والَ  اٍِ ألصؼؼؼؼؼؼ حَ  ي  ؾؼؼؼؼؼؼنِ َخؼؼؼؼؼؼ  -27

 

  ألولذِ ةَلِ ن مُجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌٍ ن  ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 اذِ صذَ ال حَؼؼؼؼؼؼؼؼِتؼؼؼؼؼؼؼؼ َُ ُكؼؼؼؼؼؼؼؼًَيفؼؼؼؼؼؼؼؼُش حُ   -28

 

 حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاذِ واًـِ  مِ ألنَ  ائصِ ِف َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 ريِ فِىؼؼؼؼؼؼواًخ   َؼؼؼؼؼؼيِ مثِ اًخ   َخؼؼؼؼؼؼي  ؾؼؼؼؼؼؼنِ   -29

 

 ٍصِ عؼؼؼؼؼوِ ن ثَ ِمؼؼؼؼؼ َؼؼؼؼؼِة ا ِف اًلَ َمؼؼؼؼؼ وكِّ  
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َ ححَ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ   -31 ٍَ اه َ  َ ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ  ريُ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِل ه

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ    ريُ ِعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَُؽ واًحَ مِ وٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ اًس 

 
 سؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  َى ي احلُ امِ َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ  َ َِلُ ٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ   -31

 

ؼؼؼؼؼٍة ظؼؼؼؼؼٍف ظَ وكي وَ   ًَ ُيَؼؼؼؼؼا َِّ  َخؼؼؼؼؼا

 
 ًا ِؿَؼؼؼؼؼؼؼٌلً لّؼؼؼؼؼؼؼاذ حَ ٔلصؼؼؼؼؼؼؼَِاِب  حؼؼؼؼؼؼؼاَظ بَ   -32

 

 ىؼؼؼؼؼؼٌلً ًا حُ زَؼؼؼؼؼؼوِق ِؾؼؼؼؼؼؼزّ َمَ ِؼؼؼؼؼؼص ٌِ واًلَ  

 
 اِة ذَؼؼؼؼؼاًىِ  نَ ِمؼؼؼؼؼ ِقّ حلَؼؼؼؼؼاِب  وٌف وُظؼؼؼؼؼمَ   -33

 

 اِة  ألو  ِِبْ ن اًي ؼؼؼؼؼؼؼوى َؾؼؼؼؼؼؼؼا زَ وَمؼؼؼؼؼؼؼ 

 
ًَ َخؼؼؼؼؼؼؼؼ ظؼؼؼؼؼؼؼؼٍف وَ  وكي   -34  صبٓنِ  اًُلؼؼؼؼؼؼؼؼِِف  ا

 

 انِ ََؼؼؼؼؼؼؼي اًحَ ة رِ ي  ن سؼؼؼؼؼؼؼ ُ و ص  ِمؼؼؼؼؼؼؼبَ  

 
 فَ   -35

 
  ِة ن واِحؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼ َُ ه ؼؼؼؼؼؼؼا

 
 انِ يَؼؼؼؼؼؼؼال

 

 انِ َخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍص ول ِبُ يىيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثَ  ونَ ذُ  

 
36-   َ  ولِ ُدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًلَ  ميِ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَِ ًد  اِب  اٍُ ََلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 

ٍَ وًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ    ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيِ بٔوِ ًخ  واِب  ذِّ ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص  اِب  ُ

 
ََ وَ ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼخِ اًد   ّتكُ هَؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ   -37  َالَ مِثؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًخ  ِ

 

 َالَ ـِعؼؼؼؼؼؼؼؼ اًخ  وَ  ًؼؼؼؼؼؼؼؼَف حِص اًخ   شضِلَ َنؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼؼؼِكٍ كي مُ وَ   -38  فاِث ن اًّعِ

 

  ُ َُ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼثخِ ه  تِ نَ ا بَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼ ريِ ن كَؼؼؼؼؼؼؼؼُذؼؼؼؼؼؼؼؼ

 
 اٍُ ـيَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِف مَ  يَ ًِ اذِ َجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرَي مُ كَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -39

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وِكُ وهُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ـِ   ؼلَ اً
 
 اٍُ بٔوَ  َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَل ا

 

ؼؼؼؼ  َسْ ي زَ ُة اشل  ًَلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِص ٍ ظَ شِ َِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفَ   -41 ـِ ٍَ َمؼؼؼؼـؼؼؼؼغْ وًَؼؼؼؼ واث   ؼلِ ِف اً  ن هَفؼؼؼؼخْ ُ
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 ًالَ بٔوِ ثَؼؼؼؼؼؼؼؼي ِلؼؼؼؼؼؼؼؼخذَ ََ َ ًِ ًِلؼؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼؼْن سَ   -41

 

  َ  ولَ بٔمُ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ولَ  نَتَ ي اًِفؼؼؼؼؼؼؼؼؼِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼخذَ وً

 
 مؼؼؼؼؼؼؼا وزذْ  ال )ٔبمحؼؼؼؼؼؼؼُس( ِف كِّ كَؼؼؼؼؼؼؼوَ   -42

 

ؼؼؼؼؼسْ  ريِ ن كَؼؼؼؼؼا ِمؼؼؼؼؼِبَؼؼؼؼؼ ؤمنُ هُؼؼؼؼؼ  ـَ  مؼؼؼؼؼا ث

 
ُ ا ذَ يؼؼؼؼؼؼؼؼا ِِبؼؼؼؼؼؼؼؼوٕاه    -43 ُق َعؼؼؼؼؼؼؼؼومؼؼؼؼؼؼؼؼًا ه  ّسِ

 

ًَ َمؼؼؼؼؼؼ وكّ    حؼؼؼؼؼؼقي  سؼؼؼؼؼؼولُ اًص   ا خؼؼؼؼؼؼا

 
 صذي  ول ىَؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َى ل مَ  هَؼؼؼؼؼؼؼؼؼَف  لَ   -44

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼسي َمؼؼؼؼؼؼؼؼ ًؼؼؼؼؼؼؼؼسُ ِز ول ىَ    ا وزْذ ول حَنُ

 
َ ا فيؼؼؼؼؼؼؼؼؼا َنؼؼؼؼؼؼؼؼؼيَؼؼؼؼؼؼؼؼؼوًُ كَ وَ   -45  لؼؼؼؼؼؼؼؼؼولُ ٌل ً

 

  َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼـَخؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ه  ولُ سي فيؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ول َنُ

 
َْ اهدَ فَ  صبِٓن َُكًّ ًُلؼؼؼؼؼؼؼؼؼُن اِب ؤمِ هُؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -46  ِدؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 

َْ ضؼؼؼؼؼؼؼدَ مُ  وَ دؼؼؼؼؼؼؼي  حؼؼؼؼؼؼؼُِك مُ ن مُ ِمؼؼؼؼؼؼؼ   ِد

 
ؼؼؼؼؼؼيُ ىُ  لَ وَ   -47 ؼؼؼؼؼؼمِ  فةً ِظؼؼؼؼؼؼ ًز  ْف َظؼؼؼؼؼؼا وَ م 

 

ِا َمؼؼؼؼؼؼن احَنؼؼؼؼؼؼِبَ ضؼؼؼؼؼؼ ُ ًِ   يـ   َصْف ٍة صؼؼؼؼؼؼ َ

 
ٍَ ًَؼؼؼؼؼؼؼؼ   -48  صبٓنِ اوُس اًُلؼؼؼؼؼؼؼؼا َتؼؼؼؼؼؼؼؼًيَؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ

 

 َؼؼؼؼؼؼؼؼانِ  اًحَ حؼؼؼؼؼؼؼؼَُك اؽلُ  سًِر ول احلَؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
49-   

 
َ ه  وا  ةْ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِفِ اًىَ  ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلَُ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ل ه

 

  
 
 ةْ َ  ِضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًلَ  اِ ِ وَ  يّطٍ ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ل  ا

 
ؼؼؼؼؼوَ   -51 يْ افِ اًض   سِ اِصؼؼؼؼؼاًص   ولَ ُلؼؼؼؼؼمَ  الَ كَؼؼؼؼؼ ـِ

 

 سِ اِهؼؼؼؼؼؼؼؼؼـَ ول ثُ  ق  ؽِ احلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼمِ اسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خَ فَ  
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 ِ  ظلِ واِب  علِ ٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُت اِب بٓمَ   -51

 

ََ َمؼؼؼؼؼؼؼؼ وكِّ    ظِل  صاذِ ىل ُمؼؼؼؼؼؼؼؼ ؿَؼؼؼؼؼؼؼؼا ٔب

 
ًَ ا َخؼؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼؼ ُكِّ وَ   -52  ولِ ُسؼؼؼؼؼؼؼن اًص  َؾؼؼؼؼؼؼؼ ا

 

 ولِ َُؼؼؼؼؼؼؼول كَ  ًيِ حؼؼؼؼؼؼؼسِ ثَ  ريِ ن كَؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 ُف سؼؼؼؼؼؼؼؼالَ الَ  حَ زَ س ذَ ا كَؼؼؼؼؼؼؼؼُىؼؼؼؼؼؼؼؼشَ وَ   -53

 

ٍَ ًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وَ   ُ  َ  ُف م ِذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼهَنُ َث  ت

 
 ُجؼؼؼؼؼؼؼؼؼواىََتَ   -54

 
 وَ  ازَ كؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ وا ال

 
 ا ازَ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ ال

 

 ُا َحَِؼؼؼؼؼؼازىَ يؼؼؼؼؼؼسَ وا ؾِ وهُؼؼؼؼؼؼىُ م ٍَ وًَؼؼؼؼؼؼ 

 
 ِزُِه كِذفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا بآثَ  اِب صنَ س بسِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼكَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ   -55

 

ًِ ُِخؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِل وَ    اًَِم وَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼوِزُِه ُيؼؼؼؼؼؼؼؼؼتِ  سا

 
َ ي  ًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي  اِب َُُك ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؿَ   -56  ةْ َ  صِضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِة اؽل

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼئِ الَ  ةِ ي  سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ وَ    ةْ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاٍِبَ  ةِ م 

 
 وزِ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؽ الس ائِ سَ وا تَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيِ احذَ وَ   -57

 

ؼؼؼؼؼؼوذِ سغٍ ًُؼؼؼؼؼؼك  ِتؼؼؼؼؼؼفَؼؼؼؼؼؼ   وزِ صُ ؼي ٌَضي

 
 واؾُ سِ خذَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـوا الٓن ول ثَ حِ اث  فَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -58

 

 واـُ مِ اسؼؼؼؼؼؼ خَ  فَ ُُك ًؼؼؼؼؼؼيَ  ذِ ِؼؼؼؼؼؼُم فِ لؼؼؼؼؼؼس نُ فَ  

 
 واُفؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼُر وكَ وِم ِبَ ِكؼؼؼؼؼْف مؼؼؼؼؼؽ اًَلؼؼؼؼؼوَ   -59

 

 فَؼؼؼؼؼؼ 
 
 س وكَُفؼؼؼؼؼؼواكَؼؼؼؼؼؼ ؼلٍ ن ِؿؼؼؼؼؼؼم َؾؼؼؼؼؼؼّن ُ ا

 
 فَؼؼؼؼؼؼؼ  -61

 
 امِ َمؼؼؼؼؼؼؼى اًخ  سَ  اًُِؼؼؼؼؼؼؼىَل م ؿَؼؼؼؼؼؼؼّن ُ ا

 

َِ ا فِ َمؼؼؼؼؼ   امِ َعؼؼؼؼؼاهفِ  ًؼؼؼؼؼفٍ ولَ ن سَ ِمؼؼؼؼؼ ِؼؼؼؼؼ

 
61-   َ ٍْ بآثَز َمؼؼؼؼؼـؼؼؼؼؼُس فَؼؼؼؼؼوت  َمؼؼؼْن ثََؼؼؼْف  ؽِ مَجؼؼؼ يؼؼؼسَ َت ؾِ ْضؼؼؼو ُزفِ ًَؼؼؼوَ   ْف ََ ن َسؼؼؼؼؼاٍمِت
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 خؼؼؼؼؼؼؼؼؼالِ ِق اًّصِ يِعؼؼؼؼؼؼؼؼؼمَ ثَِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼْي ًِ  ولَ   -62

 

ََ وًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  َف  ُمَزدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ و ٔب
 
 َ  الِ َلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاؽل

 
ُ ِِبؼؼؼؼؼ ج  ي( َحؼؼؼؼؼمِ ذزَ الَ )فَؼؼؼؼؼ  -63  غْ سِ حَخؼؼؼؼؼشا اؽل

 

ؼؼؼؼؼؼؼ كِ ِِف   َ ع   ُِِؼؼؼؼؼؼؼا َمؼؼؼؼؼؼؼِن اهخَفؼؼؼؼؼؼؼؽْ فلَ ٍة ً

 
َ اهؼُ فَؼؼؼؼؼؼؼ  -64 َ يَؼؼؼؼؼؼؼص ٕاٍ  حُؼؼؼؼؼؼؼِة َؼؼؼؼؼؼؼؼَص اٌَ  ا ه

 

 َؼؼؼؼؼؼؼؼِة جِ ِا اًـَ زِسؼؼؼؼؼؼؼؼ سَ سًا تِ ِصؼؼؼؼؼؼؼؼسّتَ مُ  

 
 سؼؼؼؼؼؼولَ اًص   ؽَ ِسؼؼؼؼؼؼا وَ ـْم َمؼؼؼؼؼؼَسؼؼؼؼؼؼَُ وًْ   -65

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِزؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ألمَ وََص   ـُ  سولَ َي اً

 
َِ ًوَ َكَ   -66 ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ولِ واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼني  سٍنِ واً

 

  ُ  ًيِ حؼؼؼؼؼؼسِ ا ثَ َمؼؼؼؼؼؼ ريِ ن كَؼؼؼؼؼؼا ِمؼؼؼؼؼؼَُتؼؼؼؼؼؼثخِ ه

 
ٍَ واًؼؼؼؼؼؼي    -67  ةْ ح ؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼا نؼؼؼؼؼؼشا اؿلَ واًّصِ  ف

 

 َْ ا ٔبحد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًِ  ظلُ  لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمَ وف   

 
 ضؼؼؼؼؼؼؼُة واًلَ  َؼؼؼؼؼؼؼوي واًـُ  صاُؼؼؼؼؼؼؼةُ اًىَ  ُث    -68

 

ًُ سؼؼؼؼؼؼؼ خِ واِل   ـَ ُعؼؼؼؼؼؼؼوَِسَ  وا  َجؼؼؼؼؼؼؼُة َ واً

 
 لؼؼؼؼؼاِث اًثِّ  نِ صوي َؾؼؼؼؼؼواًَضؼؼؼؼؼِحُم اؽلَؼؼؼؼؼ  -69

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   فاِث وِكؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍ ؿَيؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ابيَق اًّعِ

 
ؼؼؼؼؼ اكٍُ س َحؼؼؼؼؼُؼؼؼؼؼشا كَؼؼؼؼؼ فؼؼؼؼؼكي   -71  َُف اًس 

 

 واُفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَِ خَ وػل يَ  َِ ٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوبٓمَ  

 
 َلْ ؤوِّ ٍ ُمؼؼؼؼؼؼؼيؼؼؼؼؼؼؼسَ وا ؾِ ىوهُؼؼؼؼؼؼؼم ٍَ وًَؼؼؼؼؼؼؼ  -71

 

َ مُ  ولَ    ةَلْ ثِّ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ مُ  ْة ولَ ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِّبِ
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ؼؼ( ًَ اضلٌ )وَمؼؼ  -72  وى؟اسؼؼ خَ  ي هَؼؼَف ئِ ا سؼؼ ُ م 

 

َِ فِ  كؼؼؼس ٔبفعؼؼؼَح اجلؼؼؼواَة    ىسَ واَُخؼؼؼ ِؼؼؼ

 
ًُ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خِ اِل   -73  ومُ ـَُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُُه مَ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسَ ؾِ  وا

 

 واوُمؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼال تَُ  جِؼؼؼؼؼولُ مَ  ِؼؼؼؼؼُف واًىَ  

 
 ؤمنُ هُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاً وٕاه يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا مَجِ   -74

 

 نُ مؼؼؼؼؼؼؼََتَ ُغ مُ سِ دَخؼؼؼؼؼؼؼبْٔل مُ وَمؼؼؼؼؼؼؼْن َسؼؼؼؼؼؼؼ 

 
ِّيؼؼؼؼؼؼؼا اًؼؼؼؼؼؼؼََك وِمؼؼؼؼؼؼؼْن ِظؼؼؼؼؼؼؼ  -75  مُ فاِث زت

 

َ اشل    ـُ  ٍُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصامُ  َِ ي ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌَْسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَم

 
 صوِف و ُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسمُي رُ َ كَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -76

 

ٍَ ًَؼؼؼؼؼؼؼؼ    وِف ىُذؼؼؼؼؼؼؼؼمَ  ولَ  ٍج اذِ ِبؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼيؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِ  ًُ   -77 ًِ وِث وابًيِّؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ابًع   سا

 

  ٍَ ًِ ول افؼؼؼؼؼؼؼؼؼِّت  وقٍ زَُؼؼؼؼؼؼؼؼؼمَ تِ  ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ  ا

 
ي   -78 ـِ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ٍُ وزت ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُم اً  ااذَ َحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼكِّ

 

 ىذَ وص َِل ونَ نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌل ٔبَ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
ؼؼؼؼؼسَ بَ   -79  اِة ا ٔبسؼؼؼؼؼ حَ ن كؼؼؼؼؼري َمؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼ َُ ـَ

 

 اِة ذَؼؼؼؼؼؼًؼؼؼؼؼؼَي تؼؼؼؼؼؼشا اًىِ ربِ نؼؼؼؼؼؼشاك خِ  

 
َ ؤبه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -81  َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼاك  حَ  ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼبس َ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼّت ٌ

 

  َ  اَمؼؼؼؼؼؼؼححاهَ وهَفَ ضؼؼؼؼؼؼؼبٔ سؼؼؼؼؼؼؼ ُ نؼؼؼؼؼؼؼٌل ٌ

 
 صبُٓن(ظل را )اًُلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن َكمِ وِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -81

 

ُل ًؼؼؼؼؼؼؼؼٍُ تؼؼؼؼؼؼؼؼَ ظِ    ـؼؼؼؼؼؼؼؼانُ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼن 

 
ُ خاتُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ نِ وٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -82  يُ اؽلِخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وز ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُق دهُل اؽلُ وَحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيُ َ اؽل
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 رًبؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيَ  ظل ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىل خِ َِل ٔبىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزَ   -83

 

َْ خِ َ  وؿَ    سؼؼؼؼؼؼؼؼؼولَ رًبؼؼؼؼؼؼؼؼؼُي را اًص  َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 
ُ تَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼازِ اًـَ  يعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقِ مَ تِ   -84  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيِ ِة اؽل

 

 يِ ِظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا اؽلوز ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِق اًص  َِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفؼِ وًَ  

 
َُ مِ  نلٌ َ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤبه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -85  اتؼؼؼؼؼؼؼؼؼسَ  ٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 

َ  ث    ؼؼؼؼؼؼً  اَضؼؼؼؼؼؼا ًؼؼؼؼؼؼبٔت اًلَ يؼؼؼؼؼؼسمَ ؾِ  وذُ ـُ

 
 مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ  بِٓدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِص اًز  َ ِِف ٔله ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -86

 

 ن ٕاوسؼؼؼؼؼانِ ن ُنْخؼؼؼؼؼِة وِمؼؼؼؼؼٍُصفَؼؼؼؼؼُؽ ِمؼؼؼؼؼ 

 
 تس بسحِكَؼؼؼؼؼكَؼؼؼؼؼ زٍ ن سؼؼؼؼؼوَ َ ِمؼؼؼؼؼؤبه ؼؼؼؼؼ  -87

 

ؼؼؼؼؼؼؼَت وتَُِّ كَؼؼؼؼؼؼؼ وبًٓؼؼؼؼؼؼؼةٍ    ْت ًَؼؼؼؼؼؼؼس فُّعِ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼوكَؼؼؼؼؼؼؼؼ  -88 ؼؼؼؼؼؼؼؼوَ  ٌلٍث س ٔبَ ِف َكِ  ةاِّضَ

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼونَ  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼةٍ دَ  ٍف مُ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ وبَ    ةَِصَ

 
َْ بٔؾصَ ُئ فَ ازِ كَؼؼؼؼؼؼؼؼ الٍُ ا ثَؼؼؼؼؼؼؼؼوَمؼؼؼؼؼؼؼؼ  -89  تَؼؼؼؼؼؼؼؼ

 

َْ َل فَ ونَ  ٕال     ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼهَل ؤب َحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 
 دصُ ثُؼؼؼؼؼؼؼؼس   ص َِلُ ؼ ؾضؼؼؼؼؼؼؼؼاحلَؼؼؼؼؼؼؼؼْصُف ِِف   -91

 

 صُ ُل َِلُ وبِٓدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَث  ٔبو   

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -91 ـَ ًُ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼزَ والَ  اُط نؼؼؼؼؼؼؼؼؼشضل ألت  ا

 

ًُ  ول دَفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ًُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼخىَل ؤبه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   ا

 
 حفوُع واؽلسؼؼؼؼؼؼؼؼؼموُغ مَ ـاًؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َُ ؤبه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -92

 

 وُة واؽلصفؼؼؼؼؼؼؼؼؼوغُ نؼؼؼؼؼؼؼؼؼشضل اؽلىُذؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 
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َُ شا جَضؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼُُك َنؼؼؼؼؼؼؼؼوفِؼؼؼؼؼؼؼؼَ مُ   -93  اتُ

 

 واِِبُ اهدَ  وحنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوٍ فَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِسُ ونَ  

 
َِ وفِ   -94 ؼؼؼؼمَ  ِؼؼؼؼ  مؼؼؼؼا ُدؼؼؼؼط  ومؼؼؼؼا كؼؼؼؼس مُعِّ

 

ؼؼؼؼؼ والَ    فُِِّؼؼؼؼؼمَ يي ومؼؼؼؼؼا كؼؼؼؼؼس مؼؼؼؼؼُص واٍهن 

 
95-   ُ ٍِ وا ِف ؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼفُلؼؼؼؼؼؼؼؼؼون اث  مُ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼَِ واؽل  ّسِ

 

ؼؼؼؼن مِ ُىؼؼؼؼفؼؼؼؼال حَ   ٍِ ى ِِف ـَ ن َسؼؼؼؼم    ضؼؼؼؼّسِ

 
ؼؼؼؼؼؼمجَ وبَ   -96  ا متؼؼؼؼؼؼازِ َمؼؼؼؼؼؼ ريِ ن كَؼؼؼؼؼؼوا ِمؼؼؼؼؼؼـُ

 

 دذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼازِ  احؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسٍ خَ  كِّ  فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصِ ىُ جِ  

 
 احؼؼؼؼؼٍس كؼؼؼؼؼس َحَحؼؼؼؼؼسَ وَ  صٍف َحؼؼؼؼؼو ًِ وًَؼؼؼؼؼ  -97

 

 س ُظؼؼؼؼؼؼصذَ ا كَؼؼؼؼؼؼٌَؼؼؼؼؼؼًًِ ن ذِ ِمؼؼؼؼؼؼ َُ فٕاه ؼؼؼؼؼؼ 

 
ؼؼؼؼحُ ا ُُؼؼؼؼؼشَ  ومثؼؼؼؼيُ   -98  عـؼؼؼؼؼْت س كَ كَؼؼؼؼؼ ةٌ ج 

 

 ْت ـَ س َسؼؼؼؼعَ كَؼؼؼؼ ٍف حؼؼؼؼصُ ن بَ َ ِمؼؼؼؼتبٔه ؼؼؼؼ 

 
99-   ُ ؼؼؼؼؼؼم كَؼؼؼؼؼؼٌُؼؼؼؼؼؼؤمِ واؽل  واصُ ؼس ٔبتَعؼؼؼؼؼؼون زِب 

 

ؼؼؼؼؼؼن مِ ُىؼؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼؼال حَ   َ م   وازُ و  وا وسَ َلؼؼؼؼؼؼن ت

 
َِ  وغٌ لُعؼؼؼؼؼؼوُؼؼؼؼؼؼشا مَ   -111  تْ صَ  الِٓدؼؼؼؼؼؼِِف  تؼؼؼؼؼؼ

 

 تْ صَ ِػؼؼؼؼؼت ونَ صَ ائِؼؼؼؼؼن سَ صى ِمؼؼؼؼؼ حَؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼَُك  

 
111-   ُ  َحؼؼؼؼؼا جَ س حَ صُمِم كَؼؼؼؼؼون ُحؼؼؼؼؼُمؼؼؼؼؼجِص واؽل

 

 ابَ ى واكؼؼؼؼؼؼَّت ؼَضؼؼؼؼؼؼس ازثَ ُه كَؼؼؼؼؼؼوكؼؼؼؼؼؼريُ  

 
ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -112  ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانَ َ ؾَ وهَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ م ٍَ وٕاّن 

 

 وى واَبنَ ي اسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خَ ِص اشل  َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَكًلَ  

 
113-   ٍَ َ ُؼؼؼؼؼؼشَ  وًؼؼؼؼؼؼُ َ وُِل ُكؼؼؼؼؼؼؼؼؼا بَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ًِ فُىؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ايَ ضؼؼؼؼؼؼخِ ي اًد  ؼِضؼؼؼؼؼؼلذَ ا ً  ايَؼؼؼؼؼؼؼؼؼخِ  ه
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ِّ  فاِث ن ِظؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼوَ   -114 ؼؼؼؼؼؼؼزت ـ   الُ يؼؼؼؼؼؼؼا اًف

 

ٍَ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ    ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالُ ِل مِ  ححاهَ ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ

 
ؼؼؼؼؼؼ  -115 ـَ  ًؼؼؼؼؼؼسُ ا ٍُِص ا وَمؼؼؼؼؼؼا ٌَضؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼ يُ ًف

 

  ٍَ َ ِكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِل ِف حُ  ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ  ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسُ سِ َ ه

 
116-   ٍَ  َْ ذِ َئَ ضؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ِف مَ  وكي ٔبمؼؼؼؼؼؼؼؼٍص ًؼؼؼؼؼؼؼؼُ

 

  َ َْ ـِ لؼؼؼؼؼؼؼؼؽ تِ فؼؼؼؼؼؼؼؼال ً َِ وِحكِخؼؼؼؼؼؼؼؼ  َِمؼؼؼؼؼؼؼؼ

 
 ٍٍِص لؼؼؼؼؼسِ ن ثَ ىؼؼؼؼؼوُن ِمؼؼؼؼؼا ٍَ َمؼؼؼؼؼ فؼؼؼؼؼكي   -117

 

 ريٍِ ستِ ن ثَؼؼؼؼؼؼؼصاٍ ِمؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼا ىَؼؼؼؼؼؼؼ وكي  

 
 اوزَ اؽللؼؼؼؼؼؼؼسُ  سفؽُ ًَؼؼؼؼؼؼؼ ِيَ سؼؼؼؼؼؼؼخِ  فؼؼؼؼؼؼؼالَ   -118

 

  َ َ ِلؼؼؼؼؼؼخذَ ٔبو ً َ  َق سؼؼؼؼؼؼ حِ ي ٔبن ٌ  اوزَ سؼؼؼؼؼؼعُ اؽل

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ زاذَ بَ   -119 ـَ  وٍُ اِؿَُ اػُل فَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا اً

 

 وٍُ فُ اًِ َذؼؼؼؼؼ ا ذؼؼؼؼؼانَ َعؼؼؼؼؼْم َمؼؼؼؼؼو ؾَ وًَؼؼؼؼؼ 

 
 فـؼؼؼؼؼالَ نؼؼؼؼؼشا الَ  اخلَؼؼؼؼؼَق  كؼؼؼؼؼس ذَؼؼؼؼؼَق   -111

 

 الَ والَٓخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اَق زسَ ز الَ س  وكَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
َِ سِ َيؼؼؼؼؼ  -111 َ َمؼؼؼؼؼ ي ٕاًَؼؼؼؼؼ  َْ ِخؼؼؼؼؼصمحَ ضؼؼؼؼؼبٔ جِ ن ٌ

 

ؼؼؼؼؼ  ُُ َ ُي َمؼؼؼؼؼِضؼؼؼؼؼو ًُ و  َْ ِخؼؼؼؼؼكَ ضؼؼؼؼؼبٔ ِبِ ن ٌ

 
  ل ٌُسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٔلُ ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼهِل َ ِِف فِ وٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -112

 

 ُؽ وٌُسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٔلُ اَحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍ ُمصَ ريُ وكَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
113-   ٍَ ًِ تؼؼؼؼؼؼؼشا اًلَ  ُيؼؼؼؼؼؼؼخجي  وًؼؼؼؼؼؼؼُ  ضؼؼؼؼؼؼؼا

 

ًِ ن ٔبهَحؼؼؼؼؼُي ِمؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼا ًُيَلؼؼؼؼؼ صكِ ِف حَؼؼؼؼؼ   ا
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ؼؼؼؼؼؼؼي تَؼؼؼؼؼؼؼ  -114  َيِ
 
 ـؼليُ يؼؼؼؼؼؼؼاُن واًؼؼؼؼؼؼؼخ  ُة ال

 

ي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواؽلُ  صميُ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا اًَىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفصت  مُ ـؼ 

 
ِّيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا احلُ   -115 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصت  اِش ُة ل ٌَي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼج 

 

 صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلِش وُزْسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼهِل الَ  َِ ذِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىُ جِ  

 
ٍُ ٌِ وبَ   -116  زْ سِ لذَؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؽِ اؽلُ عِ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خَ َمُ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼُص

 

 صْ َِؼؼؼؼؼؼا ػَ َمؼؼؼؼؼؼ وكِّ  كِ واًؼؼؼؼؼؼّت   ـؼؼؼؼؼؼيِ ٌَفِ  

 
ًَِمؼؼؼؼؼؼؼْن ؾَ ؤبه ؼؼؼؼؼؼؼ  -117  رُبِ ى ػل َيؼؼؼؼؼؼؼؼَعؼؼؼؼؼؼؼَ 

 

 صِ بٔمُ ػل ًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرٍي ِل لِعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثَ  وكي  

 
ؼؼؼؼؼؼؼرُ  حؼؼؼؼؼؼؼسُ اًـَ وَ   -118 ـَ  الِ و َنْسؼؼؼؼؼؼؼٍة ورو ٔبف

 

 رِي اجلؼؼؼؼؼاللِ  يؼؼؼؼؼسَ ا ؾِ يَؼؼؼؼؼى ؿََ ُيؼؼؼؼؼزَ  

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ اًث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼحسؼؼؼؼؼؼؼؼؼَن فٕان بَ   -119  واُة ؼي

 

 اُة َلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًـِ  فٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوُِلُ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَا وٕاْن بَ  

 
 ٍصِ لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسِ ِف اًخ   ُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشا ت   وكي   -121

 

  ٍَ َِ  وًؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  لَؼؼؼؼؼؼؼؼؼريِ ا ثَ ٔبي

 
 سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ اظُق ابٌَِّ ؤمُن اًي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاؽلُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -121

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   نِ ٔلزَكَ اِب  واًـامؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيُ ي اؾِ واًس 

 
 اهَؼؼؼؼؼَ كؼؼؼؼؼس َؾلؼؼؼؼؼسَ ن َحٌَ ُىؼؼؼؼؼن ٍَ وَمؼؼؼؼؼ  -122

 

ؼؼؼؼؼؼُس ابًع  ٍَ    ىذَ ْط ابًؼؼؼؼؼؼص  يلُ ًَؼؼؼؼؼؼ  اؿؼؼؼؼؼؼةِ ًز

 
ؼؼؼؼؼؼ  -123  َكًّعِ

 
ؼؼؼؼؼؼ ذؼؼؼؼؼؼالِض سق وال  التِ واًع 

 

 َكتِ واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼز   وحِؼؼؼؼؼؼؼؼؼسِ واًخ   هؼؼؼؼؼؼؼؼؼصِ واشلِّ  

 
  نَ مؼؼؼؼؼؼْي ِمؼؼؼؼؼؼواًـَ  ولُ فؼؼؼؼؼؼاًلَ   -124

 
 َعانِ اًضؼؼؼؼؼ    مؼؼؼؼؼصتِ ن سُ ن ِمؼؼؼؼؼُىؼؼؼؼؼول حَ   يؼؼؼؼؼؼانِ ال
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 ِة ََؼؼؼؼاًع   ونَ ؾؼؼؼؼٌلَل ذُ َمؼؼؼؼْن حـؼؼؼؼَي الَ   -125

 

َِ ىِفؼؼؼٍَ   ؼؼؼهَؼؼؼ ي ؿََؼؼؼ َُ ـَِة(شِ طي  ؼؼؼ  ي )اًضي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسُ ٔله ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -126  اؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِث ابًع   َ ًٍز

 

َْ فَ وًُيلِ    لِث اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼز   ؽُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼائِ ُعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 
ـَ َُ فاَضؼؼؼؼؼؼؼؼؼٔبُؼؼؼؼؼؼؼؼؼهُل ثَ وَ   -127  يِ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا ِِف اً

 

ؼؼؼؼوُذؼؼؼؼ  َُ  لِ صذَ اخلَؼؼؼؼ سًرَ شا َحؼؼؼؼْش ؿؼؼؼؼىل 

 
 ازِ دَدؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ  نَ وٍل ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌُلؼؼؼؼؼؼؼؼؼمَ  ُكي وَ   -128

 

 ا متؼؼؼؼؼازِ َمؼؼؼؼؼ ريِ ن كَؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼ َِ ِتؼؼؼؼؼ ؤمنُ هُؼؼؼؼؼ 

 
 لؼؼؼؼؼؼيُ اًي   شاكَ ِتؼؼؼؼؼؼ س َص  كَؼؼؼؼؼؼ ِؼؼؼؼؼؼرُ وحَ   -129

 

ٍَ فََؼؼؼؼؼؼؼ   ؼؼؼؼؼؼؼمِ  ُ َ م  َِ ـّتَِ ا ً ـَ  ًؼؼؼؼؼؼؼ  لؼؼؼؼؼؼؼيُ اً

 
ؼؼؼؼؼؼ ازُ دَدؼؼؼؼؼؼت الَ اَمؼؼؼؼؼؼا ذَ َمؼؼؼؼؼؼ  -131  ٌلغِ ابًس 

 

ٍَ فََؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   ًِ ًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُ  ياِؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼٔبيي ذَ  لٓزا

 
ًً اؽلضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِوزُ َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -131 ُ  وا   لَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُة واؽل

 

ٍَ وًَؼؼؼؼؼؼؼ  قي َ َحؼؼؼؼؼؼؼفُكيؼؼؼؼؼؼؼ   ٍُىؼؼؼؼؼؼؼَشُة  ُ

 
  ن رضلَ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -132

 
ًُ واؽلِ ال  ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاحُ سا

 

 احُ َجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼول ًِ  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي  َُ فٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
َ ْى ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼبسسِ   -133  الؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاَن ل مٌاَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ً

 

 اَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ ـت مَ ٌصُش ٔبوَسؼؼؼؼؼؼؼؼؼُكؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ث   

 
 َمؼؼؼؼؼؼؼؼصْث ؤبؾؼَ ىَىؼؼؼؼؼؼؼؼبَ وَ   -134

 
 ااَمؼؼؼؼؼؼؼؼؾؼَ ت ا

 

َ يِىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ل ثُ دهَل وكَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ    ااَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيَ ص اؽل
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ََ ًضؼؼؼؼؼًا َمؼؼؼؼؼبَ  ن راكَ ِمؼؼؼؼؼ  -135  ولَ ٌُلؼؼؼؼؼ مَ ا ٔب

 

 سؼؼؼولَ وص( اؽلؼؼؼطَلَ اًص  )ُمؼؼؼ ن ًْعؼؼؼمِ ِمؼؼؼ 

 
َِ ظؼؼؼؼسِّ   -136  ا ُرُؼؼؼؼولِ َمؼؼؼؼ ن كؼؼؼؼريِ ِمؼؼؼؼ ق تؼؼؼؼ

 

 ولِ ُدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼابًلَ  يْ ٔله ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ثَُُِلّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
ؼؼؼؼؼؼؼ نؼؼؼؼؼؼؼشضل ألُشاُظ ؾيؼؼؼؼؼؼؼسَ   -137  اؿةِ اًس 

 

  ُشازالَ  مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼنِ ِف سَ  
 
 اؿةِ َضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوال

 
 خؼؼؼؼؼؼالِ ز ازل  ؾؼؼؼؼؼؼوَ الَ  صوحِ ُدؼؼؼؼؼؼ مثؼؼؼؼؼؼيُ   -138

 

  َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼددَ ً َ ـُ  الِ عؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًيِّ ابِ  سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َحُ َ اؽل

 
 عؼؼؼؼؼؼؼوِة و اخلُ وُ وُح رَ بٔحُ ؤبًضؼؼؼؼؼؼؼًا ًَؼؼؼؼؼؼؼ  -139

 

ؼؼؼؼؼ َؼؼؼؼؼوغِ نؼؼؼؼؼشا ظُ    صوِة ًُلؼؼؼؼؼمٍ ابِ اًض 

 
حْ   -141 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َُ وصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ  الَٓيِث  نَ ٍ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشِ َُ

 

 ساتِ اًُِؼؼؼؼؼؼؼ ِؼؼؼؼؼؼؼستِ لِ ْص ؿؼؼؼؼؼؼؼىل ؾَ ؼفِسؼؼؼؼؼؼؼ 

 
141-   ََ  ن ؿؼؼؼؼؼؼشاِة ِمؼؼؼؼؼؼ ربِ  ِف اًَلؼؼؼؼؼؼومؼؼؼؼؼؼا ٔب

 

  َ ؼؼؼؼؼؼؼة اًث ؼؼؼؼؼؼؼنؼؼؼؼؼؼؼشا ه َِّ  واِة ـؼؼؼؼؼؼؼمي َظ

 
 نَ شؾِ احؼؼؼؼؼُة ٔبن هُؼؼؼؼؼؼا وَ ََيَؼؼؼؼؼؼؿَ  ق  َحؼؼؼؼؼ  -142

 

  ُ َُ مِ  ـارَ ى اسؼؼؼؼ خَ عؼؼؼؼعفَ واؽل   َى واؾَخؼؼؼؼ ٌؼؼؼؼ

 
ؼؼؼؼؼؼؼالس  صَ َمؼؼؼؼؼؼؼتؼؼؼؼؼؼؼي بَ   -143 ؼؼؼؼؼؼؼ ةَ م   التِ ِف اًع 

 

 اِث وؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًص  ا ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼَي زّةِ بٓمِ  

 
 دؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزِ ِف اًلُ  ةُ ذيَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًا اًفِ وبَ   -144

 

 ريِ ِىؼؼؼؼؼؼؼؼىَ  ؽَمؼؼؼؼؼؼؼؼ صٍ ٌَىؼؼؼؼؼؼؼؼمُ  لُ ؤْ وُسؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
ُق ًَؼؼؼؼؼؼؼ مُ  َحؼؼؼؼؼؼؼق    -145 ٍَ عؼؼؼؼؼؼؼس  َ   ئؼؼؼؼؼؼؼااتَ افذِ  ُ  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼااتَ ا اًث  ًيَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ظلَ  سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٔلُ فً
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َ  ـؼؼؼؼؼؼرُ ؤبًضؼؼؼؼؼؼًا اًحَ   -146 ؼؼؼؼؼؼ فؼؼؼؼؼؼخُ وه  وزِ اًعي

 

 ريِ ِعؼؼؼؼؼؼؼٍس دَ ضؼؼؼؼؼؼؼَِن مَ  ِمؼؼؼؼؼؼؼفِؼؼؼؼؼؼؼا َِل  

 
 لَ صْ اًت ُقؼؼؼؼؼؼصَ اُش ُؾؼؼؼؼؼؼاًي ؼؼؼؼؼؼ صُ ؼوُيضؼؼؼؼؼؼ  -147

 

َ  ا ُحفؼؼؼؼؼؼاتً ُِبًْمؼؼؼؼؼؼ   الَ ٌل خؼؼؼؼؼؼا َنؼؼؼؼؼؼَِؼؼؼؼؼؼومَ ً

 
َ ُفؼؼؼؼؼؼؼؼؼِلِ فَ   -148 َ وِكؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَن اؽل  اوذَ ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼَُِف اؽل

 

ُ بِٔتَ ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًِ    اوذَ ُجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَِ اُز فَ رَخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اؽل

 
ًِ َلَضؼؼؼؼؼؼؼؼؼوٌِ  ُكِ َُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼْن ٌِ ـَ ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼفَ فَُ   -149  ا

 

ِّ ن زَ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼ   ًِ ي الٓلَ مي رِ حِ يؼؼؼؼؼؼؼؼا اًؼؼؼؼؼؼؼؼص  ت

 
َ لَ مَ  َُ وٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -151 َُ اؽل  وذُ حُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 

َ ُِيؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ٕاًَ ن  ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   وذُ ـُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼَا اؽل

 
151-   َ ـُ ُسؼؼؼؼؼؼؼؼُؽ اًص  ضؼؼؼؼؼؼؼؼفَ وٌ  عؼؼؼؼؼؼؼؼاتِ وُل ِِف اً

 

 اتِ ََؼؼؼؼؼؼؼاحلَ  ائصِ َحؼؼؼؼؼؼؼًِل نَ امِ ن َحؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼ 

 
َُِرصُحؼؼؼؼؼؼ  -152 َ ِمؼؼؼؼؼؼ ونَ ف  ريانِ ى اًيِّؼؼؼؼؼؼَؼؼؼؼؼؼؼن ً

 

َُوذَ    انِ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَق اجلِ ائِ سَ وا َحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً

 
ًْ َِؼؼؼؼؼؼؼؼؼهخِ ْة والَ َىؼؼؼؼؼؼؼؼؼُؽ اؽلالئِ وٌَضؼؼؼؼؼؼؼؼؼفَ   -153  ا

 

  ُ َ  ٌؼؼؼؼؼؼؼونَ ؤمِ واؽل ًْ امؼؼؼؼؼؼؼِّتَ  ونَ  ذُ ُهُ ـؼؼؼؼؼؼؼسَ ت  ا

 
 اؿةْ فَ ْؽ ِل َصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيَفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثَ  لَ  فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصٌ َكَ وَ   -154

 

َ َي ُكؼؼؼؼؼْدَح َمؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼؼ طلَ ِثؼؼؼؼؼ َلؼؼؼؼؼاٍُ ا ً  اؿةْ اًس 

 
155-   َ  سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِة ابحلِ  ازُ ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاجلَ  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسبس وً

 

 اِة صَ اٍت ول اضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعِ ازَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼون مُ ذُ  
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 ّيانُ ُة اؽِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌَُُعؼؼؼؼؼؼؼؼؼا سَ ِهَنَؼؼؼؼؼؼؼؼؼوحِ   -156

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ رَشُ ـ وثٌُؼؼؼؼؼؼؼؼ    ًؼؼؼؼؼؼؼؼوانُ ة وازلِّ َفَ حِ  اًع 

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼِعؼؼؼؼؼؼؼؼثَ  ُث    -157  الِ مَعؼؼؼؼؼؼؼؼلَ اِب  حُف رُي اًعي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼًََ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼُش اِب والَ    ٌللِ ي واًّضِ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼ مؼؼؼؼؼؼؼؼيِ ُة اًََ فعؼؼؼؼؼؼؼؼاحِ   -158  وزِ صُ ؼٌَسي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ وظؼؼؼؼؼؼؼؼاحُة    وزِ ٌلل ٌََحؼؼؼؼؼؼؼؼصُ اًّضِ

 
 سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ ّياُن رو ًِ ورضل اؽِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -159

 

ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو ٌِ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسُ وِنف ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼان ثَ    انِ َـ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼوسَ وثُؼؼؼؼؼؼؼؼ  -161 َ حائِ ُن اًع   ةْ ً ؼؼؼؼؼؼؼؼعوِ ُف اؽل

 

  َ  ةْ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼَِ واخلَؼؼؼؼؼؼؼؼُق ِف َنؼؼؼؼؼؼؼؼْصٍة وِف ت

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمفُ   -161 َِ  ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاسُ   نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشاكَ ُح َث  ف

 

ؼؼؼؼؼؼارِ َفؼؼؼؼؼؼ   وازُ ارَ ن َحؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼاؿَة مِ ز اًس 

 
 سؼؼؼؼؼؼولِ ْة ٌَص   اًلِاَمؼؼؼؼؼؼ( ِِف وُط )واحلَؼؼؼؼؼؼ  -162

 

ؼؼؼؼؼؼ  حؼؼؼؼؼؼق    ٍَ َح ًَؼؼؼؼؼؼ ََصِ  ولِ سدُ ابؽلَؼؼؼؼؼؼ ُ

 
 يْ ْب وُكؼؼؼؼؼاٌَ ؼؼؼؼؼ نَ ِمؼؼؼؼؼى ٍُ ٔبظؼؼؼؼؼفَ اؤُ َمؼؼؼؼؼفَ   -163

 

 ا فُضؼؼؼيْ ْي وك َمؼؼؼَسؼؼؼاًـَ  نَ  ِمؼؼؼٔبحؼؼؼىَل  

 
ؼؼؼؼؼ جؼؼؼؼؼومِ اًيي  ثؼؼؼؼؼيُ مِ  َُكؼؼؼؼؼزِ ٔبابَ   -164 ـَ  سذْ ِِف اً

 

َ صَ ؼَمؼؼؼْن ٌضؼؼؼ   تؼؼؼسْ لَ ًِ  اكَ نؼؼؼشَ  بْ ؼَمؼؼؼْة ػل ً

 
  ازِ اُظ( اًي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼث )ِص   -165

 
 زُ ىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكَ ل ا

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   جصازُ الَ جؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاُز فَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍ الَ وسُ َتُ

 
 اًَىفؼؼؼؼؼؼؼؼوزُ  صُ اًفؼؼؼؼؼؼؼؼاحِ تؼؼؼؼؼؼؼؼَ ٍَؼؼؼؼؼؼؼؼِزلي   ـرُشوزُ اؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ائؽ و َ اًفَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -166



 لمعة االعتقاد

 131 

  
 َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ فٌَ اُز ل ثَ ْة واًي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواجلَ   -167

 

ُِ َلؼؼؼؼؼؼكؼؼؼؼؼؼس ُذَِ    صبٓنِ اًُلؼؼؼؼؼؼ صِ ت ِِف ػؼؼؼؼؼؼا

 
ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ةْ واجلي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -168 ًِ ظلِ بٔوى ٔبوً  ا

 

 اٍِ دَ ال اصؼؼؼؼؼؼؼؼدِ  ِتؼؼؼؼؼؼؼؼُهُ َؼؼؼؼؼؼؼؼوذُ ِبؼؼؼؼؼؼؼؼا ذُ  

 
ًِ اًي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ   -169  لؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِة َكًـِ  اُز ًٔلؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼسا

 

ُ  َؼؼؼؼؼؼوذُ ِبؼؼؼؼؼؼا ذُ    اؽلُؼؼؼؼؼؼصاتِة  صكِ ؼضؼؼؼؼؼؼاؽل

 
171-   ََ  مَؼؼؼؼؼؼحِ بَ  خٍش َىؼؼؼؼؼؼ وِث نَ ؽلَؼؼؼؼؼؼاِب  وًؼؼؼؼؼؼؤ

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   َ ؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اِب وِ يي نؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌل زُ وًًََتِ  حِ شت

 
171-   َ  اُز جؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ اُز والَ دَِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ  خُ فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ وً

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاُز واًفُ ُشَ الَ  نُ زَ َيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ    ازُ ج 

 
172-   ُ  وامُ وازل   وذُ َُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُة اخلُ ىذَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍو

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَة ول ٕاؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسامُ  وَث ل َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   زَم 

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ)مُ   -173 ًِ هخِ  الَ اَتُ ( َذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسُ حم   ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا

 

ًِ امؼؼؼؼؼؼؼِّتَ  الَ ِتؼؼؼؼؼؼؼ ْسؼؼؼؼؼؼؼيِ ُس اًصي َِّ وسؼؼؼؼؼؼؼ َ    ا

 
 اَلِ حَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ الَ ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؤمنٍ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وكي   -174

 

  َ  ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَزَ ً
 
 اَلِ َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًّصِ اُن اِب يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَُ ال

 
 ول ٍَ   -175

 
 يؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ ىؼؼؼؼؼؼؼؼؼوُن ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼاذَق ال

 

ْ  ٌُ حؼؼؼؼؼؼؼّت    َ  ذُ سؼؼؼؼؼؼؼؼّلِ  ىؼؼؼؼؼؼؼصانِ ا ىُ َمؼؼؼؼؼؼؼوه

 
ًُ َضؼؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼؼُي واًلَ ىؼؼؼؼؼؼؼؼوُن اًفَ ول ٍَ   -176  ا

 

ؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼّت    ؼؼؼؼؼؼؼ ئَ  َيِ ًُ ـَعؼؼؼؼؼؼؼُؽ اؽلِ افِ اًض   ا
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 مِ ألنَ  ةُ لَ اتِ َْ ِسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم  وبس   -177

 

ـُ ٌَجي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   مِ َكَ  الَ ى ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اً

 
ًِؼؼؼؼؼؼؼ َِل ضؼؼؼؼؼؼؼهِل ن فَ ِمؼؼؼؼؼؼؼ  -178 ًُ احلَ    مؼؼؼؼؼؼؼسِ وا

 

 جؼؼؼؼؼؼؼُسٍ مبَْجؼؼؼؼؼؼؼسِ ًُضؼؼؼؼؼؼؼاَ  مَ  فؼؼؼؼؼؼؼالَ  

 
 وذُ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاؿلَ  ؽُ ام ألزفَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِل اؽلَلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -179

 

ُم اؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ اؽلُ وُضؼؼؼؼؼؼؼؼؼوحَ    وذُ وزُ ىؼؼؼؼؼؼؼؼؼص 

 
 َِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٔلهخِ َ ًِ وٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -181

 
ًْ ا  مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامُ ا

 

 ٍُؼؼؼؼؼؼؼؼصامُ  م فؼؼؼؼؼؼؼؼالَ َؼؼؼؼؼؼؼؼِبُ عِ نؼؼؼؼؼؼؼؼشا دَ  

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼٔبمجَ  رُي ألنمِ َْ َذؼؼؼؼؼؼؼؼؼُذؼؼؼؼؼؼؼؼؼم  وبس   -181  يْ ـِ

 

ؼؼؼؼؼ َُ ذؼؼؼؼؼريُ ُحؼؼؼؼؼوََص   ُ َِصَ  يْ َِ صَسؼؼؼؼؼاة اؽل

 
ؼؼؼؼؼؼؼصِ و جىؼؼؼؼؼؼؼص( َنؼؼؼؼؼؼؼتُؼؼؼؼؼؼؼ)بَ  ُث    -182  ةِ مُي ألم 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼئِ والَ  اِة ألََصؼؼؼؼؼؼؼؼ ؤبفضؼؼؼؼؼؼؼؼيُ    ةِ م 

 
183-   َ  يِ لئِؼؼؼؼؼؼؼو ازل  ازوق( رُ )اًَفؼؼؼؼؼؼؼ ٍُ ـؼؼؼؼؼؼؼسَ وت

 

 يِ وائِؼؼؼؼؼؼؼو اًي  تُؼؼؼؼؼؼؼامثن بَ ُؾؼؼؼؼؼؼؼ نؼؼؼؼؼؼؼشاكَ  

 
 ى ٔبتؼؼؼؼؼؼو َحَسؼؼؼؼؼؼنْ ؼثَضؼؼؼؼؼؼاؽلصُ  ًِل ؿَؼؼؼؼؼؼ ُث    -184

 

 ن فَؼؼؼؼؼؼَنْ ْة وِمؼؼؼؼؼؼَدؼؼؼؼؼؼٌلَ ن مَ وك ِل ِمؼؼؼؼؼؼ 

 
 ةْ افَؼؼؼؼؼؼؼؼعَ ري واٌَ   اخلَؼؼؼؼؼؼؼؼم ِِف ُِضؼؼؼؼؼؼؼؼَُ وفَ   -185

 

 ةِ فَؼؼؼؼؼالَ  اخلِ ِِف  ثُؼؼؼؼؼةَ صى اًّت  نؼؼؼؼؼٌل حَؼؼؼؼؼ 

 
 ةْ الفَؼؼؼؼؼؼؼؼؼخلِ اِب  َؼؼؼؼؼؼؼؼؼقِ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي اخلَ بَ  ُث    -186

 

 ة(فَؼؼؼؼؼؼاَ  حُ يِب بَ   )اجؼؼؼؼؼؼنُ ِِبْ اًي ؼؼؼؼؼؼ تـؼؼؼؼؼؼسَ  

 
ْحلِ   اِش اًي ؼؼؼؼؼؼؼ َؼؼؼؼؼؼؼؽِ  مَجِ  ؿؼؼؼؼؼؼؼىَل ضؼؼؼؼؼؼؼهِل فَ ًِ   -187  اِش َحؼؼؼؼؼا اًخِ َمؼؼؼؼؼ ريِ ن كَؼؼؼؼؼَِ ِمؼؼؼؼؼوسؼؼؼؼؼ َ
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ولُ ُسؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًص   َُ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼكس    -188  التِ ِف اًع 

 

 تِ نَ بَ  الَ  ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرَيُهُ َذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاكنَ  

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼ ؽَ ؤبمَجؼؼؼؼؼؼؼؼ  -189 ُ ِِف  اتةُ حَ اًع  َ حَ  اؽل ؼؼؼؼؼؼؼؼاً  ةْ ـَ

 

 ةْ ـَ ائِ َضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم تِ ن تََـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَتُ ُىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوػل حَ  

 
191-   َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍُ ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼسَ وت  ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼهِلِ فَ ْص( ًِ َكن )مُعَ

 

ِِلِ ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  َِلُ وَص ن بَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼسِ وؾَ    ُنْ

 
َ وَ   -191  ىَؼؼؼؼؼوَ ًحَ  اِب ِظ امثُن( اًؼؼؼؼؼص  ـؼؼؼؼؼُس )ُؾؼؼؼؼؼت

 

مَ   ؼؼؼؼؼاِب  ُكؼؼؼؼؼّسِ ٍَ ى وًَؼؼؼؼؼ وزَ ًضي  ىوَ ًَِؼؼؼؼؼاِب  ُ

 
 ؽْ َمؼؼؼؼؼؼ وَمؼؼؼؼؼؼا احذَ ضؼؼؼؼؼؼهِلِ فَ ًْل( ًِ )ؿَؼؼؼؼؼؼ ُث    -192

 

َِ ََ ؿَ    ؽْ يَ ا َظؼؼؼؼؼ وَمؼؼؼؼؼ ٍِ ِص ؼعؼؼؼؼؼُؼؼؼؼؼُي ؾَ بَ  َؼؼؼؼؼ

 
ًْ َمؼؼؼؼؼؼْن ُوِظؼؼؼؼؼؼفُ ؤُ َِؼؼؼؼؼؼفَ   -193  صؼؼؼؼؼؼسِ ًصي وا اِب ل

 

ؼؼؼؼؼوا ِِف زاًُؼؼؼؼؼٍَ  ولَ   ُُ َ سى ِمؼؼؼؼؼ   يِ ـؼؼؼؼؼسِ ن ت

 
ًَ َ  ةِ ي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجلَ ا اِب يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوٕاه    -194  سُ ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًَِ

 

َ ِِن َصؼؼؼؼؼؼؼؼ َمؼؼؼؼؼؼؼؼًِ   ي حِ ْس ه َ ٌَؼؼؼؼؼؼؼؼُ  ـؼؼؼؼؼؼؼؼُسذُ ا وه

 
ًُ الَ   -195 َ اخلََُفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزت  ـسْ َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ْة ُث  ـَ

 

 اًصؿؼؼؼؼؼؼؼسْ  صُ امِ ؿَؼؼؼؼؼؼ تريُ اًؼؼؼؼؼؼؼزي َس وَ ـِ َسؼؼؼؼؼؼ  

 
 ام رُ َمؼؼؼؼؼؼؼؼُة اًََُِحؼؼؼؼؼؼؼؼوظَ   -196

 
 اتةَظؼؼؼؼؼؼؼؼو ال

 

 اتؼؼؼؼؼؼؼؼؼةجَ و اًي  محن رُ اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼص   وؿاتؼؼؼؼؼؼؼؼؼسُ  

 
 سؼؼؼؼؼؼيُ ْن نؼؼؼؼؼؼشا احلُ َسؼؼؼؼؼؼم احلَ هنُ وِمؼؼؼؼؼؼ  -197

 

ُ كَؼؼؼؼؼؼؼؼ  ُت جؼؼؼؼؼؼؼؼنُ ِتؼؼؼؼؼؼؼؼواثَ   ٍٍ اؽل  حؼؼؼؼؼؼؼؼيُ ُ
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198-   ٍَ  َمؼؼؼؼؼؼؼؼاِز ن نَ ا بَ ًيَؼؼؼؼؼؼؼؼ وٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼَ ًؼؼؼؼؼؼؼؼُ

 

 ٌلَ ٍس ٔبو حَنُىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ ٍة ًِ بي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 ولُ ُسؼؼؼؼؼؼؼؼَم اًص  زَ س َحؼؼؼؼؼؼؼؼِي كَؼؼؼؼؼؼؼؼاشل   ٕال    -199

 

 ًَؼؼؼؼؼؼؼيُ وازل   طي اًؼؼؼؼؼؼؼي   ٍُ الَ وكؼؼؼؼؼؼؼس َخؼؼؼؼؼؼؼ 

 
  و َِلُ صُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ىَ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼىٌ  ًَ   -211

 
 انَ حَسؼؼؼؼؼؼؼؼؼال

 

 انَ صَ ؼسؼؼؼؼؼؼؼؼُز اخلُ شَ حَنؼؼؼؼؼؼؼؼ يًِ ؼسؼؼؼؼؼؼؼؼَمُ وٌِ  

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼْص كَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىَ ىُ  ولَ   -211 َ طي اِب فِّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽل  اِط ـَ

 

 اِض َعؼؼؼؼؼؼؼؼا ادذِ رَ  دةَلِ َِلؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌِ  مؼؼؼؼؼؼؼؼا ذامَ  

 
  َُ وٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -212

 
 سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالمُ ل ًُـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَسم ال

 

ِ ابًـَ    ًُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالمُ  َِ ي ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِي اشل 

 
 ال  حِ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خَ مُ  َ ٕان َكنَ ٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًىِ   -213

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼُص ًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼىُفؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍَ  َُ فٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   ىل  و َتَ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ريِ خلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِب   -214   التِ واًع 

 
 مِ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ وال

 

ؼؼؼؼؼؼؼورَ   ُُ  مِ  اًؼؼؼؼؼؼؼَكَ ِِف  ِؼؼؼؼؼؼؼُق حلِ و اًخ  ا 

 
 ِة وَ ي  ن اًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُث    -215

 
َ َظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال  ةْ ات

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَكَ  ازِ دَِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ الَ ويِلّ ثَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  َ حَ ًع   ةْ ات

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼ  -216  نِ حَسؼؼؼؼؼؼؼؼلَ  اِب شُنصُهُ م ، هَؼؼؼؼؼؼؼؼِبي حُنِ

 

ًَ َمؼؼؼؼؼ وكِّ    َنِ ن ِمؼؼؼؼؼم ِمؼؼؼؼؼُِؼؼؼؼؼًَ  ا خؼؼؼؼؼا

 
 صِ لفِ ٌلً واسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خَ ائِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم ذَ ح  صَ حَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُث    -217

 

 زِ شِ ى واؾَخؼؼؼؼؼؼصَ ي َحؼؼؼؼؼؼوُنؼؼؼؼؼؼف  ٌؼؼؼؼؼؼصل   

 
َ ِس اًفَ ِلؼؼؼؼؼواؾخَ   -218 ؼؼؼؼؼؼن مِ ُىؼؼؼؼؼؼول حَ   حَق م واًسؼؼؼؼؼؼ   ُِؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼَي ً َ م   َق ى واحؼؼؼؼؼؼَّتَ َلؼؼؼؼؼؼن ت
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 احِ سوَ ن بَ  َؾؼؼؼؼؼؼؼؼّظِ ًضؼؼؼؼؼؼؼؼًا اًؼؼؼؼؼؼؼؼّت  وبَ   -219

 

  َ ِّ حِ ه ُ ٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ  احِ ك اؽلِبَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼازَ ا اؽل

 
211-   

 
 اُث َِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼم  ْن بس ؤمِ َُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼْم ٌِ ّن  فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا

 

ُِ وَظؼؼؼؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼؼؼؼؼ اُث صَ ا ـِ  اُث َحؼؼؼؼؼؼؼؼَِّ ظَ  صِط اً

 
ٓ ربََ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼ  -211  قِ ذؼؼؼؼؼؼؼؼالَ ْي الَ ذِ ن زَ ُث ِمؼؼؼؼؼؼؼؼب

 

َ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وكِّ    ُخ اِب لؼؼؼؼؼؼؼؼؼسَ ا ً
 
 قِ ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ ل

 
 ىبَ ت زَ اً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼةُ سِ م ذَ َُُِفَضؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بَ   -212

 

َ ِمؼؼؼؼ   صَ م ٍَؼؼؼؼا ًَؼؼؼؼا َمؼؼؼؼَِشًِ تَؼؼؼؼُا وَ ِص ؼعؼؼؼؼن ه

 
 ميِ لؼؼؼؼؼؼسِ ًخ  اِب  اِش اًي ؼؼؼؼؼؼ يي ٔبحؼؼؼؼؼؼقي ِِؼؼؼؼؼؼ فَ   -213

 

 ميِ صِ َنؼؼؼؼؼؼؼ ٍف وِكؼؼؼؼؼؼؼن مَ ا ِمؼؼؼؼؼؼؼ ًَِؼؼؼؼؼؼؼكَ وَ  

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼوبَ   -214 ؼؼؼؼؼؼؼؼاُث رَ  ًلةُ سِّ ًضؼؼؼؼؼؼؼؼًا اًّعِ ـِ  ؼلِ اً

 

ّ ذَ   ميَِ ُة اِب َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِ حَ  يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼةٌ ًِ  ًضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِّ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجص    -215 َُ  صبٓنِ ا اًُلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ظُل تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼشَ ٔب

 

ِّ  ِمؼؼؼؼايِق اًَحؼؼؼؼ  ؾؼؼؼؼنِ وازَض    انِ سؼؼؼؼوَ ن اًً

 
َ َمؼؼؼؼؼؼ ُكي وَ   -216 َ لؼؼؼؼؼؼشِ ن ً  وزِ اًييؼؼؼؼؼؼ ـؼؼؼؼؼؼسَ ف ت

 

َ واِب  علِ اِب  صٌ ِفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَكَ    وزِ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعُ ؽل

 
 الُ فَضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بَ ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼْة َِل اوِ ـَ اؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَلْ مُ وَ   -217

 

 الُ  نؼؼؼؼؼؼؼشا وَذؼؼؼؼؼؼؼؾيؼؼؼؼؼؼؼسنَ  سٌ َِّ سؼؼؼؼؼؼؼ َ  

 
 اِة ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن اًىُ  ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِِبْ ٌَي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وَكنَ   -218

 

 ِة صاتَ ِت اؽلُؼؼؼؼؼؼؼوبَ ن َسؼؼؼؼؼؼؼَؾؼؼؼؼؼؼؼ ٔبً رب  ُمؼؼؼؼؼؼؼ 
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ   -219  ريِ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلَ ًِ  ةُ اؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًع   مؽُ اًس 

 

 شٍصِ واًي ؼؼؼؼؼؼؼ ضؼؼؼؼؼؼؼريِ ِة اًخَ ي  ن سؼؼؼؼؼؼؼ ُ ِمؼؼؼؼؼؼؼ 

 
ًِ صَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالس  ائصِ َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼْي ًِ ِثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمخَ فٌَ   -221  ا

 

ًِ ا ِمؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼ ريِ ن كَؼؼؼؼؼة ِمؼؼؼؼؼِسؼؼؼؼؼدَ وحنَ    صا

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواً الَ   -221  ازُ جؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصاُز واًفج 

 

 واازُ ا وَخؼؼؼؼؼؼؼٌَؼؼؼؼؼؼؼل  وا حَ اتُ و ٔبَظؼؼؼؼؼؼؼوًَؼؼؼؼؼؼؼ 

 
َ ٕارَ  ٕال    -222 ِِ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا َذَؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا ٕال اؽل  ا

 

 علِ  ْم ظاؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼةً ـُِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعِ فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ثُ  

 
ؼؼؼؼؼؼؼيِلْ ن وَ َمؼؼؼؼؼؼؼ َوكي   -223 َُ  ةْ الفَؼؼؼؼؼؼؼي اخلِ شِ  

 

ًْ َكَ َضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزثِ ابِل    ةْ افَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٕلذَ واِب  نَ ا

 
ؼؼؼؼؼؼؼَُ يؼؼؼؼؼؼؼسَ ؾِ  ازَ وَظؼؼؼؼؼؼؼ  -224 ُُ  ريُ ِمؼؼؼؼؼؼؼالَ  وَ ا 

 

  كؼؼؼؼؼؼؼؼؼامَ وَ  
 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽٌ ا  ريُ ِفؼؼؼؼؼؼؼؼؼقَ  ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼَصٍ مَجْ

 
225-   َُ  ا ًُعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاغُ ٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًًِ ِف ذِ  فٕاه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 

 اغُ واًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼّنِ  الُف اخِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ مُ صُ َيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ  

 
 ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاُذ ماضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَانِ واجلِ  واحلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجي   -226

 

ؼؼؼؼؼؼؼ   ىؼؼؼؼؼؼؼصانِ ا ىُ ذونَؼؼؼؼؼؼؼ التُ نؼؼؼؼؼؼؼشا اًع 

 
ُ ِة َهْؼؼؼؼؼؼي  اًسؼؼؼؼؼؼ ي  نَ ِمؼؼؼؼؼؼ ُث    -227  غْ سِ حَخؼؼؼؼؼؼُص اؽل

 

َ  ُم لَ يِ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ٕاٍَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوٕاه     ؽْ مِ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خَ و

 
 ةْ عؼؼؼؼؼؼؼؼؼومَ ساَل واخلُ اجِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ّتكُ وهَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -228

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ  ـَ ؼِف ُؼؼؼؼؼؼؼؼشٍ اًض  َ ًص  ةْ وَمؼؼؼؼؼؼؼؼـَُ ة اؽل

 
َ خؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِبِِ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ِف نُ وٕاه    -229  صُ يِىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌُ م فَ ِِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًلِ سَ  ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصذِّ  ٕال    يُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصُ م ل ه
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 ٍؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼنِ ا ازلِّ شَ ْة ِِبؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحسزَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمُ  وكي   -231

 

 َمؼؼؼؼؼؼؼؼيِ  ريِ َلؼؼؼؼؼؼؼؼسؿؼؼؼؼؼؼؼؼًة تِ ى تِ سؼؼؼؼؼؼؼؼم  جُ  

 
ُ وَ   -231  اِهؼؼؼؼؼؼؼؼجَ ْغ مُ سِ حَخؼؼؼؼؼؼؼؼاؽل

 
 مِ سؼؼؼؼؼؼؼؼالَ ُة ال

 

ًِ ص  اًَلؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ةِ ي  واًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي    ياِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼًىص  َكَ  ا

 
 زيْ سَ ازِ  واًَلؼؼؼؼؼؼِي واخلَؼؼؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼؼافِ واًص    -232

 

 يْ ِص صؼؼؼـَ شاَك الَ  َنؼؼؼصِ  ِي واؽلُؼؼؼِِمؼؼؼواجلَ  

 
ُ وبَ   -233  يلْ ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼَتِ ًضؼؼؼؼؼؼؼؼؼًا اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼَُك يِب واؽل

 

ِبِ    ًِلِ اؽلُْعؼؼؼؼؼؼعَ  الًِ اًؼؼؼؼؼؼحَ  نَ ا ِمؼؼؼؼؼؼَِوصؼؼؼؼؼؼ ِ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼ  -234  صوغِ  اًُفؼؼؼؼؼؼؼؼِِف  الُف ا اخِلؼؼؼؼؼؼؼؼا ٕارَ ٔبم 

 

ٍَ فََؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   َ  ومِ ؽلؼؼؼؼؼؼؼؼؼشمُ اِب  ُ  وغِ مُيؼؼؼؼؼؼؼؼؼواؽل

 
 اذِ احَِتَؼؼؼؼؼؼؼ زًا ؾؼؼؼؼؼؼنِ اذِ َظؼؼؼؼؼؼؼ امَ ا ذَ َمؼؼؼؼؼؼ  -235

 

ٍَ وًَؼؼؼؼ   ؼؼؼؼَؾؼؼؼؼ ُ َُ  اذِ يَؼؼؼؼؾِ  وى وؾؼؼؼؼنِ ن 

 
236-   
 
 يِ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِص ًخ  اِب  سُ ُيَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َُ ه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا

 

 حؼؼؼؼؼؼؼؼؼصِ بَ  وكِّ  ريِ ابخلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ىزَ وُيؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 ومُ صُحؼؼؼؼؼؼؼؼؼم مَ هنُ َؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼ الُف دؼؼؼؼؼؼؼؼؼذِ اِل وَ   -237

 

  ِّ ؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼ اُق َفؼؼؼؼؼؼؼوالث  سومُ ة ثَؼؼؼؼؼؼؼن ُحج 

 
238-   َ  ةْ اًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼكَ ا اًوِ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًِ  ظلَ  سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٔلُ وو

 

 ةْ اًَؼؼؼؼؼؼؼن مَعَ ٍة وِمؼؼؼؼؼؼؼسؿَؼؼؼؼؼؼؼتِ  ن ُكِّ ِمؼؼؼؼؼؼؼ 

 
 ٌَُؼؼؼؼؼَِ يُ   -239

 
 ا ؿَؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼ يَ ن ؾِ ا ا

 
 سؼؼؼؼؼالمِ ىل ال

 

ًِ اِب ص  اًَلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ةِ ي  واًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي    امِ وَ زل  ا
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ؼؼؼؼؼؼؼتِ ن اتَ ا ِمؼؼؼؼؼؼؼيَؼؼؼؼؼؼؼوهُ ونَ   -241 ؼؼؼؼؼؼؼمُ ي ـِ  سِ حم 

 

َ سِ َخؼؼؼؼؼؼؼّنَ  تؼؼؼؼؼؼؼَ هؼؼؼؼؼؼؼؼيي    يسِ لذَؼؼؼؼؼؼؼي وه

 
 َْ ِثؼؼؼؼؼمصَ  سُ ـؼؼؼؼؼَ ِِف  مَ صنَ ؼاحُضؼؼؼؼؼفَ  َي زّةِ   -241

 

 َْ ذًِ   ُسؼؼؼؼؼؼؼؼ وَ  َِ ؾوِثؼؼؼؼؼؼؼؼي ذَ ِصِ ن نَ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 
ذِ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼاؽلُ  ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼطِلَ فَ وَ  مَ ِخؼؼؼؼؼؼؼؼؼمحَ صَ جِ   -242  س 

 

ُ  ةُ اًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ّنِ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُُ  ُث     سِ َلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـخَ اؽل

 
 ايِل ََؼؼؼؼؼؼؼاٌَ   رَ ًِؼؼؼؼؼؼؼا اثَ هنَؼؼؼؼؼؼؼقؼؼؼؼؼؼؼُت مِ صَ فَ   -243

 

 لِ الَ ي اجلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼرِ  ميِ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًـَ  تِ سزَ ُلؼؼؼؼؼؼؼؼؼتِ  

 
 اَمؼؼؼؼؼؼؼًَِا بَ  َمؼؼؼؼؼؼؼؿؼؼؼؼؼؼؼىَل  علِ  مؼؼؼؼؼؼؼسُ فاحلَ   -244

 

 هصَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا وبَ ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼهَل ت  فَ س بَ َلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفَ  

 
ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اِئَ  ذَ ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًِل بس  ُث    -245  اتِ احل

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼىل مُ ؿَؼؼؼؼؼؼؼؼ   ساتِ اًُِؼؼؼؼؼؼؼؼ ريِ ٍس َذؼؼؼؼؼؼؼؼحم 

 
 اتِ ؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَِ ازلي ِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وََص وبِِٓلِ   -246

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼذؼؼؼؼؼؼؼؼالَ ك ؼؼؼؼؼؼؼؼًِل الَ مُ    فاِث ِق واًّعِ

 

 
 ُؼ04/4/6406
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 ةِ مـَ اًض   اذُ ًلَ ا

 ةِ مـَ اٌَي  اذِ لَ اؾخِ  نمِ       
 
 
 
 

 هؼم                            

 يِعِ يلِ وق اًض   ازُ س سَ س وزل ٔبمحَ م  حمُ             
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 حسؼؼؼؼؼؼانِ مْحؼؼؼؼؼؼًسا ؿؼؼؼؼؼؼىل اًخ وفِؼؼؼؼؼؼق واِل  ( 6

 

 وإلوسؼؼؼؼؼؼؼانِ  الٔهؼؼؼؼؼؼؼوانِ  ن ذؼؼؼؼؼؼؼاًقِ ِمؼؼؼؼؼؼؼ 

 اى وَمؼؼؼؼؼؼؼؼّتَ ثَؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍُ زل بٓلًُ ن ػل حَؼؼؼؼؼؼؼؼ( َمؼؼؼؼؼؼؼؼ0 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ـَ  سانِ ًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن  ُِ ىِص ُضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ثِ َِ امِ ٌَ

ؼؼؼؼؼ ن دَ ( َمؼؼؼؼؼ4   موحِؼؼؼؼؼس ًَؼؼؼؼؼاًخ   تِ لِؼؼؼؼؼسَ يا تـَ ع 

 

 يَ َنؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  
 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  امِ ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼيَ ل الَ ح ا  انِ َحَ واًعي

ؼؼؼؼؼؼؼؼ( فَ 4   ةٍ ذيَؼؼؼؼؼؼؼؼفِ وتِ  صتؼؼؼؼؼؼؼؼةٍ لُ مري تِ ِؼؼؼؼؼؼؼؼيي اًس 

 

ؼؼؼؼؼؼؼ   ـؼؼؼؼؼؼؼانِ ى ادلَ ا اًخَلؼؼؼؼؼؼؼٕارَ  الخُ وِ اًّسِ

 قموف ؼؼؼؼؼؼؼؼ ؾخلؼؼؼؼؼؼؼؼاذِ اِل  ـؼؼؼؼؼؼؼؼةُ ( ُؼؼؼؼؼؼؼؼشا وؽلُ 2 

 

َ  زِّ ِا َكزلي اقَ كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس َظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   انِ صَخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواؽل

 1 َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ( وه  سِ مَُتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ٕاِبؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاَح ّكِ موّحِ

 

  َ  انِ وألحلَؼؼؼؼؼؼؼ حمِ اًسؼؼؼؼؼؼؼ    تؼؼؼؼؼؼؼسًؽَ  ؼؼؼؼؼؼؼؼٌلً ه

ؼؼؼؼؼؼ( فَ 0  ـَ  ِؼؼؼؼؼؼافؼُ وًَ  لاِث اِسؼؼؼؼؼؼاين اًحَ ِؼؼؼؼؼؼيي اؽل

 

 (1)انِ ٌؼؼؼؼؼؼوَ ِف اًلِ  صَ ؼسؼؼؼؼؼؼاًخُ   ٕاًَؼؼؼؼؼؼمَ سيِن ًُؼؼؼؼؼؼ 

 اَِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاػِ ِف ٔبحلَ  اُع ألًَفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يُ خؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسٌ  ( ثَ 8 

 

ٍُ ِمؼؼؼؼؼؼؼ ثَ وَ   ٍَ  ولِ سًُ ابؽلَؼؼؼؼؼؼؼ ُ  انِ اًَحؼؼؼؼؼؼؼ مؼؼؼؼؼؼؼُ

ؼؼؼؼؼن سِ ِىؼؼؼؼؼًَ  كَؼؼؼؼؼيِ ن اًخ  ت ِمؼؼؼؼؼََؼؼؼؼؼ( وذَ 9   اذتي

 

 وسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ كَ  ذتٍ َيَ وو  سِ  ززاً ىَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 يُعؼؼؼؼ ثَ ؼلَ فَؼؼؼؼ َُ ثَؼؼؼؼوَ ا حَ َمؼؼؼؼ ازتِ زَ  قَؼؼؼؼىَل ( وؿَؼؼؼؼ62 

 

 انِ ُا مائَخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاذُ ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسَ ا ثَ اُتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتََ بَ  

ؼؼؼؼؼ66  َُ  اَِؼؼؼؼؼامِ ؼَ هِ  َاقِ ي ِف سؼؼؼؼؼ ِ وِؾؼؼؼؼؼا ُُشُ شَ ( 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ الَ كَؼؼؼؼؼؼؼؼ فؼؼؼؼؼؼؼؼبٔكولُ   ـَ  :ابنِ اًؼؼؼؼؼؼؼؼص   مُ اًِ اً

 سؼؼؼؼؼؼؼانِ ًِ  كِّ ِجؼؼؼؼؼؼؼ حمؼؼؼؼؼؼؼوذٍ مَ ًِ  ساً ( مَحؼؼؼؼؼؼؼ60 

 

ؼؼؼؼؼؼؼِي احلؼؼؼؼؼؼؼّقِ ـحؼؼؼؼؼؼؼوِذ بَ مَ    مؼؼؼؼؼؼؼانِ ك  سَ  ُْ

ٍَ ( َمؼؼؼؼ64  َُ اكٍن ؿِ ن َمؼؼؼؼو ِمؼؼؼؼَُؼؼؼؼيَ  ن ًؼؼؼؼُ  َُمؼؼؼؼ

 

ؼؼؼؼؼ  ٍَ  بٔنُ واًض   انِ ن َصؼؼؼؼؼَؾؼؼؼؼؼ ضؼؼؼؼؼاكيٍ ثِ  ًؼؼؼؼؼُ

ٍَ وَؾؼؼؼَؾؼؼؼ ن خؼؼؼي  ( َمؼؼؼ64  ْح  من ِهؼؼؼّسٍ وًَؼؼؼن صؼؼؼ ِ

 

 انِ زلَ وِ  ولَ  دةٍ عؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاحِ ج ًِ خَ َيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  

َ  َؼؼؼؼؼقِ اخلَ  َؼؼؼؼؼؽِ ( وؿؼؼؼؼؼىل مَج 62   َُ ُكؼؼؼؼؼحُ  شُ يُفؼؼؼؼؼً

 

 اًفؼؼؼؼؼانِ  ؾلؼؼؼؼؼيِ  َؼؼؼؼؼيِ مثِ ثَ ن ِمؼؼؼؼؼ اٍُ اَصؼؼؼؼؼحَ  

 
                                 

ة  ن  والؼ   والضم، بالؽرس :نْو  والؼ   (1) باس 
، بالؽرس والػتح: الؽ  نْواٌن، ،اء  نْواٌن وق  ط ـوـحـوس املـالؼام ج: أْقناٌء وق 

 ؛ وهو العذق الؽبري. (764/ 3)
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ؼؼؼؼؼؼَُسؼؼؼؼؼؼ( ًَ 61 ُ  زاً عؼؼؼؼؼؼوي ثَ  َؼؼؼؼؼؼوُة َ اًلُ ْت ثََوه 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرُ    و اًس 
 
 انِ سَ وِ  ونَ ذُ  تعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼازِ مؽ وال

 َُ فاثُ  وِظؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َِل سؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  َى احلُ  ٍُ ( ٔبسؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلؤُ 60 

 

ؼؼؼؼّبِ زَ   ـَ ؼؼؼؼوى رُ اسؼؼؼؼ خَ  صِص  ؿؼؼؼؼىل اً  انو اًض 

ؼؼؼؼؼؼ( وَ 68  ُُ ُ َُ ً ؿِ َش  جؼؼؼؼؼؼكِّ  حؼؼؼؼؼؼَطُو اؽل  َُمؼؼؼؼؼؼ

 

َُ مِ  ِؼؼؼؼؼؼؼصُ واًلَ    انِ َعَ ي ُسؼؼؼؼؼؼؼرِ  ُكِّ ًِؼؼؼؼؼؼؼ ٌؼؼؼؼؼؼؼ

َُ ِظؼؼؼؼ ؼلٍ وِؿؼؼؼؼ ْت ـَ ِسؼؼؼؼوَ  محؼؼؼؼةٍ ي زَ ( رِ 69   نِمؼؼؼؼ ف

 

 ظؼؼؼؼؼؼالنِ َ الَ  ِتؼؼؼؼؼؼبِٔت ا ًَؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼ تِ ضؼؼؼؼؼؼاكَ مِ  

َ َ َؾؼؼؼؼؼافُ ( ٔبوَظؼؼؼؼؼ02   َن ٔبمحؼؼؼؼؼسَ وَؾؼؼؼؼؼفِسؼؼؼؼؼن ه

 

 انِ كَؼؼؼؼؼؼؼرلٔ ًِ  ن  ُِؼؼؼؼؼؼؼًَ  وزُ صُ ة اخلُؼؼؼؼؼؼؼَحؼؼؼؼؼؼؼوَ  

َُ ضؼؼؼؼؼؼخِ واًد   ًؼؼؼؼؼؼيُ بٔوِ واًخ   ذي ( واًؼؼؼؼؼؼص  06   ؼواًذ ؼؼؼؼؼؼ ِ

 

ؼؼؼؼِِف  َيُ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمثِ   َُ ؼؼؼؼ نَ ا ِمؼؼؼؼشَ   ـُ  انِ سوَ اً

 َفَؼؼؼؼؼًَ  ُت ثِخؼؼؼؼاك هُ ن رَ ضؼؼؼؼك ِمؼؼؼؼي مُ ( تَؼؼؼؼ00 

 

ًِؼؼؼؼؼؼؼيَ َضؼؼؼؼؼؼؼ ـصي ؽ ثَ وامٌَؼؼؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼؼؼؼا  ـَ  انِ ؼ)هَف( م

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ( وَ 04  ـِ  يِ اِكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوًي   ائؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيٍ لَ ًِ  زذ   ؼلُ اً

 

 ىؼؼؼؼؼؼؼصانِ ىُ  الَ َ ِتؼؼؼؼؼؼؼثُؼؼؼؼؼؼؼِسَ ؾُ  اكَ ن رَ ِمؼؼؼؼؼؼؼ 

 04 ِّ  ِؼؼؼؼؼمن ًَ وَمؼؼؼؼؼ يَ اِِس اًؼؼؼؼؼص   حؼؼؼؼؼاغُ ( ُؼؼؼؼؼشا اث

 

ٍِ ـَ ذؼؼؼؼاُة تِ اًىِ  خَ سَ َمؼؼؼؼ   انِ كَؼؼؼؼوَ ي اًص  رِ  ىؼؼؼؼ

 اتَدَضؼؼؼؼؼؼ مُ ِِف  ًؼؼؼؼؼؼيِ بٔوِ اًخ   فِ دَخؼؼؼؼؼؼن مُ ( ِمؼؼؼؼؼؼ02 ِِ 

 

ََ  ْ ٌ وَ    نِ الَ ََ واؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفِ  ٌَز  ٔب

ؼؼؼؼؼؼؼ01  ُُ ُ  ذيؼؼؼؼؼؼؼةٍ فِ ًِ  ٍنُ ِص و اًَلؼؼؼؼؼؼؼ( و  وُلؼؼؼؼؼؼؼحخَ واؽل

 

 انِ صفَؼؼؼؼؼؼن اًـِ وا َؾؼؼؼؼؼؼُحؼؼؼؼؼؼجِ س حُ كَؼؼؼؼؼ اكَ شِل  نَ  

ؼؼؼؼعِ ( كُ 00  َ  نِ وا َؾؼؼؼؼـُ  مِِاؾِ ظَمؼؼؼؼن بَ ِمؼؼؼؼ وذِ لُعؼؼؼؼاؽل

 

 انصَ  مِعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِِف  اك الٓيُ رَ  َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيُ ًِ ذَ وَ  

َُ خِ وَصؼؼؼؼؼ  ؤًؼؼؼؼؼةٍ وزُ  ولِ ا ِف اًؼؼؼؼؼني ( َمؼؼؼؼؼ08   را ِ

 

ؼؼؼؼؼؼ اَِل س كَؼؼؼؼؼؼا كَؼؼؼؼؼؼِِبَؼؼؼؼؼؼ ؤمنُ هُؼؼؼؼؼؼ   اينُدَ  اًض 

 صذي ىَؼؼؼؼ ول ( لَ ؤُ  )ًَؼؼؼؼـؼؼؼؼ َى ل مَ  هَؼؼؼؼَف  ( لَ 09 

 

ًَ َخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍف وَ  يِّ ِلٔ     ا
 
 (1)نِ سنَ ابل

ََ وَمؼؼؼ ولِ ُسؼؼؼىل اًص  ؿَؼؼؼ صذي ا ىَؼؼؼ( ًسؼؼؼ يَ 42    اًؼؼؼؼا ٔب

 

ؼؼؼؼؼؼؼ   انِ َخؼؼؼؼؼؼؼِبُ  الَ ِتؼؼؼؼؼؼؼ َ حؼؼؼؼؼؼؼق  ي ِتؼؼؼؼؼؼؼاذِ َُ

ْؼؼؼؼؼسَ  ( لَ 46    ظؼؼؼؼؼِف ن وَ َؾؼؼؼؼؼ ًس
 
 َفِسؼؼؼؼؼيَ ًِ  ِلِ ال

 

 ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ فِ ٌخَ مُ  اَيُث واًَلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واحلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسي  

َ  ( لَ 40  ؼؼؼؼ ظؼؼؼؼُف اًوَ  فُ حَُؼؼؼؼً َُ وَ وَ  فاِث اًّعِ  حِؼؼؼؼؼ

 

َ  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼق     انِ خَِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو اًخِّ َ ورُ اِبُُ َضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼج

 واـُ ي  َ ٕان صؼؼؼؼؼؼ َ فاثِ ِظؼؼؼؼؼؼ ًؼؼؼؼؼؼيُ ِز ا ىُ سؼؼؼؼؼؼ يَ ( ًَ 44 

 

 انِ حَِؼؼؼؼؼؼؼاًوَ  َِ بٔت ِتؼؼؼؼؼؼؼي ًَؼؼؼؼؼؼؼي اشل  ىِفؼؼؼؼؼؼؼٍَ  

َُ ( واًىُ 44   ايَؼؼؼؼؼؼجُ ن ّنَ ِىؼؼؼؼؼؼي وًَ سزِ هَؼؼؼؼؼؼ لَ  ٌؼؼؼؼؼؼ

 

 انِ وزَ اًييؼؼؼؼؼؼ َِ  ِتؼؼؼؼؼؼبِٔت ا ًَؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼ عؼؼؼؼؼؼسًُق ثَ  

ؼؼؼؼؼؼؼؼ42  ًَ ـِ افِ ( واًض  ًَ شْل َخؼؼؼؼؼؼؼؼاِب  ٌؼؼؼؼؼؼؼؼُت امَ ي   نَ ا

 

َ  ُق اًِ  َذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزيّبِ  اذِ صَ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتِ    انِ َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ اؽل

َ َمؼؼؼؼؼتِ ( وَ 41   اصَ  ُمؼؼؼؼؼىَل ا وؿَؼؼؼؼؼيَ وًُ ُسؼؼؼؼؼزَ  ولُ ُلؼؼؼؼؼا ً

 

 ِِف  ٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼُت ا ًامَ يَ وًِ ُسؼؼؼؼؼؼؼؼؼزَ  ذِ  
 
 انِ رؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ا

ؼؼؼؼ ةُ ؿَؼؼؼؼي ُِش ( رِ 40   ُهُ وتـؼؼؼؼسَ  امِ صَ َِف اًِىؼؼؼؼاًس 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼئِ الَ  ُة ْنؼؼؼؼؼؼؼؼؼزَ    ٔبلنِ ذَ ِف  سؼؼؼؼؼؼؼؼؼازَ  ةِ م 

ؼؼؼؼمجَ س بَ ( كَؼؼؼؼ48    ازَ وا إلكؼؼؼؼصَ ـُ
 
 واًؼؼؼؼؼ ازَ مؼؼؼؼصَ وال

 

ًَ صْل َخؼؼؼؼؼؼؼؼٌِؼؼؼؼؼؼؼؼ اَث ٕازَحؼؼؼؼؼؼؼؼ   صكؼؼؼؼؼؼؼؼانِ اًفُ  ِفِ  ا
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 لٍ بٔوي ثَؼؼؼؼؼؼؼ ونِ سُ ي ِتؼؼؼؼؼؼؼاذِ اًَِؼؼؼؼؼؼؼ ةِ سؼؼؼؼؼؼؼ ي  ثِ ( وَ 49

 

َ بس ى تِ سَ اًُِؼؼؼؼؼؼؼؼ اتفِ فَؼؼؼؼؼؼؼ   انِ ََؼؼؼؼؼؼؼؼذَ اًفَ  مَ ِئؼؼؼؼؼؼؼؼوً

 اًؼؼؼؼؼؼؼ ةِ ي  سؼؼؼؼؼؼ ُ ثِ وَ  َلٌ الَ َضؼؼؼؼؼؼ اثُث حؼؼؼؼؼؼسَ ( اؽلُ 42 

 

ؼؼؼؼؼؼ  ََؼؼؼؼؼؼ َِ ِحؼؼؼؼؼؼوََص  جؼؼؼؼؼؼاتُ ي اًي  اذِ َُ  انِ ألؾ

ؼؼؼؼؼ( ؾَ 46   وازُ واحؼؼؼؼؼشَ  شِ واِخؼؼؼؼؼًي  ا اِب يَؼؼؼؼؼََ وا ؿَ ضي

 

 نِ َيَ صَ و َحؼؼؼؼؼرُ  ٍؼؼؼؼؼنِ  ازلِّ ِِف  ٍج حؼؼؼؼؼسَ ن مُ ِمؼؼؼؼؼ 

 واـُ حِ اث   فَؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼُم فِ نُ  وذٍ سؼؼؼؼؼـُ مَ  اجؼؼؼؼؼنُ  الَ ( كَؼؼؼؼؼ40 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ألشي  الَ كَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ـَ  ايِن صوَ اؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ مُ اًِ اً

 ْف ِلؼؼؼؼفَ  ؼلٍ ن ِؿؼؼؼؼَؾؼؼؼؼوا وَ ُفؼؼؼؼكَ س وَ كَؼؼؼؼ ومُ ( اًَلؼؼؼؼ44 

 

َ وَ    زوانِ  َؼؼؼؼؼؼؼؼؼسِ ـِ وة اًحَ َظؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ائصُ َعؼؼؼؼؼؼؼؼؼت

 وى وًَؼؼؼؼكؼؼؼؼوَ ا بَ َِؼؼؼؼًَ  ضؼؼؼؼٍف وا ؿؼؼؼؼىل نَ هُؼؼؼؼ( َكَ 44 

 

ؼؼؼؼؼفضؼؼؼؼؼَت ًَ   َ شَ وا ِتؼؼؼؼؼلُ حَ ا سؼؼؼؼؼ َ م   انِ َؼؼؼؼؼسَ ا اؽل

 42 
 
َ  َج حؼؼؼؼسَ بَ  َؼؼؼؼَت ن كُ ( ا  ِف ريَ َذؼؼؼؼ  لَ ُهُ ـؼؼؼؼسَ ت

 

ؼؼؼؼؼ ِتؼؼؼؼؼَسغٍ   ؼؼؼؼؼ ُف اًِ َُتَ  مؼؼؼؼؼانِ سَ  ريَ َذؼؼؼؼؼ سيَ َُ

َ َمؼؼؼؼؼوا تِ فُ َظؼؼؼؼؼ( وَ 41  َِ فِ ي وَ ضؼؼؼؼؼفِ ا ٌ  اًؼؼؼؼؼةٌ فَ نِ  ِؼؼؼؼؼ

 

َُ  َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِِف   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼخَ تِ  ٍة ش  انِ زذَ ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ طٍوسي

 مؼؼؼؼا ريِ لِعؼؼؼؼري واًخ  حِسؼؼؼؼي اًخ  رِ  يَ تَؼؼؼؼ ( ُهُ 40 

 

 نِ سؼؼؼؼؼؼالَ نَ  ولَ  الٍ ن كَؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼ ومِ  اًَلؼؼؼؼؼؼِِف  

 ؼؼؼؼؼابًؼ مَ ؼؼؼؼؼؿَِ الَ ام كَ اًض   ٔبُيِ  امُ ( وٕامَ 48 

 ابًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اب 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼذَ وَ  ٍَف ن َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بآثزِ    ايِن غ ٌَض 

ًَ بٓزَ  كَ ( ٕاَي  49    خؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالِ اًّصِ  ا
 
 نُىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن حَ وا

 

 انِ وسَ الَ وَ  ولِ ًَلؼؼؼؼؼؼؼؼؼت اِب فَؼؼؼؼؼؼؼؼؼدِص س سُ كَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 ري الَ كَؼؼؼؼؼؼ ساغِ ي اتِخؼؼؼؼؼؼشِلِ  (1)يِمؼؼؼؼؼؼزَ رالَ ( وَ 22 

 

 نِ زَكَ َ الَ ِحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼََص  وَ ِِب اًي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسَ ؾِ  

 َاتَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٔخَ فَ  لَ  اَة بَٔخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفَ  ةٌ وَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـَُ ( مَ 26 

 

ؼؼؼؼؼؼ   انِ صفَؼؼؼؼؼؼو ؾِ رُ  ٔبهؼؼؼؼؼؼَت وَ  ونَ َُؼؼؼؼؼؼَِي يَ َُ

 مِِوسؼؼؼؼـِ تِ  الَ َلؼؼؼؼوا فَ ُمؼؼؼؼَِ س ؿَ كَؼؼؼؼ اَة بَٔخؼؼؼؼ( فَ 20 

 

َ بَ    ايِن اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ  الَ َلؼؼؼؼؼؼؼؼؼفَ  م لَ وا بَ ُىذُ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن ٌ

 24)  َ  ِف  َث ِس  ال  َُ  اَة بٔخَ م فَ ُِـَ ؼؼؼؼؼؼ سِ ي وَ ت

 ف 

 ِف

 ِف 

 

 نِ عالَ و اًؼؼؼؼؼؼؼحُ رُ  ج  ُحؼؼؼؼؼؼؼفَ  ازِ ََؼؼؼؼؼؼؼاخلِ  زِة ذَ  

ؼؼؼؼؼؼوَ  ( لَ 24   ىَل ا ؿَؼؼؼؼؼؼيَؼؼؼؼؼؼُُ  ًؼؼؼؼؼؼَق ِص اًع   ظلُ  ؽَ س 

 

َ ن ًَؼؼؼؼَمؼؼؼؼ  ًُ ٌَؼؼؼؼفِ  َُ ـْ َسؼؼؼؼم ٌ  (2)انِ فؼؼؼؼسَ ي الَ رِ  ا

ؼؼؼؼؼؼؼؼ22  َُ ًٌ ا ذُ شَ (   اَِل كَؼؼؼؼؼؼؼؼ َفؼؼؼؼؼؼؼؼةِ َِ َزَ ٌِ  ؿؼؼؼؼؼؼؼؼا

 

  َ  انِ َفَ ًسؼؼؼؼؼؼؼ   اِب  مِ زَ اًَلؼؼؼؼؼؼؼ عؼؼؼؼؼؼؼاغِ اهلِ  ـؼؼؼؼؼؼؼسَ ت

َ ن ًَؼؼؼؼؼ( َمؼؼؼؼؼ21  َُ َسؼؼؼؼؼم ٌ  َاتُؼؼؼؼؼ وَِصَ وُِل ُسؼؼؼؼؼزَ  ـ

 

 انِ  ٕاحَسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼك ِِف ولَ ون بس ـُ اتِ واًخ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

ؼؼؼؼؼؼؼئِ بَ ( وَ 20  َ ِمؼؼؼؼؼؼؼ ةٌ م  ٓ   َؼؼؼؼؼؼؼيِ صثِ  حَ ِِف  ـؼؼؼؼؼؼؼسُ ن ت  ب

 

  ي ُث   
 
 انِ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ  ونِ سُ ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ازٌ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ ا

 َِ ت ِتؼؼؼاكَ ن َضؼؼؼَمؼؼؼ ازِ دَدؼؼؼ الَ ِِف  اكَ ( ونؼؼؼشَ 28 

 

 صانِ ؼسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ دُ ِِف وَ  َقٍ  ِضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِِف  سالَ  لَ  

َُ واًوَ ( 29  َ ًؼؼؼؼؼسِ والَ  خؼؼؼؼؼ ٍُ ي وه َ وَ  فؼؼؼؼؼ  يِجؼؼؼؼؼاؽل

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوثَ    انِ ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ ًّصِ اِب  ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼُف ة واًوَ ـجي

ؼؼؼؼؼَضؼؼؼؼؼة وَ قَ  اُؼؼؼؼؼةٌ صَ نَ ( وَ 12   ىؼؼؼؼؼَط َّضِ َِسَ

 

 انِ ي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة احلَ حح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ومَ وُِل زُ وىُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

                                  
 . عبد اهلل بن حممد بن إسحاق أبو عبد الرمحن األذرميهو (1)

 اىظر تاج العروس.  ،ودش  امل   حريك؛ الؼص  ن بالت  د  مجع ف  ( 2)
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ؼؼؼؼؼؼؼ16 َُ َُ ا َضؼؼؼؼؼؼؼا وَمؼؼؼؼؼؼؼشَ (  ؼؼؼؼؼؼؼمِ  اٍُ ا  َل  ا َص  م 

 

 انِ وَ ثَؼؼؼؼؼؼؼؼ ونَ ذُ  هلُ اكؼؼؼؼؼؼؼؼدَ َ وَ س ِتؼؼؼؼؼؼؼؼَحؼؼؼؼؼؼؼؼتَ  

ؼؼؼؼؼ ًؼؼؼؼؼيٍ بٔوِ ثَ  ونِ ن ذُ ( ِمؼؼؼؼؼ10   اُصاً َػؼؼؼؼؼ ُف اًِ ُيَ

 

َ  ونِ ن ذُ ِمؼؼؼؼؼؼ  ٍَ ضؼؼؼؼؼؼخِ ج ؼؼؼؼؼؼ ظؼؼؼؼؼؼِف وَ تِ  ِ ـَ  ايِن اً

ََ خِ َصؼؼؼؼؼؼؼؼ  ي لَ ( تَؼؼؼؼؼؼؼؼ14  َ  ولَ  ِ  ولَ  َِلُ  ريَ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼه

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ الَ ِِف  وُش سي اًُلؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يُ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼخرَ ًُ   َُ  انِ ر

 14 
 
ًَ وَ اسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خَ  ن  ( ا َ  ا  ٍُ وي َُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا وؿُ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِِٕاً

 

ؼؼؼؼؼؼؼ  َ و ِِف ُُ  انِ َسؼؼؼؼؼؼؼ صِ ائِ َعؼؼؼؼؼؼؼَحَ  ٌِ ايِن ثَؼؼؼؼؼؼؼ اؽل

 كِؼؼؼؼؼؼةوزُ  شاكَ َنؼؼؼؼؼؼ ًؼؼؼؼؼؼةٍ ازِ خَ  سًِر ( وَحؼؼؼؼؼؼ12 

 

 انِ صَ ن مِعؼؼؼؼؼؼؼعؼؼؼؼؼؼؼي َؾؼؼؼؼؼؼؼحُ ًِ  ًؼؼؼؼؼؼؼةٍ اكَ حِ وَ  

َ  يؼؼؼؼؼةِ سِ ة اًلَ ُذؼؼؼؼؼ اًىُ ِِف  اكَ ( ونؼؼؼؼؼشَ 11   ملَُِؼؼؼؼؼه

 

ؼؼؼؼؼؼؼ اِتؼؼؼؼؼؼؼوَِصَ  سَ ن ٔبمَحؼؼؼؼؼؼؼَؾؼؼؼؼؼؼؼ   انِ يوَ َ اًع 

ؼؼؼؼؼؼؼ ( ٔبن  10   وى ٔبتُؼؼؼؼؼؼؼوَ م وزَ ُِؼؼؼؼؼؼؼُِٕاًَ  ٌلًِ ِف اًس 

 

 انِ اؽلي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ةِ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوكِ اوذ ِف فَ ذَ  

 را اٍِ ٍف ؿؼؼؼؼؼؼىل ٔبصؼؼؼؼؼؼ حَ الَ ٔبْسؼؼؼؼؼؼ اغَ ( ٕامَجؼؼؼؼؼؼ18 

 

  َ َ  تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ  لؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالً ه َِ ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼخِ ج  نِ ي ٔبواثَ رِ  ِ

 اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي )رَ بٔوِ ثَ  َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي لَ مثِ ثَ  لَ  ذّ ( ل زَ 19 

 

 (نِ شَيَ واًَِؼؼؼؼؼؼؼؼ ِمِ ضؼؼؼؼؼؼؼؼىِ  اًد  ى ٕاَل ِنؼؼؼؼؼؼؼؼٍُ  

 ـؼؼؼؼمَ  اَة وى فبَٔخؼؼن اسؼؼ خَ َؾؼؼ امُ إلَمؼؼ يَ ئِ ( سؼؼ ُ 02 

 

ٍَ وًَؼؼؼؼؼؼؼ  ــؼؼؼؼؼؼؼَومٌ    انِ مَحؼؼؼؼؼؼؼٌَص   ِؼؼؼؼؼؼؼُف اًىَ  ُ

ؼؼؼؼؼؼؼ06   اؤاًيَ ُسؼؼؼؼؼؼؼ ٕان  ا وَ شلَ  وغُ ُضؼؼؼؼؼؼؼاخلُ  ُة ( َيِ

 

َُ ؾَ   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اغٌ سَ اتِخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  انِ ذَ  َلِ الَ ٌَض 

               

 ِِف  عيٌ فَ                          
 
 مِ اًََك  فةِ ظِ  زحاِث  ا

 

َ  سميٌ ا كَؼؼؼؼؼؼؼؼؼلٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًِ ذَ  مُ ََكَ ( وَ 00  َ(وؿُؼؼؼؼؼؼؼؼؼ)ه

 

َ ن َصؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼ   انِ  الٔهؼؼؼؼؼؼوَ ِِف  اكَ رَ  ؽُ سؼؼؼؼؼؼمَ اً ٌ

 ثهُل  ِمؼؼؼؼؼؼ وَص َ وُمؼؼؼؼؼؼـُ امِ َسؼؼؼؼؼؼ رًبؼؼؼؼؼؼيُ ( خِ 04 

 

 انِ ٕلًؼؼؼؼؼؼؼشَ واِب  اسؼؼؼؼؼؼؼعةٍ وَ  ريِ ن كَؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼ 

َُ ( مِ 04  ؼؼؼؼؼؼؼ ٌؼؼؼؼؼؼؼ  مئِؼؼؼؼؼؼؼالَ سؼؼؼؼؼؼؼهل ومَ صُ ٌلغ ًِ اًس 

 

  ُ  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ ِم ِبَ مُ ـ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ون كَِ ٌُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤمِ واؽل

ًَ ( َمؼؼؼؼ02   َمِ ـِؼؼؼؼكِ ن حَ ِمؼؼؼؼ اِف  ألؾؼؼؼؼصَ ِِف  ا خؼؼؼؼا

 

 انِ ي ٕايَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي شِلِ ىِفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ٍَ ريِ لَ تِ وَ  

 ةوؿَ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼمُ َ مَ صوفُؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ وحُ اثُ ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ ( بَ 01 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ   (نِ اثَ  رٍط َضؼؼؼؼؼؼؼؼا ًِ َتُ سؼؼؼؼؼؼؼؼخَ وِ  ؼلُ ) واًؼي

ًُ سَ ( وِهؼؼؼؼؼؼؼ00   ٍِ ريِ َلؼؼؼؼؼؼؼؼًِ  ونُ ٍُىؼؼؼؼؼؼؼ َ لَ َظؼؼؼؼؼؼؼؼ ا

 

َِ مِ ـ ٌؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ًُ اشل   ) ضؼؼؼؼؼؼؼؼي     (انِ َؼؼؼؼؼؼؼؼسَ ٌَـِ  َ

ؼؼؼؼا وِِف ( ُؼؼؼؼشَ 08  ؼؼؼؼ َن  اًسي  َوثُ ة َظؼؼؼؼَحَ حِ  اًع 

 

ًُ ِهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ    نِ ازلَي   اضِلِ ؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍ اِب سا

 َمَ ـِؼؼؼؼؼؼؼؼكَِ  ن  بَ   الآثزِ ِِف  اًَ ي َخؼؼؼؼؼؼؼؼتَؼؼؼؼؼؼؼؼ( 09 

 

  
 
 ريانِ اًيِّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ نَ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ غٍ زَ ا فَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرَ  ر َكنَ ا

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ( اِب 82   ايَ مُ ـ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ال كَِ َلؼؼؼؼؼؼؼؼؼفَ  ذاٍُ نَ  وِث ًع 

 

ؼؼؼؼؼؼؼ  َُ سَ بَ  وُث اًع   اكنِ َمؼؼؼؼؼؼؼ ونِ سُ ِتؼؼؼؼؼؼؼ ـؼؼؼؼؼؼؼ

ًَ  وَ َ ٕايّنِ اتَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ( فبٔخَ 86   ُُك وكَ فَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ  زا

 

ؼؼؼؼؼؼؼَؾؼؼؼؼؼؼؼوَ    انِ يَؼؼؼؼؼؼؼوالَ  ونُ ُنؼؼؼؼؼؼؼبَ  ٌللِ ن اًّضِ

 



 لمعة االعتقاد

 145 

 َُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼََك  مَ اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼََك  ن  َ بَ اتَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ( ؤبخَ 80

 

ٍَ ًَؼؼؼؼؼ   ٍَ )وًَؼؼؼؼؼ  سؼؼؼؼؼولُ اًص   ُ  (انِ ٔلقَعؼؼؼؼؼاِب  ُ

  

 عيٌ فَ                                       

 

84 
 
 اِيَؼؼؼؼؼؼؼؼؼٕاًَ  ن َكمِ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صَ ائِ َعؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًحَ  ن  ( ا

 

َِ  يِذؼؼؼؼؼؼؼؼمَ  دؼؼؼؼؼؼؼؼيٌ حَ   َ  كي  فِؼؼؼؼؼؼؼؼ  َؼؼؼؼؼؼؼؼانِ ت

ؼؼؼؼؼ ّةِ زَ  ًنؼؼؼؼؼيُ ( ثَ 84  ـَ  َاُظؼؼؼؼؼوُؼؼؼؼؼو ِصَ  صِص اً

 

ؼؼؼؼؼؼَ ؿَؼؼؼؼؼؼِتؼؼؼؼؼؼ مؼؼؼؼؼؼيُ الَ  زلَ ىَؼؼؼؼؼؼ  ـَ  يِن سنىل اً

َ ََ م يُ ( ًَؼؼؼؼؼؼ82  َُ يؼؼؼؼؼؼا مِ ُِلؼؼؼؼؼؼن وٕاً  اتؼؼؼؼؼؼسَ  ٌؼؼؼؼؼؼ

 

َِ وٕاًَ    انِ ألسَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ تؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٓدصِ  ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼاذَ  َؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

ؼؼؼؼؼ81  ُُ  توزَ ُسؼؼؼؼؼ ت ٔبوًَؼؼؼؼؼَِّ س تُ كَؼؼؼؼؼ و بًٓؼؼؼؼؼةٌ ( 

 

   كاًؼؼؼؼؼؼؼةِ ت ِِف حِكَؼؼؼؼؼؼؼكؼؼؼؼؼؼؼس بس  
 
 ثلؼؼؼؼؼؼؼانِ ال

ؼؼؼؼؼؼؼ احلؼؼؼؼؼؼؼصُف ( وَ 80   ََخؼؼؼؼؼؼؼؼتْ ؾصَ ٕان بَ  ٌلُث واًَكِ

 

ؼؼؼؼؼؼحصُ بَ  ون حصفؼؼؼؼؼؼاً صُ ؼضؼؼؼؼؼؼؾِ    انِ ئَخؼؼؼؼؼؼاا مِ َُ

َ  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼزاًٌ ح بَ َؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ ( ٌِ 88   لٌ ٔبو   ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌغ وت

 

 َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ تِ  تٌ ذَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو  مَ  صُ ؤبواِدؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

ؼؼؼؼؼ89  ُُ ُ ( و ؼؼؼؼؼ نُ ز  َرؼؼؼؼؼو اؽل  َخُحؼؼؼؼؼونَ  سوزِ ِف اًعي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٍف عؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحَ ِف مُ    لٓرانِ اِب  مؽُ واًس 

َ  َُ اتِ دَضؼؼؼؼؼؼؼؼؼاؽلُ  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼَُكُ ( اؽلُ 92   نَ  ًسؼؼؼؼؼؼؼؼؼودُ اؽل

 

ؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼؼ  صُ ْمؼؼؼؼؼؼَ واَل ِِسُ  انِ ثَؼؼؼؼؼؼمَ ا تِ يي َخؼؼؼؼؼؼاٍهن 

 ثهلِمؼؼؼؼؼؼؼ اً تِ ُيؼؼؼؼؼؼؼ لَ  اٌض وَذؼؼؼؼؼؼؼ امٌ ( ؿَؼؼؼؼؼؼؼ96 

 

َ  ظؼؼؼؼؼؼؼيٍ ن ابَ َؾؼؼؼؼؼؼؼ  ً َِ  رُ  بٔثَؼؼؼؼؼؼؼ
 
 انِ حَعؼؼؼؼؼؼؼو ا

 ُهـصِ و ِصؼؼؼى بَ زَ اًؼؼؼوَ  ولِ ن كَؼؼؼِمؼؼؼ وٍُ ـَُؼؼؼ( حَ 90 

 

 لعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ ٌَيي ي ؾَ يِفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًَ  وظلُ  

 ِبةن صؼؼؼؼؼ ُ ِؼؼؼؼؼي ِمؼؼؼؼؼصبٓن فَ ُكؼؼؼؼؼ لؼؼؼؼؼولُ ( وًَ 94 

 

َ ا ِمؼؼؼؼؼَجؼؼؼؼؼوي احلِ شِلَ    ُؼؼؼؼؼانِ را اًربُ  ـؼؼؼؼؼسِ ن ت

 94)  
 
 َوفُؼؼؼؼؼؼؼؼصُ َ وحُ َكُمؼؼؼؼؼؼؼؼ ذؼؼؼؼؼؼؼؼاَة اًىِ  ن  ا

 

  
 
ٍَ رضِل  ر كؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼريُ ا  انِ را ٔبوسَ   ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُ

َ حؼؼؼؼسِ اًخ   ( هَؼؼؼؼَف 92   اثؼؼؼؼي َمؼؼؼؼمِ تِ  جؼؼؼؼيًِ ي ابؽل

 

 يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن ِبَ ـلَ ٔبو ػل ًُ  َؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوٍُ ََجِ  

ِِ ( بَٓيثُؼؼؼؼؼؼؼؼؼ91  ََ وكَؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  اًىذؼؼؼؼؼؼؼؼؼاُة َ   س ٔب

 

ؼؼؼؼؼؼؼ ِتؼؼؼؼؼؼؼ سؼؼؼؼؼؼؼمٌ كَ    انِ اًِخ ؼؼؼؼؼؼؼ ِة ُِّ شا ِف اًع 

 اَُ سؤُ سؼؼؼؼؽ تَؼؼؼؼز وجِ وَ ن ُسؼؼؼؼون ِمؼؼؼؼصُ ؼضؼؼؼؼ( ؾِ 90 

 

 صفؼؼؼؼؼؼؼانِ و حَ بَ  صٍف ن َحؼؼؼؼؼؼؼلعؼؼؼؼؼؼؼؽ ِمؼؼؼؼؼؼؼمَ تِ  

 َوِفؼؼؼؼؼؼصُ ن را ورهؼؼؼؼؼؼص حُ  ِمؼؼؼؼؼؼو ٔبنؼؼؼؼؼؼرَث ( بَ 98 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فَ عؼؼؼؼؼؼؼؼؼعَ ٌَمُ    انِ صَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًـُ  ِصِ ى واًّعِ

 َصفُؼؼؼؼؼؼؼؼؼوحَ  اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼَكمُ وبٓي وَ  زٌ وَ ( ُسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ99 

 

 فؼؼؼؼؼؼؼصانِ ُا ؿؼؼؼؼؼؼؼىل نُ سُ اِحؼؼؼؼؼؼؼث وخَ س  ؿُؼؼؼؼؼؼؼ 

ؼؼؼؼان حُ ( ُؼؼؼؼشَ 622   نَمؼؼؼؼوَ  صفؼؼؼؼاً َ حَ وِهؼؼؼؼة نَ ج 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُُ بأبَ ًَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  َُ   انِ شَ ٌل 
 
 انِ اؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمجَ ا

 ٍازُ و  ِم وسُ مُ ـ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ كَِ  ٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼونَ ومِ ( واؽلُ 626 

 

َِ و ٕاًَ صهُؼؼؼؼؼؼؼؼؼحَ    انِ َيَؼؼؼؼؼؼؼؼؼم اًـَ هنُ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 َض اًؼؼؼصِّ  الَ َحؼؼؼ ؤًؼؼؼةٍ صُ ًِ  َؼؼؼيِ ًِ ن ازل  ( وِمؼؼؼ620 

 

 صبٓنِ  اًُلؼؼؼؼؼؼِِف  ازِ ف ؼؼؼؼؼؼن اًىُ َؾؼؼؼؼؼؼ جؼؼؼؼؼؼةٌ حَ  
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 َوهَؼؼؼؼؼؼصَ حَ  سز ُث  ون اًَحؼؼؼؼؼؼصَ ٌل حَؼؼؼؼؼؼ( وَنؼؼؼؼؼؼ624

 

 (1)انِ سؼؼؼؼؼسَ بَ  ولَ  صحٍ ا َحؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼ ونِ ن ذُ ِمؼؼؼؼؼ 

ُ ِىؼؼؼؼؼؼؼ( ًَ 624   َؼؼؼؼؼؼؼاً صئِ مَ  لَ  ةً ؤًَؼؼؼؼؼؼؼَ زُ حِّ ضؼؼؼؼؼؼؼ َ ن و

 

 كؼؼؼؼصانِ ن بَ وَؾؼؼؼؼ ٍَ حَ ن صؼؼؼؼ َ َؾؼؼؼؼ كؼؼؼؼس خؼؼؼؼي   

  

 ِِف  عيٌ فَ                                
 
َ  ال  زِ سَ ًلَ اِب  انِ ي

 

َ  ( ظلُ 622 ؼؼؼؼً ـَ  ؼؼؼؼؼؼٔبمْ  ونُ َنؼؼؼؼوَ  ًؼؼؼؼسُ ِص ا ٍُ َمؼؼؼؼ يُ ف

 

ٍَ ًَؼؼؼؼؼؼ  ذٍُ ِص م ٍُؼؼؼؼؼؼًَؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼصٍ    نِ ٕلمؼؼؼؼؼؼاكَ اِب  ُ

ؼؼؼَمؼؼؼ ولَ  زٍ سَ ن كَؼؼؼَؾؼؼؼ (2)َِط َحؼؼؼ  ( لَ 621   َا دع 

 

 انِ َشؼؼؼؼؼؼو بَ بَ  اخِ فؼؼؼؼؼؼصَ ن بَ ِمؼؼؼؼؼؼ وخِ ِف اٌَ ؼؼؼؼؼؼ 

  

 اذِ حَ اًـِ  الِ فـَ  بَ ِِف  ةِ ي  اًس ي  ُيِ بَ  ِستُ لِ ؾَ                        

 

 ة(َ ؼؼؼؼؼؼؼوهِ ي نَ )رِ  وٍُ َُؼؼؼؼؼؼؼـَ ا فَ َمؼؼؼؼؼؼؼ اذَ زَ بَ ( وَ 620

 

ؼؼؼؼؼمُ ـَعؼؼؼؼؼو ًُ ًَؼؼؼؼؼ   نِ شلَ ن اخِلؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼ او ون َنَ

ًَ ( ًَؼؼ628   زى وَ اًؼؼ َؼؼَق س ذَ ى وكَؼؼؼـَعؼؼًُ  لَ  و صؼؼا

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوفِ   َ ـَ  ايِن اؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يّبِ زَ  م وظلُ ُِاً

ًَ ُِؼؼؼؼؼؼاكَ ( ٔبزسَ 629  َ اَخؼؼؼؼؼؼم   ؼِضؼؼؼؼؼؼي ًُ سِ م َيؼؼؼؼؼؼُِاً

 

 انِ َِحؼؼؼؼؼؼؼؼاًفَ  ضؼؼؼؼؼؼؼؼهِلِ فَ وتِ  كؼؼؼؼؼؼؼؼةٍ ِبِ  ـؼؼؼؼؼؼؼؼيي  

ًَ َخؼؼؼؼؼ صبٓنِ  اًُلؼؼؼؼؼِِف  ( واًؼؼؼؼؼكي 662  ؼؼؼؼؼمُ  ا  الَ ؤظ 

 

 َؾؼؼؼؼؼؼؼ رًبؼؼؼؼؼؼؼيَ خِ  سًرُ وَحؼؼؼؼؼؼؼ 
 
 انِ يَؼؼؼؼؼؼؼن ال

 ا ِِبَؼؼؼؼؼََ بَ  سًرُ احلَؼؼؼؼؼ زِ سَ ًَلؼؼؼؼؼاِب  ٌؼؼؼؼؼُت ( بٓمَ 666 

 

َِ ا فِ َمؼؼؼؼؼ   انِ حؼؼؼؼؼزَ ن بَ وِمؼؼؼؼؼ ريٍ ن َذؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼ ِؼؼؼؼؼ

 ِج ي ِكؼؼؼاذِ اًَِؼؼؼ اس ذؿَؼؼؼكَؼؼؼ حؼؼؼصٍ وِ  ٌؼؼؼوِث لُ ( تِ 660 

 

َِ لِضؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي ثَ اشل   َُش     نِ ساثَ ن َحؼؼؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ

ًَ َضؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍ وكَ ازَ كؼؼؼؼؼؼؼؼؼسَ بَ  ن  ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼـَ تَ ( ل 664   ٍا

 

َ ًجؼؼؼؼؼؼؼجَ حُ   ََؼؼؼؼؼؼؼواًعي  فِ ًؼؼؼؼؼؼؼ اًز  ا ِِف يَؼؼؼؼؼؼؼا ً  انِ ل

ؼؼؼؼؼحُ  بٔن  ِتؼؼؼؼؼ ونَ ٌُؼؼؼؼؼومِ ي مُ ( تَؼؼؼؼؼ664  ِّ زَ  ةَ ج   يؼؼؼؼؼات

 

  سؼؼؼؼؼؼيِ اًصي  ـؼؼؼؼؼؼِر حَ ت تِ اَمؼؼؼؼؼؼكَ  
 
 انِ وَسؼؼؼؼؼؼًال

َ  ؽَ َعؼؼؼؼؼؼؼَ كَ ِحؼؼؼؼؼؼؼذْ ىُ ( وجِ 662  ؼؼؼؼؼؼؼاؽل  اَِؼؼؼؼؼؼؼُك   زَ ارِ ـَ

 

ِّ  وزتِ ا ِف ُسؼؼؼؼؼؼؼؼرَ  ًَؼؼؼؼؼؼؼؼيُ وذَ    سؼؼؼؼؼؼؼؼوانِ اًً

 يىا َّنؼؼؼؼ َؽ وَمؼؼؼؼعِ سؼؼؼؼ خَ اؽلُ  ص ٕال  مَ م ًؼؼؼؼؤْ ( ًَؼؼؼؼ661 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِب  ٌٍ ٕالَ    ايِن مي احلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصغ احلَ ؼًض 

 
                                 

ين كيمري، (  1) د   اىظر تاج العروس.  ،ت  ة؛ وهو الس  ك  ر  ن حم  د  ان كسحاب والس  د  والس  مجع س 

و صاىاً قال يف الؼاموس: (  2) وصًا وحم  اصًا وح  و وصًا وحم  ًة وح  وْص  ْوصًا وح  ، وحاد   ؛حاص  عنه َي  وص  ح  ل  د   . ع 
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 لَ  اؿؼؼؼؼاِث ك اًع  ّتُ ن ًَؼؼؼؼٍ بَ ص  ضؼؼؼؼعَ ا ا( َمؼؼؼؼ660

 

 انِ عؼؼؼؼؼؼََ ىل ؾِ ؿَؼؼؼؼؼؼ حؼؼؼؼؼؼساً ن بَ رُب م َيؼؼؼؼؼؼًَؼؼؼؼؼؼ 

 (انِ ؼؼؼؼؼؼؼؼفذَ ائِ ظَ  جِ  را اٍهن  ِِف  ي  )ضَ  ؼؼؼةٌ ؼؼ  ؼؼؼؼؼؼؼؼسؼؼؼؼؼؼؼؼنَ وَ  ـالٌ ٔبفْ  َـحسِ ٌِ  افصٍ  كَ ( ِِف 668 

 ظائفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼااتن( و 

 

ؼؼؼي ؿَؼؼؼِز ( َيؼؼؼ669  ِؼؼؼاثَِ ى مِ بَ و ُسؼؼؼى ثِ بَ و ىل اًسي

 

 انِ ٕلحَسؼؼؼؼؼؼاِب  نِ ْسؼؼؼؼؼؼاحلُ  ـؼؼؼؼؼؼالِ  فِ وؿؼؼؼؼؼؼىَل  

ًَ َخؼؼؼؼؼؼ ازِ كؼؼؼؼؼؼسَ لَ ابَ  ـؼؼؼؼؼؼيُ ( واًفِ 602   َوؿُؼؼؼؼؼؼكُ وُ  ا

 

 انِ صؼؼؼؼؼعَ لَ اِب  س  س ُصؼؼؼؼؼضؼؼؼؼؼا كَؼؼؼؼؼن اًلَ ِمؼؼؼؼؼوَ  

  

 عيٌ فَ                                     

 

 نَ لؼؼؼؼؼؼسُ وؾَ  سؼؼؼؼؼؼانِ ٌَِّ اِب  ولٌ كَؼؼؼؼؼؼ انُ ( إليَؼؼؼؼؼؼ606

 

 نِ ٔلزَكَ اِب  ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيُ ا واًفِ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوتِ َُ لُ تِ  

ؼؼؼؼسُ حَ ( وَ 600   ىزَ اًؼؼؼؼوَ  اُث اؿَؼؼؼؼظَ  انِ  إليَؼؼؼؼِِف  ًز

 

 انِ لَعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ هُ ِِف  انُ ا إليَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَِىِسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـَ وتِ  

 :وِِل َلؼؼؼؼؼتِ وَ  "نُىؼؼؼؼؼم ٍَ ًَؼؼؼؼؼ" ِف َهُل ًِؼؼؼؼؼ ذَ ( وَ 604 

 

 نِ الَ لَ اًؼؼؼؼؼؼؼث   سُ َِّ سؼؼؼؼؼؼؼ َ  "ضؼؼؼؼؼؼؼؽٌ تِ  انُ يَؼؼؼؼؼؼؼالِ " 

 وتؼؼؼؼؼؼةٍ خَ تِ  ُث   ٍؼؼؼؼؼؼنُ ازلِّ  ًؼؼؼؼؼؼسَ سِ  ذحِ  اًَفؼؼؼؼؼؼ ( ِِف 604 

 

 انِ َزَ ى اًضؼؼؼؼؼ   وَ س زَ ا كَؼؼؼؼؼمَ ـِؼؼؼؼؼفِ  اكَ نؼؼؼؼؼشَ وَ  

  

 ِِف  عيٌ فَ                            
 
َ  ال  َِة ًلَ اِب  انِ ي

 

602 
 
َ ( ا ُ ي ؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼ  ُكِّ ا ِِف يَؼؼؼؼؼؼاه  َِ ت ِتؼؼؼؼؼؼا َص 

 

ََؼؼؼؼؼؼؼو تِ بَ  اَة ا كَؼؼؼؼؼؼؼمَ ـِؼؼؼؼؼؼؼفِ  ازُ َدؼؼؼؼؼؼؼدْ اَل    انِ ـ

 ًؼؼؼؼؼَك ـيؼؼؼؼاٍُ َؼؼؼؼن مَ لِ ـْ ثَ م وٕان ًَؼؼؼؼ ْق سِّ ( َظؼؼؼؼ601 

 

 ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 
 
 انِ ريَ  َظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼِِف  احِ ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ واؽلِ  اًِ سَ ا

َ ( َمؼؼؼؼؼ600   وُىؼؼؼؼؼػل ٍَ  ٌصٌش ُكؼؼؼؼؼ ٕارْ  ومؼؼؼؼؼاً ا َكن ه

 

 يانِ سؼؼؼؼؼ ْ اًوَ  نَ  ِمؼؼؼؼؼؤَيَ ي اًؼؼؼؼؼصي ِص ٌِىؼؼؼؼؼوا مُ هُؼؼؼؼؼ 

ؼؼؼؼ ؤُ ْلؼؼؼؼفَ  اكَ رَ  ن( ِمؼؼؼؼ608  ـَ  ياشل   طَلِ ََمؼؼؼؼٌِ  يِ اً

 

ٍَ ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فَ  ميَ اًَكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سازَ    انِ َخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍِبُ اِب  ُ

 اؿةٍ َسؼؼؼؼؼؼؼًِ  ونُ ُىؼؼؼؼؼؼؼحَ  ُشاٌظ بَ  ( ونؼؼؼؼؼؼؼشاكَ 609 

 

 انِ َعَ اًضؼؼؼؼؼؼ    زِ ؾؼؼؼؼؼؼوَ الَ  صوحُ ا ُدؼؼؼؼؼؼهنَؼؼؼؼؼؼمِ  

َ   ُث  َص ـِؼؼؼؼؼؾِ  زولُ ( وىُؼؼؼؼؼ642   ؾؼؼؼؼؼوزاً ي بَ لُذؼؼؼؼؼً

 

 انِ وفَؼؼؼؼؼؼؼَكًعي  بٔحوحَ ن ًَؼؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼؼ يؼؼؼؼؼؼؼسُ اجلُ وَ  

 امسؼؼؼؼؼ يَ ضَ ًِ  َؼؼؼؼؼوغُ اًعي  ةٍ اتَؼؼؼؼؼذَ  صوحُ ( وُدؼؼؼؼؼ646 

 

 ايِن اجلَؼؼؼؼؼ رْبِ كَؼؼؼؼؼ شاُة ؿَؼؼؼؼؼوَ  ٍة لؼؼؼؼؼِص ن مَ ِمؼؼؼؼؼ 

 640 َُ َ  ـارَ اسؼؼؼؼؼ خَ  ( مٌؼؼؼؼؼ ي حِ ه  اَخؼؼؼؼؼ مؼؼؼؼؼصُ الَ ا وَ ٌَؼؼؼؼؼُ

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼزَلَ  َِ ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًَ   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼجُ  َواِث ى اًع  َُ  نِ انَ ص

َ ( وَ 644  َ َ وَ ُخؼؼؼؼذيَ فِ وَ  ق  َحؼؼؼؼ َُ ميُؼؼؼؼـِ ه  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼْس ٌ

 

َ  ريٌ ِىؼؼؼؼؼؼؼوىَ  صٌ ٌَىؼؼؼؼؼؼؼمُ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٔلُ    نِ َؼؼؼؼؼؼؼاكَ اؽل
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َ  ـؼؼؼرُ اًحَ ( وَ 644  ِِف  فخِ اًؼؼؼي   يؼؼؼسَ ؾِ  وِث اؽلَؼؼؼ ـؼؼؼسَ ت

 

َ ِِف  ربِ اًَلؼؼؼؼؼؼؼ ُؼؼؼؼؼؼؼيُ وبَ  وزِ ُظؼؼؼؼؼؼؼ   نِ سؼؼؼؼؼؼؼالَ  و

ؼؼؼؼؼم وهِ ِبِ اََؼؼؼؼؼون زِ سُ وا ِتؼؼؼؼؼصُ ؼِضؼؼؼؼؼ( حُ 642   مِِاًِ ـَ

 

 انِ ذَؼؼؼؼؼؼدِ  ريِ َلؼؼؼؼؼؼتِ  لً صْ ُقؼؼؼؼؼؼ اوْ سَ ا تَؼؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼؼِبِِ  

َ ون حؼؼؼؼؼّت  ُفؼؼؼؼؼلِ ( ًَ 641   ؼاز زُؼؼؼؼؼَخؼؼؼؼؼاـلُ  ؽَ ضؼؼؼؼؼفَ  ٌ

 

 انِ ّيَ َِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌِ  عؼؼؼؼؼؼؼؼؼُف م واًيِّ اِبُ َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼحِ م   

ؼؼؼؼؼؼؼ( وَ 640   ثصَ اٍَ َعؼؼؼؼؼؼؼثَ  ُث   الِ مَعؼؼؼؼؼؼؼالَ  ُف ائِ ََصَ

 

 انِ ًؼؼؼؼؼؼؼوَ ٌسلِّ  صِ ؼضؼؼؼؼؼؼؼاًً   يؼؼؼؼؼؼؼسَ ؾِ  ًؼؼؼؼؼؼؼسِ لَ اِب  

ََ ن ًُؼؼؼَمؼؼؼ ؤَش تُؼؼؼ ( َيَ 648  ؼؼؼ ذؼؼؼاَة  اًىِ ؤ  اُِل ِشَ

 

ََ ُمؼؼؼؼؼؼ ًِ وَب ُظؼؼؼؼؼؼ   انِ يَؼؼؼؼؼؼ بَ ِِف  ِة ْذؼؼؼؼؼؼىُ  اًْ ؤ

 سؼؼؼؼؼؼؼاو اٌَِّ ي ورُ ذَؼؼؼؼؼؼؼف  و اًىَ ا رُ يَؼؼؼؼؼؼؼاهُ ّيَ ( مِ 649 

 

 انِ عؼؼؼؼؼمَ ما اخلَ س  س كَؼؼؼؼؼا كَؼؼؼؼؼَمؼؼؼؼؼ سنِ وَ ًِؼؼؼؼؼ نِ  

ؼؼؼؼؼؼن مُ ( ِمؼؼؼؼؼؼ642  َِ  ٍن َِلُ اسِ وَ ت َمؼؼؼؼؼؼََؼؼؼؼؼؼلُ زَ  حٍ ف

 

 انِ صَ ؼسؼؼؼؼؼاخلُ  ووُ رَ  َِ ِتؼؼؼؼؼ ف  َدؼؼؼؼؼ يِ  ِحؼؼؼؼؼِِف  

 ٍاؤُ َمؼؼؼؼؼوَ  ٔبشلّ  يٍ َسؼؼؼؼؼؾَ  نْ ِمؼؼؼؼؼ وُط احلَؼؼؼؼؼ( وَ 646 

 

ؼؼؼؼؼؼفِ    انِ ن ٔبًَحؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼ ٔبصؼؼؼؼؼؼسي  َؼؼؼؼؼؼاُط َ اًحَ ِِ

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتْ ا َُشِ ٕارَ  جؼؼؼؼؼومِ اًيي  ذَ ؿؼؼؼؼؼسَ  زٌق ( ؤبابَ 640 

 

 عضؼؼؼؼانِ ًـَ اِب  ُؼؼؼؼصَ ازل   ونُ ُىؼؼؼؼحَ  فؼؼؼؼالَ  ــؼؼؼؼَت  

ؼؼؼؼؼؼؼؼ ( ُث  644  ؼؼؼؼؼؼؼؼ لؼؼؼؼؼؼؼؼةٌ ِلِ حَ  صاُظ ؼاًّعِ  ٍ وسُ وَيُ

 

َِ  ل  سَ وَ ص  جَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   انِ ذزَ و الَ وُ رَ  تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 ناز ِمؼؼؼؼن ِف اًي ؼؼؼؼَمؼؼؼؼ ِؽُ فِ َصؼؼؼؼ  ِِبي اًي ؼؼؼؼ ( ُث  644 

 

 انِ وَظؼؼؼؼؼؼؼؼًلَ  اذَ ؿَؼؼؼؼؼؼؼ ائصِ َدؼؼؼؼؼؼؼاًىَ  ٔبُؼؼؼؼؼؼؼيِ  

َ ( ِمؼؼ642  َ ازُ وا وَظؼؼُكؼؼا احّتََ َمؼؼ ـؼؼسِ ن ت  را ـؼؼسَ وا ت

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   الٓنِ  ميِ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ احلَ ِِف  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلً وفَ  ٌلً مِحَ

 مٍ ئِؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ ا ومَ َِؼؼؼؼؼؼؼؼؼهخِ لَ ًِ  ( وصؼؼؼؼؼؼؼؼؼفاؿةٌ 641 

 

 انِ اًؼؼؼؼؼؼؼؼص   ُؼؼؼؼؼؼؼؼيِ بَ  ريِ َلؼؼؼؼؼؼؼؼًِ  يَ ٌِ ومِ واؽلُؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 ٍزُ ونَ  لًِ ي اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ شِلِ  انُ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاجلِ  ( ُث  640 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًِ    نِ اتَ ازِلَ َذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ انِ ازَ ذَ  ٍِ وِّ سُ ـَ

ََ ا ًُؼؼؼؼؼؼؼيَؼؼؼؼؼؼؼوثُ ومَ  انِ ذَؼؼؼؼؼؼؼوكَ زَُ ( مَ 648   َِ  ِتؼؼؼؼؼؼؼؤ

 

َ ُِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفَ  خضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاً نَ    ِِف  ُث   حُ شت
 
 نِ ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالَ  ا

 اِئٌ ذَ  وذٌ َُؼؼؼؼؼؼ ذُ ُُك ًَؼؼؼؼؼؼ ميِ ِحؼؼؼؼؼؼاجلَ  ُؼؼؼؼؼؼيَ ( بَ 649 

 

 انِ َيؼؼؼؼؼؼؼاًص  وَ  وخِ اًؼؼؼؼؼؼؼص   ُؼؼؼؼؼؼؼيُ بَ  اكَ شَ وَنؼؼؼؼؼؼؼ 

  

 َِ اتِ َصَ بَ وَ  ولِ سُ اًص   ّقِ  حَ ِِف  عيٌ فَ                          

 

ؼؼؼؼؼؼؼمُ ( وَ 622  سَِّ ت سؼؼؼؼؼؼؼ َ حؼؼؼؼؼؼؼو  اًيي  َمَ س َدؼؼؼؼؼؼؼحم 

 

ٍَ  سؼؼؼؼؼيِ ٌَصي   َ  ًؼؼؼؼؼُ  ِمؼؼؼؼؼ عؼؼؼؼؼحي ً
 
 انِ يَؼؼؼؼؼن ا

ُ تِ  تٍ ِاذَ َصؼؼؼؼؼؼؼ  دؼؼؼؼؼؼؼيَ كَ  َـحؼؼؼؼؼؼؼسِ ( ٌِ 626   تو  ُدؼؼؼؼؼؼؼً

 

ُ  اَلِ َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزِ    ِِف  ازِ رَخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاؽل
 
 انِ ًَلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ا

ُ  اؿةِ ضؼؼؼفَ ( ثِ 620   لؼؼؼؼؼؼًُ  عؼؼؼيِ اًفَ  ًؼؼؼومَ  ازِ رَخؼؼؼاؽل

 

 انِ ََجؼؼؼؼؼؼؼؼؼو اًخِّ وُ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼَ رَ م  بس   ُث  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَض  

 مِِوًِ ُدؼؼؼؼؼذُ  كدؼؼؼؼيَ  اِث اجلي ؼؼؼؼ يُ سذُ ( ل ثَؼؼؼؼ624 

 

 انِ صَسؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا اًفُ لُ اتِ وَسؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ونَ صُ الِٓدؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

ًُ ًِؼؼؼؼؼ( وَ 624  َ  سَ ٔبمَحؼؼؼؼؼ يؼؼؼؼؼسَ ؾِ  سٍ مَحؼؼؼؼؼ وا  اَلؼؼؼؼؼواؽل

 

 مؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٓنِ ٌَؼ   وذُ زُ وْ َ اؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼوُضؼؼؼؼؼؼؼؼؼوحَ  مُ  
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ًُ ألهخِ ( وَ 622  ياِـُ فِ ِم وَصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ امُ ٕاَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِؼؼؼؼؼؼؼؼؼا

 

ؼؼؼؼؼ  ومَ ًَؼؼؼؼؼ عؼؼؼؼؼِة  اخلَ ِِف    انِ زلَ ٌَؼؼؼؼؼوِ  ُِة اًّضِ

  

َِ ََ ؿَ   ظلُ ىل  ظَ  سٍ م  حَ مُ  ةِ م   بس ِِف  مُ اًََك                     ؼل َ سَ وَ  َ

 

ؼؼؼؼؼو بس ( رُ 621  ِِب اًي ؼؼؼؼؼ اُة ََصؼؼؼؼؼؤبً  سؼؼؼؼؼطٌوَ  ةٍ م 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ ريُ َذؼؼؼؼؼؼؼؼ   نِ ذَيَ الَ  ائصِ َسؼؼؼؼؼؼؼؼثِ  حاِة اًّعِ

 ِمًلُ سِّ  ِظؼؼؼؼ َى سؼؼؼؼ َ  وقٍ ازُ فَؼؼؼؼ دؼؼؼؼيِ ن كَ ( ِمؼؼؼؼ620 

 

 انِ مَ ـثؼؼؼؼؼؼؼـ ؾُ  ازَ ن وَ ِمؼؼؼؼؼؼؼ ًل ؿَؼؼؼؼؼؼؼ َى وسؼؼؼؼؼؼؼ َ  

ًَ ( َخؼؼؼؼؼؼ628  ؼؼؼؼؼؼفَ  ا الآثزُ شَ ث ِتؼؼؼؼؼؼا  وبَ  ًُق سِّ اًّعِ

 

 انِ هَحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًصي  ُق اتِ َسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ةِ الفَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼخلِ  اِب َل  

 َِ الثِ َظؼؼؼؼ يؼؼؼؼسَ ؾِ  ميِ لؼؼؼؼسِ واًخ   ضؼؼؼؼيِ  اًفَ ( ِِف 629 

 

ؼؼؼؼاِب    وَ  حِة ًع 
 
ؼؼؼؼن رِ ِمؼؼؼؼ اغُ مَجؼؼؼؼال  انِ ي اًض 

ؼؼؼ( فَ 612  ؼؼؼ  ومِ  ًَؼؼؼِِف  حُة اًع   نُىؼؼؼم ٍَ ًَؼؼؼ ِفةِ لِ اًس 

 

ًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يّبِ زَ    نِ اَل َِ ىل َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ م ؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُِـَ جمَ ََ  

ؼؼؼؼ616   نِمؼؼؼؼ ِؼؼؼؼسُ اًـَ  ُث   ضؼؼؼؼيِ َفَ  ٌِ ًِل ًَؼؼؼؼ صُ ( مُعَ

 

َ ا ِمؼؼؼؼؼؼؼؼٌَ ًلِ سِّ ِظؼؼؼؼؼؼؼؼ  ـَ  ٍِ ـؼؼؼؼؼؼؼؼسِ ن ت  ايِن ف ؼؼؼؼؼؼؼؼاً

ًِؼؼؼؼ610  ؼؼؼؼوِ  رَ َض صِ (   ايَؼؼؼؼَي َِ ؿَ وَ  َِ ى ِتؼؼؼؼوزَ ي اًضي

 

 وَ  ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼيِ َفَ ٌِ  
 
 ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼانِ مَ و ًَ رُ  اغُ مَجؼؼؼؼؼؼؼؼؼال

ًُ ََفؼؼؼؼؼ( ذُ 614  ي ِؼؼؼؼؼسِ س مَ مَحؼؼؼؼؼبَ  ا  مًُِلُ ِص َظؼؼؼؼؼ ونَ ً

 

ؼؼؼؼؼؼؼؾَ    انِ سؼؼؼؼؼؼؼ يَ لَ اِب  ُؼؼؼؼؼؼؼصَ ا ازل  يَؼؼؼؼؼؼؼََ وا ؿَ ضي

 ِت اً ؼؼؼؼؼ يَ الِزؼؼؼؼؼ اًث  ِِف  ةِ الفَؼؼؼؼؼاخلِ  سُ َمؼؼؼؼؼ( بَ 614 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼثَ   ؼؼؼؼؼؼؼؼم   انِ ٔبَمؼؼؼؼؼؼؼؼوَ  تٍ ز   ِؾؼؼؼؼؼؼؼؼم ِِف ت ِِبِ

 612 
 
ُ  ن  ( ا ؼؼؼؼؼؼؼؼخَ اؽل  تٌ صَ ؼضؼؼؼؼؼؼؼؼـَ ًَ  انِ يَؼؼؼؼؼؼؼؼجلَ اِب  صَ ؼض 

 

 انِ مَحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًص   سُ اِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوؿَ  تريُ  اًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزي ُهُ وَ  

 ايَؼؼؼؼؼؼِيُ مِ بَ َحؼؼؼؼؼؼة وَ ظَ  َسٌ ـِ َسؼؼؼؼؼؼ  ـسٌ ( َسؼؼؼؼؼؼ611 

 

 انِ صَ َمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًلَ وَ  انُ مَ ـثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا ؾُ يَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَي َِ ؿَ وَ  

َ  ًَ ( ٕان  610  ِ ٌِؼؼؼؼؼؼؼؼ سُ ضؼؼؼؼؼؼؼؼًَِ  سكَؼؼؼؼؼؼؼؼ زُ ي الآثَ صل 

 

 انِ يَ سؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َ حلَ َكَ  وسِ ًَفؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اِب ث َِل سَ َِِصؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  

 ًؼؼؼؼؼؼؼؼاِب  انِ ََؼؼؼؼؼؾَ لَ ًِ  زمُ اجلَؼؼؼؼؼوَ  تٍ اِتؼؼؼؼؼ( ونثَ 618 

 

ٍَ ًَؼؼؼؼؼؼؼ  اِث ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼجي      انِ صَمؼؼؼؼؼؼؼواحلِ  صاٍُ ىَؼؼؼؼؼؼؼ ُ

 

 

ؼؼؼسؼؼؼ  َى ي احلُ وا شِلِ صُحؼؼؼ( ىَ 619 َ  اُف  َنَ  يؼِسؼؼؼَمُ ٌ

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىَ ىُ  ولَ  ًِ   ََؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلَ ًِ  طيكَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صُ فِّ  انِ ؾ

ؼؼؼؼبَ  هؼؼؼؼِة شل  ( اِب 602   )فَؼؼؼؼ يٍ و مَعَ
 
 نُىؼؼؼؼٍَ  َكً ن ُِش ا

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاِب  ِة ي ٌَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼّتي واِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼىَ فَ    (انِ فوَ ًع 

  ؽَ َمؼؼؼ اذَ َِؼؼؼى اجلِ صَ ( وىَؼؼؼ606 
 
 وَ  امِ َمؼؼؼال

 
 نُىؼؼؼن ٍَ ا

 

َُ مِ    انِ صَضؼؼؼؼؼؼؼيؼؼؼؼؼؼؼا فَ جي حَ وَ  وزُ ُجؼؼؼؼؼؼؼاًفُ  ٌؼؼؼؼؼؼؼ

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ( ُث  600  ًَ زَ وَ  التُ اًع   ةٌ وؿَ صُ ؼضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ مَ ُهُ ا

 

  نِ َؾؼؼؼؼؼ ف  ى َنؼؼؼؼؼسَ اًُِؼؼؼؼؼ نَ ِمؼؼؼؼؼوَ  
 
 انِ دؼؼؼؼؼوَ ال

ٍَ ًَؼؼؼؼ  هؼؼؼؼِة شل  ( اِب 604   وىٌل زَ َنؼؼؼؼ ونَ صُ ىُفؼؼؼؼٍَ  ُ

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼفِ  لَ وَ  ٌٍ وَؼؼؼؼؼؼؼؼبَ    انِ سَ ًَؼؼؼؼؼؼؼؼ َُ ْخؼؼؼؼؼؼؼؼٌَ حَ  يٌ ـْ

 اَلؼؼؼؼؼؼؼ ًُ ّت  َحؼؼؼؼؼؼؼ َُ َي ِضؼؼؼؼؼؼؼ مُ  اذُ َِؼؼؼؼؼؼؼاجلِ  ( ُث  604 

 

 انِ ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًفَ  زِ ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ لَ ًِ  صٌ بِٓدؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يَ ِثؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 602 
 
 ةٌ ي  س سؼؼؼؼؼ ُ مَحؼؼؼؼؼبَ  حِة َعؼؼؼؼؼًِ  ًَ لَ اًؼؼؼؼؼوَ  ن  ( ا

 

ؼؼؼؼؼؼؼادلَ  هؼؼؼؼؼؼؼصُ اشلِّ وَ  ةي احلُؼؼؼؼؼؼؼوَ    ايِن اًَِؼؼؼؼؼؼؼ يُ َِ
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 مٌ حي صَ حَؼؼؼؼ اِث يَؼؼؼؼاًِِ هؼؼؼؼصِ ن رِ َؾؼؼؼؼ في ( واًَىؼؼؼؼ601

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌِ نَ اؤُ ؿَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوذُ    انِ فؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ ًلُ اِب  حِة َع 

َ  ا َكنَ ( َمؼؼؼ600   مُِؼؼؼًَ  ْف واؾؼؼؼِص  غْ سَ فَؼؼؼ وُمؼؼؼُهَنُ ت

 

 نِ صابَ ن ُكؼؼؼؼؼوِمؼؼؼؼؼ حقٍ ن سؼؼؼؼؼ َ ِمؼؼؼؼؼ نَ ا َكَ َمؼؼؼؼؼ 

ًَ َخؼؼ ذحِ اًَفؼؼ  ( ِفِ 608  ِّ  صُ ؼضؼؼاحلَ م وَ ُِيُ سِ َمؼؼ ا  ؼؼؼؼؼؼزت

 

َ اقِفؼؼؼؼؼؼ  ْ َسؼؼؼؼؼؼ ِؼؼؼؼؼؼمْ ص ً  انِ ضؼؼؼؼؼؼلَ الَ  نَ ِمؼؼؼؼؼؼ ؼّلِ

 َُ ا ٔبَصاتَؼؼؼؼٌَ خِّ ن َسؼؼؼؼ َؾؼؼؼؼ ِِبي يى اًي ؼؼؼؼ( و َّنَؼؼؼؼ 609 

 

 انِ صَ اخلَعؼؼؼؼؼؼوَ  وِغ وا ابًؼؼؼؼؼؼص  نُ زَ سْ ن ًُؼؼؼؼؼؼًَؼؼؼؼؼؼ 

 نْ َمؼؼؼؼ ط  صَ حَؼؼؼؼ يَ ؤمٌِ اؽلُؼؼؼؼ اِث َِؼؼؼؼم  ( ؾؼؼؼؼن بس 682 

 

ؼؼؼؼؼؼؼن ؾَ ِمؼؼؼؼؼؼؼ نَ ئْ ّصِ جُؼؼؼؼؼؼؼ   انِ ذزَ ن بَ وِمؼؼؼؼؼؼؼ ٍة َْ

 ِت اً ؼؼؼؼؼ ةُ َضؼؼؼؼؼائِ  وؿَ ضؼؼؼؼؼىَل اًفُ  يؼؼؼؼؼةُ سِ ( وذَ 686 

 

ًَ  جَ ىَل خْ ثُؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ    وانِ بَ  ُكِّ ا ِجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼُتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصا

ؼؼؼؼاحلُ  شَف ن كَؼؼؼؼَمؼؼؼؼ حَ ؼوًؼؼؼؼ( َيَ 680   َٕاه ؼؼؼؼان فَ ع 

 

 انِ صَ ِعؼؼؼؼؼؼؼؼؼن كَ ِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ازِ  اًي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِِف ُِل ابَ ِس  

ؼؼؼؼ( ٔبهؼؼؼؼِص 684  َ ِِ  اًؼؼؼؼؼ ثؼؼؼؼِة وَكَ  يَ ٌِ ومِ ال اؽلُؼؼؼؼم 

 

ؼؼؼؼؼَفؼؼؼؼؼة َمؼؼؼؼؼَِ اخلَ  ؼؼؼؼؼؼؼو حِ    انِ كَؼؼؼؼؼ ؼلٍ ن ِبُ

  

 

 ُهُ اَيَ ؿَ  زَ ىَل ؿَ  مصِ الَ  تِ لَ وُ  قي حَ                          

 

 ةٌ وظاؿَؼؼؼؼؼؼ ونُ ُىؼؼؼؼؼؼٍَ  مؽٌ ـَسؼؼؼؼؼؼ ةٍ م  ـئِؼؼؼؼؼؼ( ِلٔ 684

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فُ ُِه ازُ جؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصَ بَ    انِ َ   سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ ُِه ازُ ج 

 اوا ِِبَؼؼؼؼؼصُ َمؼؼؼؼؼَة بَ ـِعؼؼؼؼؼ ن مَ ُىؼؼؼؼؼم حَ اًَ ( َمؼؼؼؼؼ682 

 

 انِ عؼؼؼؼؼؼؼؼؼََ  ؾِ ِِف  َؼؼؼؼؼؼؼؼؼقِ َزَ ٌِ  ظاؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼةَ  لَ  

ِ  ( ُث  681   اَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحذِ اِب  الفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼةَ اخلِ  يِلَ ي وِ اشل 

 

ؼؼؼؼؼؼاسَ س حَ و كَؼؼؼؼؼؼبَ  اِش اًي ؼؼؼؼؼؼ غِ    يانِ سؼؼؼؼؼؼ ِ ا ثِ َُ

َِ ََ ؿَ  صوحُ اخلُؼؼؼ مَ صُ ( َحؼؼؼ680   اَعؼؼؼاًـَ  قي و َصؼؼؼبَ  َؼؼؼ

 

 رَ  فؼؼؼؼؼؼصِ َىُ ن ٌِ ُىؼؼؼؼؼؼم ٍَ ًَؼؼؼؼؼؼ اَمؼؼؼؼؼؼ 
 
ََؼؼؼؼؼؼا ا  انِ ث

يؼؼؼؼؼ( ذَ 688   ُُك ًيِ سِ ِتؼؼؼؼؼ الَ سَ اجِلؼؼؼؼؼوَ  ومةَ ُعؼؼؼؼؼوا اخلُ َ

 

 انِ صَ ي ُهؼؼؼؼؼؼؼؼؼوِ رَ  غِ سَ ي ِتؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا شِلِ وهُؼؼؼؼؼؼؼؼؼنُ  

 لَ غ وَ سِ حَخؼؼؼؼؼؼؼؼمُ ًِ  خحؼؼؼؼؼؼؼؼاً صوا نُ يُؼؼؼؼؼؼؼؼؼثَ  ( لَ 689 

 

 عؼؼؼؼؼؼؼؼؼلُ ثَ  
 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوا ا  نِ واتَ ا اؽلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼرَ  ٌلِث ل َكِ

 692 
 
 ةسؿَؼؼؼؼؼؼؼؼتِ  اللٌ َضؼؼؼؼؼؼؼؼ ةٍ حسزَؼؼؼؼؼؼؼؼمُ  كي  رْ ( ا

 ط

ـُ اِب  ٍؼؼؼؼؼؼؼؼؼنِ وا ِف ازلِّ شُ بُٔذؼؼؼؼؼؼؼؼؼثَ  لَ    انِ يؼؼؼؼؼؼؼؼؼوَ ً

ؼؼؼ( مِ 696   ا ِسؼؼؼم 
 
 وازحٍ ثؼؼؼي َدؼؼؼمِ  سؼؼؼالمِ وى ال

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ةِ َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمِ ََجْ  ةٍ ً ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزِ سَ كَ    ايِن فوَ اًع 

ًٍ ٕازَخؼؼؼؼؼؼؼ ُث   الٍ ي اؿؼؼؼؼؼؼؼِت وِ رَ ( وَ 690   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼنؼَ وَ  ا

 

 انِ فَضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًص   ميِ جسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ِ اًخ   ةِ ِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامِ ز   

ًَ صَ َؼؼؼؼؼؼؼؼؼهُ  ذْ سِ ة وَ َُك   نِ ي اْجؼؼؼؼؼؼؼؼوِ ( ورَ 694   ُهُْ ا

 

ؼؼؼؼؼؼ ُق صَ ِفؼؼؼؼؼؼ   انِ ريَ وى احلَؼؼؼؼؼؼواًَِؼؼؼؼؼؼ الَلِ اًض 

ؼؼؼؼ694   شٍُة َمؼؼؼؼًِ  صوغِ اًُفؼؼؼؼ م ِِف سؼؼؼؼاتُ ا اهدِ ( ٔبم 

 

  
 
ؼؼؼؼـَ م ثَ ن ًَؼؼؼؼ) ا  انِ سَ ُمؼؼؼؼ رْيُ و كَؼؼؼؼُِؼؼؼؼ( فَ  ْة ع 

 692 
 
 ةٌ مَحؼؼؼؼؼؼؼصَ ًَ  وغِ صُ  اًُفؼؼؼؼؼؼؼِِف  ادذالفؼؼؼؼؼؼؼاً  ن  ( ا

 

 انِ َفؼؼؼؼؼؼؼؼَِ رخَ مُ  َؼؼؼؼؼؼؼؼِف ا اخلُ  رَ ِِف  اُة ثَؼؼؼؼؼؼؼؼوًُ  
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼحُ  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼاضِلَ ُُ  ومُ ُِاكُ َفؼؼؼؼؼؼؼؼؼ( ث اثِّ 691  ةٌ ج 

 

 ( نِ ظؼؼؼؼؼؼالَ بَ  دهِلِ ن كَؼؼؼؼؼؼ  ِمؼؼؼؼؼؼََ بَ  ) ٔبظؼؼؼؼؼؼيٌ  

َ م ذِ اؾِعؼؼؼؼؼؼفَ  زّةٍ َي( 690   ةٍ ذيَؼؼؼؼؼؼن فِ ا ِمؼؼؼؼؼؼٌَؼؼؼؼؼؼًً

 

 (1)انِ سؼؼؼؼؼؼؼؼلَ لَ َكَ  َؼؼؼؼؼؼؼؼِة  اًلَ ِِف  ةٍ سؿَؼؼؼؼؼؼؼؼو تِ بَ  

ُ  ةِ ي  سؼؼؼؼؼؼؼ ُ ثِ ( وَ 698   ىَل ا ؿَؼؼؼؼؼؼؼدٌَؼؼؼؼؼؼؼحِّ زَ  ازِ رَخؼؼؼؼؼؼؼاؽل

 

 نِ الَ ن َثؼؼؼؼؼؼِمؼؼؼؼؼؼ اِث ضؼؼؼؼؼؼحَ ًََِكَ  ٍؼؼؼؼؼؼنِ ا ازلِّ رَ  

ِّ وِ رَ ( وَ 699  َ  صُ ؼَضؼؼؼؼؼؼحنُ  ُث   اغٍ َحؼؼؼؼؼؼي اث  ارَ  ـؼؼؼؼؼؼسَ ت

 

ُ  تِ مؼؼؼؼؼؼؼؼصَ  سُ ِِف    ُؼؼؼؼؼؼؼؼانِ زِ  ومَ ًَؼؼؼؼؼؼؼؼ ازِ رَخؼؼؼؼؼؼؼؼاؽل

ؼؼؼؼؼؼ022  َُ ؼؼؼؼؼؼوَ  متً َدؼؼؼؼؼؼ ظلِ  سُ شا ومَحؼؼؼؼؼؼ(   الاًع 

 

 انِ اًلؼؼؼؼؼؼؼص   سِ َِّ سؼؼؼؼؼؼؼ َ  ؽِ ضؼؼؼؼؼؼؼف   اؽلُ ىَل ؿَؼؼؼؼؼؼؼ تُ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 

ة   ؛األ ْسغان  (  1) ي 
ة  الرد  ي 

 كام يف الؼاموس.  ،األ ْغذ 
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ُ  وػُ َُ تُ    َ  اذِ صَ اؽل اذِ لَ ؾخِ اِل  ةِ مـَ ًُ  ؼمُ ه  
 
 
 
 

 هؼم                                                

 ؾحس ظل جن ناخ بٓل ظاحن                    
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  َبمَحُس َزيّبِ َوبسَظًّلِ َسَمَسا

 

ًِ َبمَحَسا  [6] َماِم اَلهِخَِا
 
 ؿىََل ا

ـَوَن  ي اً قِ َوَبزَتِ ِة اؽلَُوف ِق   [0] ِمَن اؽلَُوفِّ ـَ  ِِف هَؼِم َمنِت ًُم

 

ًَ ِِف اًُلصبٓنِ    َوُكي َوظٍف َخا

 

سَنيِن   [4] ـَ  َبو َص  َؾن َزُسوًِيَا اً

 

  َبزِخت ِتاَل َزّذٍ َوَل ثَبِٔوًيِ 

 

ٍَ َوَل ثَمِثَيِ   [4]  َوكرَِي جَضِخِ

ًُُِك كَس َبَصََكَ  ي ِمن َر ِ ا اشل   فَبَزِخِت اٌَ فغَ َوَزت َم اسبََل   [2]  َبم 

ٍُ َوفَّوِْط  ًَِمـيَا َُ  فًَِما  رْ   [1] َنََف
 
َُ  ا َحاُذ َوظَف ـِ ٍَ ًُسِزُك اً ًَُ 

 

َي اَلس  َى  اِِسِ َشا َظصًُِق اًص  َُ 

 

 َزيّبِ ؿَََِيُمو ِتَشاَك َبز َى   [0]
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ََ ِمَن اًخ نًِيِ  ًَِما  [8] َوَرم  َخي  ُمدَخِلي اًخ بِٔوًِي  َ  جََضات

 

َِ ًٌَس َوَ َُة    َوِمن ِظَفاثِ

 

 ؿٌَي ىُُزوٌل كََسٌم َوقََضُة   [9]

غِ  ُم َزيّبِ اَثِتٌت اِبًرش   َحاِذُج بَٓحاٍذ كَِسمُي اًي وغِ   [62] ََكَ

 

ًَِِيي َبىَزَِلْ 
 
َُ كُصبٌٓن ا هَلْ   [66] َوِمٌ  ؿىََل اًي ِِبِّ َبمَحٍس َوفَع 

 

 ٍَ   ِتَمزَُوٍق َوَمن كَس َبىَىَصاًَُ

 

هِص احلَِىمِي ٍَىُفَصا  [60]  َصُئًا ِمَن اشّلِ

 

ٌَِي َنِػَصٍْ  ٍَ اؽلُؤِم ن  ُوُحو
 
  ا

 

َعا ِِف الِٓدَصٍْ   [64] ـَ ِة اً ُِ ِ َوا  غِل 

ةي   َوَواِكٌؽ َما كَس َبَزاَذ اًص 

 

 ُة  َنخْ َمَصاثُِة اَلكَساِز ِؿؼلٌْ   [64]

 

حَسائٌَة َذَْ َمِضُْ  ـَ ن  اً
 
  ٌق َوا

 

َزاَذٌت َوَبزِخْت   [62]
 
 كََِسا َِلُ ا

َا َتَت َمِضُئَِة اًَلِوي   َبي َبّن 

 

ِوي   [61] ِج اًس   فََشا َسِخُِي احلَّقِ َواٍهن 

 

ٌي َوكَولُ  اَلخِ ًَـَُو   [60]  اِليَاُن َؾلٌس مَعَ هِة كَي  اِبًع   اِبشل 
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ٌَِّا ِمن قََِة    َما َص  َؾن هَِحُ

 

َِ ِتُسوِن َزًِة   [68]  فَبِٓمَنْ ِت

 

اَلمِ  َِلُ ِِف اًؼ 
 
َِ ال ََْلَؼِة َل اؽلَيَامِ   [69] َبَسى ِت  َوََكَن ِِف اً

 

 َْ ـَ ٍِن َحلًّا َواِك  َبَُشاُظ ًَوِم ازّلِ

 

[02]   َْ ـَ َذاِن كَدَي اًَواِك  َكًَِٓة ازلي

 

َحاُذ ِِف اًُلُدوزِ  ـِ  َوًُفنَتُ اً

 

ثُوَن تَـَس هَفِخ   [06] ـَ وِز َوًُح  اًعي

 

ُ اًَوَزى َوَيَمؽُ    فََِحرُشُ اغل 

 

ُسوُل ٌَضَفُؽ   [00] َِ اًص   ِِف َموِكٍف ِفِ

 

ًَوانُ  ِ َوازّلِ رِن اغل 
 
 ًًُرَشُ ُث  ًُوَضُؽ اؽِلَّياُن   [04]  ِمن تَـِس ا

 

  ِمن َحوِط َبمَحَس اًخ ِليي ٌرََشُة 

 

اُظ ًُيَعُة   [04] َ َ اًّصِ  ؿىََل ََجََّن 

 ٍَ  َومُعُصَك َمحُسوٌذ كَِعرٌي َوُمٌخَ

 

ِذ   [02] َِ ِِف اًَِّمِ َذوًما جَُسس  ٌِ  فاََل ثُف

 

ٌَُِمخ ِلَي َذازُ  ًِِمَي اًاَكِفصٍَِن َنُز   [01] َوَحٌ ٌة  ا  ٌَِؼ 
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ََانِ  ٍَ ثَفٌَ   َمزَُوكَذَاِن ًَُ

 

 َوًُشتَُح اؽلَوُث ِتاَل ىُىَصانِ   [00]

 

ٌس َبفَضُي ُزْسِي    اًَحاِزيُمَحم 

 

ُس اَلجَصازِ   [08] َِّ   َذاثَُمُِم َوس َ

 

َسا ًَِوا مَحٍس َمَلاٌم مُحِ   َِلُ 

 

َسا   [09] ـَ َُ َبفَضُي ََصٍة ُس ُ  َبََصات

 

ََسُذيُ  ُل َمن س َ َُ َبو  ُذ   بسم 

 

َسٌت َواَلفَضُي   [42] ُِ َُ َصا  َحٌ خَ

 

ًُق فَاُزوٌق ًًَِل  ّسِ   َبفَضََُِا اًّعِ

 

ِّ َبمَحٍس ؿًَِل   [46] ََ  ُؾمثَاُن فَاجُن 

 

 َْ  حَصِثُُِبُم َنَشاَك ِِف اخِلاَلفَ

 
[40]   َْ ًُُِم َنُي َبيِب كَُحافَ  َبو 

ا َ  َمن ِِف اًييُعوِض اِبجِليَاِن ثرُّشِ

 
ا فَاصَِسْ   [44] ٍت ِتاَل امِّتَ رْشَ ـَ  َِلُ َن

ًِلرَِي َمن َس ى ًَيَا  َل وَضََِسْن 

 
َا اِبًي اِز   [44] ٌي  َبو َذاِز اًَِيَاهَِحُ

ًُِكِّ ِري ثَُلى  ًَِىٌ يَا ىَصُحوا 

 
َلا  [42]  َنَض ؿىََل َمن ٍَصثَِسي زَوَة اًض 

ََانِ  ع ـِ َحاُذ اِبً ـِ  َل ٍَىُفُص اً

 
ََانِ   [41]  َواحلَجي َواجِلَِاُذ َماِض
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اَزا ِة َوًَو فُج   َمَؽ اَلئِم 

 
يي َمْؽ َمن َخاَزا  [40] ٌة َتِ ـَ  َومُجْ

َمامِ َوَؾلُسَن 
 
ًِال اؿَُة   اًع 

 
اَلمِ   [48] ََِة اًس   ِِف كرَِي َما َمـِع

 َِ م ؿََََ ٌم ُدُصوَُجُ  ُمَحص 

 
[49]   َِ ًََ

 
 تَِي اتُشًَْن هَِعََحًة ا

 ثََول  َبََصاَة اًي ِِبِّ اؽلُصثََض 

 
ُم فَُِم َبُُي اًّصَِضا  [42]  َوَل جُس ِب 

 َوُنف  مَع ا تَُهَنُم كَس َشََصا

 
ييَا   [46]  اظَعَفاُهُو َواقخََفَصافََصت

ُ ٍَصَض َؾن ِوَسا َذرِي اؽلاََل   َواغل 

 
اَل   [40]  َذِسَيٌة َوؿَائٌِش كَس فُّضِ

 َوَُشُؾيَا اِبِلثَِّحاغِ ًَبُٔمصُ 

 
 َوَؾن َسِخِِي اِلتِخَساغِ ٍَزُحصُ   [44]

 َوَظاِحَة اًِحسؿَِة َذّيِ َواهُصِ 

 
 َِبُم َرزِ ًَُِم َوُنخْ  َل ثُعِلَيْ   [44]

 َْ مَجاُغ َذرِي بسم 
 
ٌة ا  َوُحج 

 
[42]   َْ  َواِلدِذاَلُف ِِف اًُفُصوغِ َزمَح

ًَِمن َبؿَاهَيَا ِتَفضهِلِ   مَحًسا 

 
 َظاَلثُيَا ؿىََل ِدذَاِم ُزسهِلِ   [41]
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 اًفِصش                    
 

 

  62 ؼ 1 ............................................................... ةــــماؽللسِّ 

ِّ ــًصاًخ    00 ؼ 60 ................................................. فــف ابؽلؤً

 28 ؼ 09 ................................................. فــف ابؽلؤً  ــًصاًخ  

 628 ؼ 12 ............................................................. نؼؼذـ اؽل 

 629 ؼ 662 .................................................... اثــومؼؼاؽليؼ

 616 ................................................................ صشؼؼِؼؼ اًف 
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